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Obserwujπc minione miesiπce w Polsce daje siÍ zauwaøyÊ
wyraüne przyspieszenie procesÛw legislacyjnych.
Przygotowywane sπ nowe ustawy tak te, ktÛre
ujednolica≥y bÍdπ polskie ustawodawstwo z przepisami
obowiπzujπcymi we WSP”LNOCIE EUROPEJSKIEJ.
Naleøy jednak wzmoøenie tych prac interpretowaÊ
podwÛjnie, po pierwsze to zbliøa siÍ termin przyjÍcia
Polski do WSP”LNOTY EUROPEJSKIEJ, data
prawdopodobna i poøπdana przez PolskÍ to rok 2003,
po drugie to paüdziernikowe wybory prezydenckie.

Poniewaø ustaw jest bardzo duøo pozwolÍ sobie
przybliøyÊ PaÒstwu tylko niektÛre z nich. Jako pierwszπ
weümy ustawÍ o powszechnym uw≥aszczeniu. Idea tej
ustawy liczy juø ponad siedem lat a projekt jej by≥
wa≥kowany w Sejmie od trzech lat. Idea zosta≥a
zg≥oszona przez NSZZ SolidarnoúÊ w1993 roku,
referendum w sprawie powszechnego uw≥aszczenia
odby≥o siÍ 18 lutego 1996 roku. Za uw≥aszczeniem
opowiedzia≥o siÍ ponad 80%, ale nie mia≥o to skutkÛw
prawnych, gdyø frekwencja wynios≥a poniøej 50%
uprawnionych do g≥osowania. Uw≥aszczenie zosta≥o
zapisane w programie wyborczym AWS, a potem w
umowie koalicyjnej AWS-UW z 1997 roku a premier
Buzek w swoim exposÈ zapowiedzia≥, øe jego rzπd to
zrealizuje. Co wiÍc mieli na uwadze autorzy najpierw
idei a potem projektu ustawy? Wyszli oni z za≥oøenia,
øe prawo do Ñspadkuî po PRL-u majπ wszyscy
obywatele, ktÛrzy w tym czasie przyczyniali siÍ do
wypracowywania majπtku narodowego.

Jak dotπd z dobrodziejstwa prywatyzacji skorzystali
tylko nieliczni. Ustawa wiÍc w uchwalonej formie
przewiduje skoordynowanie i usystematyzowanie
wszystkich dotychczasowych przepisÛw, okreúla ona teø
zasady i tryb uw≥aszczenia bezpoúredniego i
poúredniego. Tak wiÍc na uw≥aszczenie bezpoúrednie
mogliby liczyÊ: posiadacze mieszkaÒ spÛ≥dzielczych,
komunalnych, zak≥adowych, uøytkownicy wieczyúci,
zabudowanych dzia≥ek gruntowych, przyzak≥adowych
dzia≥ek rolnych w dawnych pegeerach oraz
nieruchomoúci rolnych skarbu paÒstwa do 10 ha.
Natomiast na uw≥aszczenia poúrednie bÍdπ mogli liczyÊ
obywatele, ktÛrzy nie skorzystali z øadnej z form
uw≥aszczenia bezpoúredniego, a wczeúniej z
prywatyzacji pojedynczych, z dniem 1 stycznia ukoÒczyli
18 lat i co najmniej od 10 lat zamieszkujπ na sta≥e w
Polsce.

Uw≥aszczenie poúrednie polega na darmowym nabyciu
czÍúci majπtku paÒstwowego, ktÛre polegaÊ bÍdzie na
rozprowadzaniu bonÛw uw≥aszczeniowych okreúlonej
wartoúci. Ustawa ta musi przejúÊ jeszcze przez Senat i
wraz z poprawkami senackimi powrÛciÊ do Sejmu. I
jeøeli bÍdzie ponownie przyjÍta wiÍkszoúciπ g≥osÛw,
zostanie przez Marsza≥ka Sejmu przekazana
Prezydentowi, ktÛry na podjÍcie decyzji ma 21 dni. Tak
wiÍc jak by nie patrzeÊ na losy tej ustawy staje siÍ ona
automatycznie elementem gry wyborczej.

Druga ustawa o ktÛrej naleøy powiedzieÊ kilka s≥Ûw
to Ustawa o obywatelstwie polskim, ktÛra przesz≥a juø przez
Senat, no a ktÛra dotyczy bardzo wielu z nas.
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zaprasza rodzicÛw i m≥odzieø do zg≥aszania
nowych kandydatÛw na cz≥onkÛw Zespo≥u.
W przygotowaniu jest nowy program, ktÛry
bÍdzie rÛwnieø zaprezentowany na Festiwalu
Sztuki Polskiej w Brisbane (Festival of the Pol-
ish Visual Art).
Kandydaci (ch≥opcy i dziewczÍta) od 10 do
30 lat, o dobrej prezencji, mogπ zg≥aszaÊ siÍ w
kaødπ úrodÍ w czasie prÛb, w godz. 19.00-21.00
lub telefonicznie do Kierowniczki Zespo≥u
pani Krystyny Miko≥ajczak,

tel. 6247 8132.

Nowa ustawa  mÛwi, øe obywatel polski bÍdzie mÛg≥
posiadaÊ paszporty innych paÒstw, zachowujπc
jednoczeúnie wszystkie prawa i obowiπzki wynikajπce z
polskiego obywatelstwa. Ustawa nadaje teø, oprÛcz
prezydenta, wojewodzie prawo nadania i przywrÛcenia
obywatelstwa polskiego. Jasno precyzuje, øe jedynym
sposobem utraty obywatelstwa bÍdzie jego dobrowolne
zrzekniÍcie siÍ. Zgodnie z nowπ ustawπ kaødy, kto po
dniu 1 wrzeúnia 1939 roku i przed 4 czerwca 1989 roku
utraci≥ polskie obywatelstwo, moøe obecnie wystπpiÊ o
polski paszport, co jest rÛwnoznaczne z przywrÛceniem
obywatelstwa polskiego. Ustawa ma wejúÊ w øycie z
dniem 1 stycznia 2001 roku.

To sa dwie z kilkudziesiÍciu ustaw, ktÛre sπ i muszπ
byÊ w najbliøszym czasie uchwalone. A o iloúci i wadze
tych ustaw niech úwiadczy fakt, øe Sejm powo≥a≥
specjalnπ komisjÍ miÍdzypartyjnπ do spraw
ustawodawstwa, na czele ktÛrej ma stanπÊ by≥y minister
spraw zagranicznych prof. Bronis≥aw Geremek. Temat,
ktÛry moøe nie interesowa≥ nas wszystkich ale naleøy go
odnotowaÊ, to jedenog≥oúnie przyjÍta przez niemiecki
Bundesrat ñ ustawa o odszkodowaniach dla robotnikÛw
przymusowych w III Rzeszy. Do podzia≥u wúrÛd ofiar
przypad≥o 10 miliardÛw marek. Suma przeznaczona dla
polskich ofiar wynosi 1 miliard 812 milionÛw marek. Jak
poda≥a prasa polska, jest to suma wiÍksza od wyp≥aconej
ofiarom III Rzeszy w Europie årodkowej i Wschodniej
przez paÒstwo niemieckie w ca≥ym okresie powojennym.

W piπtek 28 lipca nastπpi≥o zamkniÍcie nastÍpnego
rozdzia≥u dramatu katyÒskiego, bowiem po 60-ciu latach
oficjalnie otwarty zostanie polski cmentarz wojenny w
Katyniu ko≥o SmoleÒska. UroczystoúÊ w Katyniu by≥a
pierwotnie planowana na 1 lipca, tÍ datÍ poda≥ w lutym
tego roku komitet organizacyjny obchodÛw
szeúÊdziesiÍciolecia zbrodni katyÒskiej. W czerwcu
okaza≥o siÍ, øe tej daty nie potwierdzi≥a strona rosyjska,
nieoficjalnie w Polsce mÛwi≥o siÍ, iø strona polska nie
nalega na  úpieszne podanie nowego terminu, poniewaø
istnieje moøliwoúÊ, øe w uroczystoúciach w Katyniu
weümie udzia≥ prezydent Rosji W≥adimir Putin. 10 lipca
po spotkaniu z prezydentem Putinem prezydent RP
Aleksander Kwaúniewski oúwiadczy≥, øe termin
uroczystoúci w Katyniu oraz ranga przewodniczπcego
delegacji rosyjskiej bÍdzie znana Ñniebawemî. Dziú (piszÍ
te s≥owa 26 lipca) wiadomo, øe w Katyniu 28 lipca w≥adze
rosyjskie bÍdzie reprezentowaÊ wicepremier Wiktor
Christienko. Z w≥adz RP w uroczystoúciach katyÒskich
wezmπ udzia≥ m.in. premier Jerzy Buzek oraz
marsza≥kowie Sejmu Maciej P≥aøyÒski i Senatu Alicja
Grzeúkowiak. OgÛ≥em z Polski na uroczystoúci do
Katynia pojedzie oko≥o oúmiuset osÛb - z Federacji Rodzin
KatyÒskich i stowarzyszeÒ kombatanckich oraz delegacja
Wojska Polskiego.

I tak dochodzÍ do tematu prezydenckiej kampanii
wyborczej. Obraz kampanii budujÍ jak na razie na
podstawie lektury gazet, czasami s≥uchania radia. I w
tym wypadku pos≥uøÍ siÍ obszernym fragmentem
wypowiedzi na ten temat prof. Andrzeja Rycharda z
Polskiej Akademii Nauk: ÑGeneralnie moje wraøenie jest
takie, øe na obecnym etapie kampania prezydencka jest
bezbarwna, ma≥o widoczna i ma≥o oryginalna. W sytuacji, kiedy
ma≥o siÍ dzieje, nieuchronnie wystÍpuje tendencja do
interpretowania kaødego zachowania politykÛw, kandydujπcych

na urzπd prezydenta, jako zwiπzanego z kampaniπ... Gdy
przyglπdam siÍ dok≥adnie kandydatom, ktÛrzy sπ najbardziej
widoczni, czyli Krzaklewskiemu, Kwaúniewskiemu,
Olechowskiemu, Wa≥Ísie, to zauwaøam, øe oni wszyscy sπ
imitacjπ samych siebie sprzed lat. Sπ dok≥adnie tacy sami jak
kiedyú. Krzaklewski akcentuje bardzo mocno prawicowπ
ideowoúÊ, odwo≥uje siÍ do obozu sierpniowego. Olechowski jest
elitarno-intelektualny. Kwaúniewski prezentowany jest tak
samo jak kilka lat temu. Wa≥Ísa w swoim stylu mÛwi, øe bÍdzie
úciga≥, bÍdzie goni≥, bÍdzie likwidowa≥ afery. Ta kampania
potÍguje u mnie wraøenie, øe polski system i øycie polityczne
sπ bardzo zamkniÍte i stabilne. Nie doúÊ, øe wystÍpujπ ci sami
aktorzy, to jeszcze sπ dok≥adnie tacy sami. Zachowujπ siÍ tak,
jakby adresowali swoje wystπpienia do swoich tradycyjnych
elektoratÛw, jakby nie liczyli, øe mogπ pozyskaÊ jakichú innych
wyborcÛw. A byÊ moøe to wynik tego, øe nad wyborami ciπøy
przekonanie, øe w≥aúciwie wiadomo, kto wygra?Ö

Tak wiÍc jak juø wspomina≥em w poprzednim
przeglπdzie wydarzeÒ, trzeba tam jechaÊ i obadaÊ
osobiúcie. Pozostajπc jeszcze przy lekturach, tym razem
rozmaitych raportÛw i opracowaÒ miÍdzynarodowych,
w ktÛrych wspomina siÍ o Polsce, staje siÍ to czytanie
coraz przyjemniejszym zajÍciem. Z paÒstwa biedy,
bezprawia i nietolerancji w latach komunistycznych w
szybkim czasie Polska staje siÍ krajem niemal
wzorcowym. Spoza faktÛw, danych statystycznych i
rÛønych porÛwnaÒ widaÊ starania w≥adz oraz ludzi. Jako
przyk≥ad niech pos≥uøy doroczny raport Amnesty
International - organizacji úledzπcej przestrzeganie praw
cz≥owieka na úwiecie. W omÛwieniu Europy nie
wspomina siÍ o Polsce ani razu. A z krytykπ ze strony tej
organizacji nie spotka≥y siÍ tylko takie kraje jak Holandia,
Niemcy, kraje skandynawskie oraz Polska. Tak wiÍc
polska tradycja, wielowiekowa historia tolerancji szybko
wrÛci≥a w Polsce na naleøne jej miejsce poszanowania
g≥Ûwnych zasad przestrzegania praw cz≥owieka.

Arkadiusz Fabjanowski

Zmieniasz adres? Znasz
kogo�, kto nie otrzymuje
Kroniki Polonii?   Zwróæ
banderolê lub napisz do nas:
GPO Box 1594, Canberra ACT 2601



Z ̄ ycia Organizacji Polonijnych

Wrzesieñ 20004

Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5
Ani siÍ obejrzeliúmy a juø nadszed≥ czas na kolejnπ relacjÍ
na temat wydarzeÒ w øyciu naszego Ko≥a. Jak zapewne
wielu spoúrÛd czytelnikÛw Kroniki juø wie, od miesiπca
lipca br. SPK wynajÍ≥o dolnπ czeúÊ siedziby klubowi RSL
co oznacza, øe z tπ chwilπ zakoÒczyliúmy tzw. dzia≥alnoúÊ
handlowπ, pozostajπc wy≥πcznie Stowarzyszeniem.
Znajdujemy siÍ w tym samym miejscu, na piÍtrze i
zamierzamy istnieÊ jako Ko≥o ( bez klubu ) przez
najbliøsze lata. Co spowodowa≥o takπ sytuacjÍ by≥o juø
wielokrotnie wyjaúniane i wypada tylko zauwaøyÊ, øe
ze wzglÍdu na brak widokÛw odczuwalnej poprawy w
zakresie dochodowoúci klubu decyzja o wynajÍciu czeúci
naszej posesji wydaje siÍ dobrym rozwiπzaniem, bo tym
samym bÍdziemy mogli dalej istnieÊ a nasi cz≥onkowie
bÍdπ mieli miejsce, do ktÛrego mogπ zawsze przyjúÊ i
otrzymaÊ pomoc.

Bardzo smutnym wydarzeniem dla naszego ko≥a by≥a
úmierÊ Kol. Wies≥awa Geruli, ktÛry do ostatniej chwili
trwa≥ na stanowisku i jako d≥ugoletni cz≥onek Ko≥a i jego
skarbnik pracowa≥ dla dobra SPK z najwiÍkszym
oddaniem. Bardzo øa≥ujemy, øe straciliúmy tak
wartoúciowego i oddanego sprawom SPK cz≥owieka.
CzeúÊ Jego pamiÍci!

Kolejnym duøym wydarzeniem by≥y obchody 50-tej
rocznicy SPK w Australii, ktÛre odbywa≥y siÍ w
Adelajdzie. Program obchodÛw by≥ ciekawy, przyby≥o
wielu zaproszonych goúci zarÛwno z Polski jak i Londynu
i Australii. UroczystoúÊ by≥a dobrze zorganizowana i by≥
to czas na podsumowanie dokonaÒ SPK w Australii w
czasie minionych 50-ciu lat.

W ramach pobytu w Australii z okazji tych obchodÛw
mieliúmy zaszczyt goúciÊ w naszych progach V-ce
Marsza≥ka Sejmu RP - St. Zajπca, Pos≥a na Sejm RP - J.
Jackowskiego, Konsula Generalnego - W.
Osuchowskiego, Prezesa SPK w Londynie - Cz.
Øychowicza, Ambasadora RP - dr. T. Szumowskiego i
RadcÍ Ambasady RP - B. StoczyÒskπ. Spotkanie z w/w
osobami mia≥o na celu zwiedzenie naszej siedziby i
zapoznanie siÍ z dzia≥alnoúciπ naszego Ko≥a oraz
Instytutu Historycznego. Obecni na spotkaniu wyrazili
swoje uznanie dla dzia≥alnoúci  zarÛwno Ko≥a jak i
Instytutu i nie ukrywali zdziwienia co do skali osiπgniÍÊ
obydwu organizacji.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 3. kwarta≥ 2000 r.
Zima ju¿ poza nami, by³a w tym roku wyj¹tkowo
dokuczliwa, wiele przynios³a gryp i innych powa¿nych
chorób.

Mieli�my te¿ du¿o problemów przez ostatnie pó³
roku z Olympiad¹ w Sydney.  Ile¿ to by³o napiêæ,
nerwów, krytyki, alarmów.  Chwilami wydawa³o siê,
¿e projekt ten przerasta³ nasze mo¿liwo�ci i si³y.

Wreszcie Olympiada siê zaczê³a.  Teraz znowu
nerwowo czekamy na wyczyny sportowców, rekordy
i medale, nota bene projektowane przez polskiego

artystê W. Pietranika.  I druga ciekawostka
Olympijska. ��. Jak podaje Przegl¹d Katolicki z
wrze�nia b.r. mamy równie¿ polskiego ksiêdza w�ród
olimpijczyków.  Ks. Wies³aw S³owik � Jezuita, zosta³
wybrany kapelanem katolickim, jednym z dziesiêciu
i jednym z 70-ciu osób zatrudnionych w pos³udze
duszpasterskiej podczas obu Olimpiad.

W Kole Polek ruch te¿ by³ niecodzienny.  Nasze
panie wyje¿d¿a³y i przyje¿d¿a³y, niektóre chorowa³y.
Wszystkim, choruj¹cym, podró¿uj¹cym i
solenizantkom tego okresu p. Irena �laska-Bell
sk³ada³a w imieniu Ko³a Polek ¿yczenia i przesy³a³a
pozdrowienia na falach niedzielnych i
poniedzia³kowych polskich audycji radiowych.  Dzi�
pragnê wspomnieæ p. Martê Cisz-Tarchalsk¹, która
30/7 b.r. skoñczy³a 84 lata.  Drogiej i cenionej p.
Marcie dziêkujemy za d³ugie lata pracy w Kole Polek
i oddanie dla pracy spo³ecznej.  Przesy³amy serdeczne
pozdrowienia i modlimy siê w Jej intencji.

Ju¿ mamy wiosnê, kwitn¹ drzewa i krzewy, Floriada
mieni siê barwami ro¿norodnych kwiatów.  Kanbera
przybra³a wiosenn¹ piêkn¹ szatê i to zawsze podnosi
ludzi na duchu.

Na okres zimowy nie mia³y�my w planie ¿adnych
imprez i projektów.  Zebra³y�my siê trzykrotnie na
miesiêcznych wtorkowych spotkaniach w K.O.B.
Zawsze by³o co� ciekawego do zakomunikowania i
omówienia.  Ostatnio otrzyma³y�my z Polski od
samotnej matki list z pro�b¹ o pomoc.  Prosi³a o
cokolwiek, nawet odzie¿ u¿ywan¹.  Sprawê
przekaza³y�my p. J. Cox, która co roku je�dzi do
Polski i wraz z synem organizuje z Niemiec dostawy
odzie¿y dla potrzebuj¹cych.

Frekwencja na ostatnich trzech zebraniach by³a
du¿a, od 15 do 20 pañ.  Witamy nowe cz³onkinie: p.
W. Stê¿owsk¹ i p. F. Carpenter.  Cieszymy siê, ¿e
zainteresowanie wzrasta.  Zapraszamy w dalszym
ci¹gu równie¿ i m³odsze panie.

Odby³y siê tak¿e dwa zebrania Rady Organizacji
Polskich w ACT.  W pierwszym udzia³ wziê³a
sekretarka H. Wodziñska, na drugim reprezentowa³a
Ko³o Polek p. I. �laska-Bell.

Prezeska p. L. Zapa�nik wziê³a udzia³ w uroczystym
�niadaniu wydanym w Ambasadzie RP z okazji wizyty
V-ce marsza³ka Sejmu RP p. Stanis³awa Zaj¹ca, pos³a
na Sejm RP p. Jana Maria Jackowskiego i osób
towarzysz¹cych.  Obecni byli równie¿ prezesi i
przedstawiciele polonijnych organizacji kanberskich,
w�ród nich p. I. �laska-Bell, korespondentka
Tygodnika Polskiego w Melbourne i Kroniki Polonii w
Kanberze.

Wystawa Terra Nova-Nowa Ziemia � Historia
Polskiej Emigracji do Australii po 2-ej wojnie
�wiatowej odbêdzie siê w Kanberze w listopadzie b.r.
w salach starego parlamentu.  Materia³ Ko³a Polek
przygotowuje sekretarka.  Osoby prywatne mog¹
równie¿ sk³adaæ fotografie, pami¹tki i wspomnienia
swych prze¿yæ do p. Ety Rogojskiej.

H. Wodziñska
Sekretarka
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SZKO£A POLSKA W BELCONNEN
Powoli dobieg≥o pierwsze pÛ≥rocze roku szkolnego 2000,
podczas ktÛrego nauczyciele realizowali zajÍcia wed≥ug
opracowanego na poczπtku roku szkolnego planu pracy.
Lekcje sπ prowadzone w sposÛb bardziej wydajny i
atrakcyjny.  Do zajÍÊ wprowadzone zosta≥y nowe
elementy dydaktyczno-metodyczne, ktÛre znalaz≥y
poparcie u dzieci jak i rodzicÛw. Juø dzisiaj moøemy
powiedzieÊ, øe eksperyment sie uda≥.

Lekcje przy komputerach prowadzone sπ w nieco inny
sposÛb, tak wiÍc klasa 0-2 i klasa 3-5 majπ zajÍcia co drugi
tydzieÒ, klasa angielsko-jÍzyczna co tydzieÒ.  Nauka
jÍzyka polskiego z wykorzystaniem komputerÛw cieszy
siÍ duøym powodzeniem u dzieci, co moøna
zaobserwowaÊ podczas zajÍÊ, kiedy nasze pociechy
trudno odciπgnπÊ od gier edukacyjnych.  Otrzymany
przez szko≥Í dodatkowy komputer znacznie usprawnia
naukÍ.  Poszerzony zosta≥ zbiÛr gier i programÛw
komputerowych tak bardzo pomocnych przy nauce
gramatyki i ortografii.  Coraz wiÍkszπ popularnoúciπ
cieszπ siÍ dyktanda, pisanie ze s≥uchu przez starszych
uczniÛw.

Jak pamiÍtamy, nasza szko≥a jako pierwsza
eksperymentalna szko≥a polonijna w Australii i jedna z
nielicznych na úwiecie wprowadzi≥a tego rodzaju  zajÍcia
szkolne. By≥o to moøliwe dziÍki pomocy i zaangaøowaniu
grupy komputerowej Polonet, za co dziÍkujemy. Liczymy
na dalszπ fachowπ pomoc.

Szko≥y etniczne prÛbujπ na rÛøne sposoby zarobiÊ
pieniπøki na swoje utrzymanie (w obecnym roku
szkolnym otrzymaliúmy jedynie dotacje od KO£A
POLEK w Kanberze, za co bardzo serdecznie
dziÍkujemy).

Szko≥a nasza pomimo trudnoúci finansowych
funkcjonuje sprawnie, g≥Ûwnie dziÍki wytrwa≥oúci pani
BEATY MATUSZKIEWICZ i cierpliwoúci nauczycieli.

W tym roku nasze wydatki by≥y bardzo ograniczone.
Sprowadza≥y siÍ do kilku kategorii.

- pensje nauczycieli
- wynajem lokalu szkolnego na zajÍcia
- ubezpieczenie dla wszystkich przebywajacych na

zajÍciach na terenie szko≥y
- papier i wk≥ady do kserokopiarki.
Musimy dodaÊ, øe ogrom pracy administracyjnej jest

wykonywany bezp≥atnie przez pana Eugeniusza
NodzyÒskiego jak i rÛwnieø przez przyjaciÛ≥ szko≥y
zaangaøowanych w dzia≥alnoúÊ akademickπ.

Tak wiÍc sprawy finansowe, korespondencja, zebrania
i spotkania z w≥adzami szkolnymi prowadzone sπ dziÍki
dobrej woli niektÛrych osÛb zaangaøowanych w
dzia≥alnoúÊ naszej placÛwki dydaktycznej.

SkoÒczy≥ siÍ juø okres polskich wakacji dla niektÛrych
dzieci i rodzicÛw naszej szko≥y.

Witamy ponownie w szkole Marka i Tomka OchmaÒskich,
ktÛrzy spÍdzali dwa miesiπce w naszym rodzinnym
kraju. Ch≥opcy poszerzyli znajomoúÊ jÍzyka polskiego
oraz pog≥Íbili swoje wiadomoúci z zakresu geografii i
historii Polski.

Po urlopie w Polsce do pracy spo≥ecznej w naszej szkole
powrÛcila pani Wanda Ca≥ka, ktÛra prowadzi sklepik
szkolny i  Ños≥adza øycieî naszym uczniom.  Za tÍ
bezinteresownπ pomoc dziÍkujemy.

W trzecim semestrze nieobecna by≥a nauczycielka
najstarszej klasy pani Liliana Bogatko.

Pani Liliana przebywa na wakacjach poza Australiπ.
Odwiedzi rodzinÍ w Polsce oraz przyjaciÛ≥ we Francji i

w Stanach Zjednoczonych. Øyczymy jej mi≥ego spÍdzenia
czasu i szybkiego powrotu do naszej szko≥y.  Dzieci juø
tÍskniπ za paniπ Lilianπ.

W tym czasie kiedy pani Liliana spÍdza czas za granicπ,
klasÍ najstarszπ prowadzi pani Maryla RzÍúnicka.
Witamy paniπ MarylÍ i mamy nadziejÍ, øe zostanie z nami
d≥uøej.

Z okazji ferii wiosennych øyczymy wszystkim
dzieciom przyjemnego wypoczynku i duøo emocji
podczas olimpiady w Sydney.

Do zobaczenia w ostatnim termie tego roku szkolnego.
PLS w Belconnen

Urszula Pietkiewicz
Polska Szko³a Przedmiotów
Ojczystych w Phillip
Up≥ywa kolejny, trzeci okres nauki w szko≥ach.
Zimowe miesiπce to zwykle najbardziej intensywny
okres nauczania. Tak by≥o i w tym roku. M≥odzieø i
nauczyciele pracowali nad rozwijaniem mÛwionego i
pisanego jÍzyka polskiego, jak rÛwnieø nad
poznawaniem historii i geografii naszego kraju. Przed
ostatnim okresem szkolnym skorzystamy z d≥uøszego
niø zwykle, bo aø trzytygodniowego wypoczynku.

Przebieg bieøπcej pracy pedagogicznej szko≥y zosta≥
omÛwiony podczas zebrania nauczycieli i Zarzπdu
Szko≥y. Jak stwierdzono, uczniowie osiπgali zadawalajπce
wyniki w nauczaniu. Wyjπtek stanowi≥y dwie klasy, w
ktÛrych problem zaistnia≥ w zwiπzku z chorobπ a
nastÍpnie wyjazdem jednej z nauczycielek. Jednoczeúnie
stwierdzono, øe klasa VII / VIII jest zbyt liczna. W
zwiπzku z tym dokonano kilku zmian organizacyjnych
majπcych na celu poprawienie zaistnia≥ej sytuacji.
Utworzono dwie oddzielne klasy: VII i VIII , ktÛre sπ
prowadzone przez panie MarylÍ KrÛlikowskπ i DanutÍ
Olejniczak. KlasÍ IX / X przejπ≥ pan W≥odzimierz
Staniewski.

Szkole uda≥o siÍ wygospodarowaÊ fundusze na zakup
atlasÛw,  podrÍcznikÛw i innych pomocy naukowych, co
niewπtpliwie pomoøe uczniom i nauczycielom. Z zakresu
dzia≥aÒ organizacyjnych sukcesem finansowym by≥a akcja
sprzedaøy czekoladek. Wszystkim biorπcym w niej udzia≥
Zarzπd Szko≥y sk≥ada serdeczne podziÍkowania.

10 czerwca Szko≥a Polska mia≥a zaszczyt reprezentowaÊ
polskπ spo≥ecznoúÊ podczas Mszy åwiÍtej celebrowanej
w Katedrze z okazji úwiÍta Zes≥ania Ducha åwiÍtego. W
uroczystoúci bra≥ udzia≥ Generalny Gubernator oraz
Korpusy Dyplomatyczne reprezentujπce grupy etniczne
zamieszkujπce w Kanberze. Z przyjemnoúciπ odnotowujÍ,
øe my Polacy, byliúmy najliczniej i najbarwniej
reprezentowani.

W ostatnim czasie goúciliúmy w szkole Ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej, doktora historii, pana Tadeusza
Szumowskiego. Na spotkaniu z m≥odzieøπ klas XI i XII
mÛwi≥ o odzyskaniu niepodleg≥oúci przez PolskÍ, okresie
miÍdzwojennym i przyczynach wybuchu II wojny
úwiatowej. NastÍpnπ zaproszonπ osobπ by≥a Siostra
Zakonu S≥uøebniczek DÍbickich z Nowego Sπcza, Helena
Niewiadomska, ktÛra rozmawia≥a z m≥odzieøπ
wybranych klas o powo≥aniu i øyciu zakonnym. Kolejny
goúÊ, pani Ita Zalewska, opowiada≥a uczniom klasy XI o
swoich doúwiadczeniach zawodowych z pracy lekarskiej
w Polsce i Afryce. Wszystkim PaÒstwu serdecznie
dziÍkujemy za odwiedziny w naszej szkole i mi≥e, a
jednoczeúnie kszta≥cπce spotkania.

RelacjÍ przygotowa≥a
Bogumi≥a Kocik
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Wyró¿nienie profesora Zubrzyckiego
Z naszego podwórka

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kanberze
informuje, iø Prof. Jerzy Zubrzycki decyzjπ Pana Ministra
W≥adys≥awa Bartoszewskiego wyrÛøniony zosta≥
Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za Wybitne
Zas≥ugi dla Promocji Polski w åwiecie w latach 1998 -
1999.

Pan Jerzy Zubrzycki, profesor socjologii, (w Australii
od 1956r.) uznawany jest za wspÛ≥twÛrcÍ idei
wielokulturowoúci w Australii. Prowadzi≥ badania i
dzia≥a≥ dla zachowania toøsamoúci kulturowej nie tylko
polskich, ale i innych narodowoúci imigrantÛw. Jest
autorem lub wspÛ≥autorem wielu ksiπøek o tematyce
socjologicznej, a takøe raportÛw dla brytyjskiego Foreign
Office (w latach 1953-1958), oraz raportÛw
przygotowywanych przez rady i komitety, ktÛrym
przewodniczy≥ w Australii, a ktÛre sta≥y siÍ podstawπ
ca≥ej do dziú aktualnej australijskiej (a po czÍúci
kanadyjskiej) polityki wielokulturowoúci i stanowiπ jeden
z owocÛw jego osiπgniÍÊ w dziedzinie socjologii
stosowanej.

Prof. Jerzy Zubrzycki przez wiele lat wspÛ≥pracowa≥
z BBC, Radiem Wolna Europa oraz radiem i telewizjπ
australijskπ. Za≥oøy≥ ÑThe Australian and New Zealand
Journal of Sociologyî, by≥ przewodniczπcym Sociological
Association of Australia and New Zealand, cz≥onkiem

Nie ma siê gdzie spotkaæ?
Narzekamy tu w stolicy my Polacy nie mamy miejsca
øeby siÍ spotkaÊ, porozmawiaÊ, coú przekπsiÊ, wypiÊ
kawÍ lub drinka - dlatego duøo rodakÛw moøna zobaczyÊ
w innych klubach, najwiÍcej we w≥oskim. - OtÛø mamy
proszÍ czytelnikÛw. W ÑKlubie Or≥a Bia≥egoî czynna jest
kuchnia pana J. ZarÍbskiego gdzie zjeúÊ moøna polskie
potrawy, a w barze wypiÊ piwo lub døin z tonikiem.

Natomiast dawny klub SPK, kwitnie mimo øe Polonia
kanberska by≥a przekonana, øe z chwilπ przejúcia klubu
pod opiekuÒcze skrzyd≥a sπsiada (RSL), skoÒczπ siÍ
przyjazdy pana Narela z Sydney, z jego doskona≥ymi
wyrobami wÍdliniarskimi. Z przyjemnoúciπ
zawiadamiamy, øe w kaødπ sobotÍ klub sta≥ siÍ
ulubionym miejscem spotkaÒ PolakÛw. Bar czynny, a
oprÛcz baru moøna usiπúÊ przy stoliku i zajadaÊ kanapki
z szynkπ, a na deser makowiec  i pπczki a na zakoÒczenie
torcik wedlowski. Osobom dbajπcym o liniÍ, radzÍ
trzymaÊ siÍ z daleka od kasy, gdzie stojπ czekoladki.

***
Zabawa Wiosenna
W drugiej po≥owie paüdziernika, zapraszamy na drugπ
dorocznπ ZabawÍ Wiosennπ urzπdzanπ przez pana
Romana Narela w goúcinnej sali RSL (d. SPK).

***
Wystawa �Terra Nova�
W listopadzie w Starym Parlamencie, zostanie otwarta
wystawa ÑTerra Novaî - Ziemia Obiecana.
Przeglπda≥am stare fotografie, ktÛre bÍdπ eksponatami
na tej wystawie - chÛry, koncerty, zabawy, kÛ≥ka

Zarzπdu Akademii Nauk Spo≥ecznych Australii. W latach
1977-1981 m.in. pe≥ni≥ funkcjÍ przewodniczπcego
Australian Ethnic Affairs Council, w latach 1978-1985 by≥
cz≥onkiem zarzπdu Australian Institute of Multicultural
Affairs - g≥Ûwnej organizacji doradczej rzπdu federalnego
Australii, ktÛra budowa≥a nie tylko teoretyczne, ale i
organizacyjne podstawy australijskiej polityki
wielokulturowoúci, tworzπc miÍdzy innymi radio i
telewizjÍ etnicznπ oraz sieÊ placÛwek us≥ug dla
imigrantÛw. Profesor Zubrzycki by≥ pierwszym
prezydentem Australian Institute of Polish Affairs, w
ktÛrym aktualnie pe≥ni funkcjÍ prezydenta honorowego.
Od 1988 roku honorowym cz≥onkiem zagranicznym
Polskiego Towarzystwa Socjologiczngo, a od 1994 roku
jest czynny jako jedna z 30 osÛb powo≥anych na cz≥onkÛw
Pontyfikalnej Akademii Nauk Spo≥ecznych przy Stolicy
Apostolskiej. W czasie  wojny otrzyma≥ odznaczenia
wojskowe polskie i brytyjskie, a nastÍpnie ordery cywilne
australijskie, brytyjskie i polskie. W 1998 roku otrzyma≥
tytu≥ doktora honoris causa Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Po przejúciu na emeryturÍ
mieszka i nadal pracuje naukowo w Kanberze.

UroczystoúÊ wrÍczenia Dyplomu Ministra Spraw
Zagranicznych 16 laureatom z ca≥ego úwiata przez Pana
Ministra W≥adys≥awa Bartoszewskiego odbÍdzie siÍ w
Warszawie w dniu 30 paüdziernika br.

Ambasada RP w Kanberze

Co jeszcze s³ychaæ w Kanberze
teatralne... oto co siÍ dzia≥o w Kanberze w latach 60-tych.
Wpad≥ mi w rÍce program ÑSublokatorkaî - komedia
autorstwa Adama Drzyma≥y-Siedleckiego. Obsada:
Czajor, Kwasigroch, Chudy, Modrakowa, Knap,
Magdulski. Reøyser R. WodziÒski. Sufler Wachniewski,
inspicjent Kochel.
Taka to by≥a prÍøna ta Polonia w latach 60-tych.

***
Sukcesy i problemy szkolne
Zaproszona zosta≥am do polskiej szko≥y na Belconnen,
gdzie mog≥am siÍ przyjrzeÊ z bliska pracy nauczycieli, i
nie tylko nauczycieli, bo znalaz≥am teø osoby pracujπce
spo≥ecznie. OprÛcz niewπtpliwych sukcesÛw, jakim jest
nauka jÍzyka polskiego na komputerach -  szko≥a ma ten
sam problem jak wszystkie inne szko≥y - s≥aby poziom
dzieci, niezbyt chÍtnych do nauki jÍzyka polskiego.

Irena ålaska-Bell

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

W. i E. Kopras, Culver City CA ..... $100,00
Anna Malarz................................. $  20,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

Osobom pragn¹cym z³o¿yæ jakie� datki na
Fundusz Kroniki sk³adamy ju¿ z góry
serdeczne podziêkowanie.

Czeki na Fundusz Kroniki nale¿y wystawiaæ
na Council of Polish Organizations in the ACT
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K¹cik M³odzie¿owy
Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych w Phillip

Z okazji rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego publikujemy prace z
historii ubieg³orocznych uczniów klasy XII
Szko³y Polskiej w Phillip.
Karolina Kilian

Warszawa Walczπca
(Ö) Z duøym zaineresowaniem przeczyta≥am wycinek z
artyku≥u umieszczonego w ÑKurierze z Warszawyî,
bÍdπcy relacjπ z tych dramatycznych wydarzeÒ.
Narratorem jest cz≥owiek, ktÛry osobiúcie bra≥ udzia≥ w
Powstaniu - jest nim Kpt. Jan Nowak. G≥Ûwnym
bohaterem tej relacji sπ mieszkaÒcy Warszawy - ci ktÛrzy
do≥πczyli do Armii Krajowej, jak i ci, ktÛrzy jako cywile
walczyli o wolnoúÊ i wyzwolenie spod niemieckiej
okupacji. Celem Powstania by≥a takøe walka o to, aby
wojska sowieckie nie opanowa≥y miasta.

LudnoúÊ Warszawy wycieÒczona minionymi latami
wojny i okrucieÒstwami wyrzπdzonymi jej przez wroga
nie waha≥a sie przed poúwieceniem swojego øycia w
walce o wolnoúÊ. Ludzie ci dali nam przyk≥ad ogromnej
odwagi, lojalnoúci i mi≥oúci. Has≥o ÑBÛg, Honor i
Ojczyznaî by≥o naprawdÍ tym, w co wierzyli. Pomimo
tylu lat wojny nie za≥amali sie, czekali z nadziejπ, øe ten
wielki dzieÒ wolnoúci nadejdzie. Aby zrealizowaÊ to
marzenie niektÛrzy codziennie ryzykowali w≥asnym
øyciem, walczπc w szeregach AK. Inni spe≥niali samym
sobie narzucone obowiπzki i dzia≥ali w miarÍ
posiadanych si≥. Walczyli od pierwszej do ostatniej chwili.

Zaraz po rozpoczÍciu powstania mieszkaÒcy
spontanicznie rozpoczÍli budowanie barykad, ktÛre
mia≥y zamykaÊ drogÍ czo≥gom. Inni go≥ymi rÍkami
zrywali kawa≥ki bruku, tak, øe w krÛtkim czasie powsta≥y
rowy umoøliwiajace komunikacjÍ. MieszkaÒcy
spontanicznie rozpoczÍli przekszta≥canie kaødego domu
w twierdzÍ obronnπ. Bramy zabarykadowane by≥y od
wewnπtrz ziemiπ, ceg≥ami, meblami - wszystkim co
mog≥o spe≥niÊ swe zadanie. Kontakt z zewnπtrz
utrzymywany by≥ przez komunikacjÍ piwnicami i
przejúciami poprzebijanymi w úcianach. DziÍki temu ca≥e
miasto zamieni≥o siÍ w podziemny labirynt gdzie
poruszaÊ siÍ mogli øo≥nierze, kolporterzy z prasπ i gdzie
transportowaÊ moøna by≥o rannych. (...)

Kobiety walczy≥y w Powstaniu na rÛwni z
mÍøczyznami. S≥ynny jest bohaterski wyczyn ÑJuliiî,
ktÛra z pomocπ trzech ≥πczniczek i starszego pana, nie
posiadajπc øadnej broni wzie≥a do niewoli czterech
uzbrojonych po zÍby NiemcÛw. Podziwu godny jest
wyczyn podchorπøego Garbatego, ktÛry w dzieÒ po
opuszczeniu szpitala, cieøko chory na gruülicÍ zdo≥a≥
wejúÊ na szesnaste piÍtro budynku i pod obstrza≥em
niemieckim zatknπ≥ na dachu polskπ flagÍ. (...)

Narrator tej relacji - kpt. Jan Nowak przedar≥ siÍ z
Londynu do kraju, aby braÊ udzia≥ w tworzeniu
PowstaÒczego Radia. W tydzieÒ po wybuchu Powstania
radiostacja wys≥a≥a pierwszπ swojπ audycjÍ i

kontynuowa≥a swπ pracÍ przez ca≥y czas, pomimo, øe w
okÛ≥ szala≥a wojna. Wypuszczono pieÊdziesiπt siedem
audycji angielskich. Zadbano takøe o to, aby przemyciÊ
z oblÍøonego miasta ÑzdjÍcia powstaÒczej prasy, plakaty,
rozkazy, nawet wiersze, fotografie z walk, w≥aúciwie ca≥e
archiwum Powstaniaî.

Pomimo ca≥ego koszmaru toczπcych siÍ walk nie
s≥yszano, aby ludnoúÊ Warszawy domaga≥a siÍ
kapitulacji. Kiedy Powstanie upad≥o og≥oszono
zawieszenie broni, aby ludnoúÊ cywilna mog≥a opuúciÊ
miasto. Uciek≥o tylko kilka tysiÍcy ludzi, reszta zosta≥a,
aby broniÊ do koÒca swoich domÛw. Odpowiedziπ na
og≥oszonπ kapitulacjÍ by≥a pieúÒ ÑJeszcze Polska nie
zginÍ≥aî. (...)

Kiedy dzisiaj czyta sie o wydarzeniach z tamtych lat,
to nie sposÛb oprzeÊ sie uczuciu szacunku, podziwu i
ogromnej sympatii dla obywateli Ûwczesnej Warszawy.
MyúlÍ, øe ma≥o miast na úwiecie moøe pochwaliÊ siÍ takπ
mi≥oúciπ, patriotyzmem i walecznoúciπ swoich
mieszkaÒcow.(Ö)

Co by≥o motywem dzia≥ania øo≥nierzy
Øo≥nierze polscy walczπcy w czasie II Wojny åwiatowej

kierowali siÍ wieloma pobudkami. Najwaøniejszym
motywem ich dzia≥ania by≥a z pewnoúciπ chÍÊ
oswobodzenia Ojczyzny z rπk wroga. Do dzia≥ania
popycha≥ ich patriotyzm i lojalnoúÊ wobec w≥asnego
kraju. Kwestia wolnoúci jest szczegÛlnie waøna dla
PolakÛw. Kraj nasz wielokrotnie znajdowa≥ sie pod obcπ
okupacjπ i tÍsknota do wolnoúci zosta≥a nam przekazana
przez minione pokolenia naszych dziadkÛw.

Patriotyzm by≥ cechπ, ktÛrπ kszta≥towa≥ ca≥y system
szkolny i tradycje domowe. W systemie pojÍciowym
PolakÛw by≥ on niezwykle wysoko ceniony. Problem
wolnoúci Ojczyzny pojmowany by≥ jako kwestia
honorowa. Polska musia≥a byÊ wolna i ludzie poúwiÍcali
w tym celu wszystko, nawet w≥asne øycie.

Inna motywacja jakπ kierowa≥o sie wielu øo≥nierzy
walczπc za OjczyznÍ by≥a ich religia. KoúciÛ≥
ChrzeúciaÒski to bardzo silna i wp≥ywowa instytucja w
Polsce. KsiÍøa przekazywali naukÍ Chrystusa mÛwiπc
ludziom, øe cz≥owiek rodzi sie wolny i ma prawo o tÍ
wolnoúÊ walczyÊ. Chrzeúcijanin ma takøe obowiπzek
walki przeciwko z≥u, a wiÍc przeciwko okupacji wroga.
Wielu øo≥nierzy znalaz≥o wiÍc w tym haúle ÑBÛg, Honor
i Ojczyznaî motywacjÍ do dzia≥ania w obronie kraju.

Bardzo silnym bodücem popychajacym wielu øo≥nierzy
do walki by≥a nienawiúÊ do wroga. Niemcy wykazali
szczegÛlnie duøo okrucieÒstwa w stosunku do
okupowanych krajÛw, mordujπc ludnoúÊ i niszczπc
wszystko co sta≥o im na drodze. Øo≥nierze polscy, a takøe
ludnoúÊ cywilna tak wiele wycierpieli w czasie wojny, øe
kiedy juø przysz≥o do konfrontacji pomiedzy dwoma
si≥ami, to Polacy na≥adowani byli chÍciπ rewanøu za
wszystkie lata cierpienia.

Karolina Kilian
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Polska Szko³a w Phillip - ci¹g dalszy ze str. 7
Karolina Juszczyk

Czy warto by≥o walczyÊ w Podziemiu?
Jeúli chodzi o wartoúÊ materialnπ, to nie by≥o warto
walczyÊ w Podziemiu. Straty byly wielkie i przez to, øe
Polska sie nie podda≥a, cierpia≥a najbardziej z wszystkich
krajÛw w Europie. Jednak gdyby Polska sie podda≥a, to
Polacy by sobie tego nigdy nie przebaczyli. Øaden inny
kraj w Europie nie walczy≥ tak jak Polska, przeciwko
Niemcom. Pokolenia PolakÛw, ktÛre walczy≥y przeciwko
Niemcom przekaza≥y swoim dzieciom wartoúci
patriotyczne i umi≥owanie wolnoúci. Warto by≥o wiÍc
walczyÊ w powstaniu, bo moøe dziÍki temu, Polska choÊ
50 lat po wojnie ale sta≥a siÍ niepodleg≥a.

Karolina Juszczyk

Joanna
Polski Kraj Ojczysty

Drogi kraju,
droga matko,
ty� nie drugi kraj na mapie,
ni legenda o przesz³o�ci,
ni nawet kraj z drugiego koñca �wiata.
Ty� mój dom,
mój kraj,
moja ojczyzna.
Twa historia przeplatana smutkami,
bied¹, wojnami,
zaborami i trudnymi chwilami,
wcia¿ ¿ywa istnieje,
w g³êbiach serc,
tych których dotknê³a�.
(�)
Nie znam innej ojczyzny,
a ka¿dy inny kraj to hotel,
miejsce pobytu - na razie.
Nie wiem, czy na Ciê jeszcze kiedy spojrzê,
czy Ciê kiedy zobaczê,
dotknê,
u�cisnê,
lecz jedno wiem na pewno,
¿e gdyby mi tu zostaæ przysz³o
zostanê,
lecz nie zapomnê nigdy - Polski
kraju dalekiego,
lecz tak bliskiego.
(�)
Zawsze bêdzie mi tam têskno ,
(�)
bo to przecie¿ mój Polski Kraj Ojczysty.

Julek
Polska Szko³a

Stan¹³em przed klas¹, z kartk¹ w rêkach
Pisa³em ten wiersz w strasznych mêkach.
Chodzê do tej szko³y ju¿ semestrów sze�æ
Jak zobaczê znajomego, to powiem mu cze�æ.

Z domu do szko³y jadê samochodem
Z mapy wygl¹da, ¿e celem jest Woden.
Zmêczony po australijskiej szkole, cz³owiek siê zrywa
Na wiadomo�æ, ¿e dzi� Polska Szko³a � energia
wp³ywa(�)
Zaczynasz rozmawiaæ o tygodniu z kolegami
A tu nagle widzisz test przed oczami
Jak co tydzieñ ka¿dy narzeka
Ale wszyscy wiemy, ¿e praca nas czeka.
Wreszcie przerwa, trochê relaksu
A tu w korytarzu ha³as do maksu !(�)
Znowu dzwonek o piêæ minut za wcze�nie
Wszyscy do klas wracaj¹ spiesznie
Jak co tydzieñ, kto� jest spó�niony
Tym razem to nie ja, wiêc jestem zadowolony.
Praca semestralna bêdzie oddana
Czekam na wynik od samego rana
Dostajê z powrotem plastik z papierem
Rêka do rêki, jak gdyby z premierem.
Ucieszony jestem, dzi� piêkny dzieñ.
�Zapracowa³e� na to Marku� � ja wiem!
Czytam kartkê, która le¿y na stole
�Gratulujê Marek!� Sto na sto, pisze na dole.
Dzwonek dzwoni, skoñczona robota
Najlepsze jest to, ¿e jutro Sobota!!!

Ania

Dziesiêæ £abêdzi

Drzewa s¹ w ich piêknym jesiennym kolorze,
Z³ocisto, czerwono, br¹zowe.
Suche �cie¿ki w lasach zosta³y.
Pod pa�dziernikowym ksiê¿ycem,
W wodzie odbija siê piêkne niebo.
Nad wod¹ w�ród lilii wodnych,
Jest dziesiêæ piêknych ³abêdzi.

Widzia³am przed moim wyjazdem,
Jak ³abêdzie rusza³y w górê,
Jak skrzyd³a siê otworzy³y.
W lot ³abêdzie moje,
Te ³abêdzie moje.

Patrzy³am na te czaruj¹ce stworzenia
I teraz mnie serce boli,
Bo wszystko zmieni³o siê,
Od tego pierwszego razu
Kiedy by³am tutaj, na tych brzegach.(�)

Kochane moje ³abêdzie
Gdzie polecicie nastêpnym razem
Do którego kraju?
Do którego miasta?
Do której rzeki?

A teraz p³yn¹ po nieruchomej wodzie
Tajemnicze i przepiêkne ³abêdzie moje.
Przy którym jeziorze?

Wybrane fragmenty pracy semestralnej z jêzyka polskiego
uczniów klasy XI Szko³y Polskiej w Phillip.

Wiersze

dokoñczenie obok
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å.             P.

POR. WIES£AW GERULA
SPADOCHRONIARZ

Øo≥nierz Polskich Si≥ Zbrojnych na Zachodzie.
Wieloletni cz≥onek Stowarzyszenia M≥odych w Melbourne.

Nauczyciel w szko≥ach polskich na terenie Kanbery.
Skarbnik Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii

oraz Rady Organizacji Polskich w ACT.
Wieloletni cz≥onek Zarzπdu SPK Ko≥a Nr. 5

oraz skarbnik i administrator Klubu Stowarzyszenia.
Odznaczony: Z≥otπ odznakπ SPK, Z≥otym Krzyøem SPK w Australii

oraz innymi polskimi i australijskimi odznaczeniami.
Urodzony - 6 kwietnia 1924r.

Zmar≥ 30 lipca 2000r. trwajπc do koÒca na s≥uøbie dla dobra SPK Ko≥a Nr. 5 i Polonii.
Zosta≥ pochowany na cmentarzu wojskowym w Gungahlin w dniu 4.08.2000r.

Zarzπd SPK Ko≥a Nr.5 w Kanberze oraz cz≥onkowie Ko≥a sk≥adajπ øonie i rodzinie
zmar≥ego serdeczne s≥owa wspÛ≥czucia.

CzeúÊ Jego pamiÍci.

Przy której rzece?
Pewnego dnia was czlowiek znajdzie?
Jak odkryæ, ¿e ju¿ was nie ma.
I tylko we �nie was znów zobaczê.

Emilia

Co to za ¿ycie?
(�)M³odo�æ w trudach przemija,
Uczyæ siê trzeba, ka¿dy do g³owy wbija.
Za³o¿yæ rodzinê, to nie trudna sprawa,
Zjawi¹ siê dzieci, wtedy skoñczy siê zabawa.

Skoñczy siê wolno�æ, spaæ nie ma kiedy.
A dzieci p³acz¹ bo maj¹ potrzeby.
Wtedy zadajê sobie pytanie:
Czy lepsza jest wolno�æ, czy szkolne zadanie?

M³odzie¿ dojrzewa, ma prawa swoje,
Woli spacery, kina, swawole.
Semestr siê zbli¿a, bardzo siê bojê,
Nauczyciel sprawdza wiadomo�ci moje.

List do rodziców ju¿ informuje,
¯e córka zalega i nic nie pracuje.
Rodzicom swoim gor¹co  przyrzekam,
¯e zacznê siê uczyæ i ju¿ nie zwlekam.

Przysz³y wakacje, czas wolny mamy,
Rok zaliczony, rêce do Boga sk³adamy.
Mamy czas wreszcie na swoje sprawy,
Nikt nam nie mo¿e broniæ zabawy.

Opracowa³a Bogumi³a Kocik

Wiersze - dokoÒczenie  Pan Wacek

Na ogÛ≥ ludzi pracujπcych spo≥ecznie
spostrzega siÍ, nieraz chwalπc, czÍsto
krytykujπc, ale wszyscy ich znajπ, bo ten

pracuje w radio, ten znowu jak i inny urzπdza
konkursy, jeszcze inni naleøπ do rozmaitych
organizacji. Ale sπ i tacy, ktÛrzy pracujπ spo≥ecznie
przesz≥o pÛ≥ wieku i nawet nie znamy ich imion i
nazwisk. DziÍki telefonom ludzi øyczliwych
dowiedzia≥am siÍ o Panu Wacku .

Kim jest Pan Wacek?- zapytacie. Pan Wacek
StefaÒski  jest zakrystianinem koúcielnym w Koúciele
na OíConnor. Wierni przychodzπc na Msze åw,
mogπ Go zobaczyÊ jak przygotowuje MszÍ -
zapalajπc úwiat≥a na O≥tarzu, uk≥adajπc  kolejnoúÊ
pieúni, dzwoniπc ma≥ym dzwoneczkiem przed
Podniesieniem i wreszcie zbierajπc pieniπdze na tacÍ.
A robi to przesz≥o 50 lat! Zawsze w ciemnym
garniturze i jasnej koszuli, krπøy po Koúciele, jak
gdyby by≥ Jego nierozerwalnπ czÍúciπ, bo trudno
sobie wyobraziÊ MszÍ åw. bez Pana Wacka. Nie ma
nikogo, jest samotny, a przy tym bardzo bardzo
skromny ÑA po co to o mnie pisaÊ i chwaliÊ- robiÍ
swojπ robotÍ i juø, a pochodzÍ z KongresÛwki z
Sieradza. Pan Wac≥aw StefaÒski 15 wrzeúnia
skoÒczy≥ 80 lat. Czego Mu moøemy øyczyÊ?.
PodziÍkujmy Mu za wspania≥π pracÍ spo≥ecznπ,
ktÛrπ wykonuje przez tyle lat. Øyczymy Mu
zdrowia, i duøo radoúci.

Irena ålaska-Bell
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W drugiej po³owie sierpnia br. bawi³ w Australii Vicemarsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanis³aw Zaj¹c z
córk¹, oraz Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji d/s Kultury i �rodków Masowego Przekazu dr Jan Maria Jackowski.  W
Kanberze spotkali siê m.in. z Marsza³kiem Senatu Federalnego, sen. Margaret Reid, i Marsza³kiem Izby Reprezentantów
Neilem Andrews.  Na uroczyste �niadanie wydane z okazji tej wizyty przez Ambasadora RP dr Tadeusza Szumowskiego
i jego ma³¿onkê zaproszeni zostali prezesi i przedstawiciele organizacji polonijnych.

fot. z archiwum pani ambasadorowej Agaty Szumowskiej

PRO�BA O POMOC!

Nazywam siê Iza Brodacz.
Mam 22 lata.
28. czerwca br. uleg³am
tragicznemu wypadkowi w wyniku
którego straci³am praw¹ rêkê.
Jedyn¹ nadziej¹ dla mnie,
na powrót do �normalnego� ¿ycia
jest bio-elektryczna proteza.
Niestety jest to bardzo kosztowna
inwestycja dlatego te¿ proszê
wszystkich ludzi dobrego serca
o pomoc finansow¹.
Ka¿dy datek zwiêksza moje szanse
na zdobycie takiej protezy.

Z góry serdecznie dziekujê.

BRODACZ IZABELA
BSK SA O/SKOCZÓW
10501083-2233574728
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Polski Komitet Radiowy
Kanberski program radiowy w jêzyku polskim w pa�mie
FM 91,1MHz (CMS Community Radio) serdecznie
zaprasza naszych Rodaków do odbiorników radiowych
w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach od 19.00 do 20.00 a
w niedzielê od 21.00do 22.00. Adres Rozg³o�ni: CMS
Community Radio, Polish Language Program,  27
Mulley St. Holder A.C.T. 2611
Nr. telefonu pod który mo¿na dzwoniæ nawet podczas
audycji:  02-62874347.

TERMINARZ AUDYCJI Polskiej Fali
24/09/00 (niedziela)  Irena �laska-Bell
25/09/00 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
1/10/00  (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
02/10/00  (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
08/10/00  (niedziela)  Maryla Krolikowska
09/10/00  (poniedzialek)   Arkadiusz Fabjanowski
15/10/00 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
16/10/00 (poniedzialek)   Irena �laska-Bell
22/10/00 (niedziela)  Irena �laska-Bell
23/10/00 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
29/10/00 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
30/10/00 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
05/11/00 (niedziela)  Maryla Krolikowska
06/11/00 (poniedzialek)    Arkadiusz Fabjanowski
12/11/00 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
13/11/00 (poniedzialek)    Irena �laska-Bell
19/11/00 (niedziela)  Irena �laska-Bell
20/11/00 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
26/11/00 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
27/11/00 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
03/12/00 (niedziela)  Maryla Krolikowska
04/12/00 (poniedzialek)  Arkadiusz Fabjanowski
10/12/00  (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
11/12/00 (poniedzialek  Irena �laska-Bell
17/12/00 (niedziela)  Irena �laska-Bell
18/12/00 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
Dotacje na polskie radio CMS 91.1 FM  w okresie
od czerwca do wrzesnia 2000
pp. KÍdziowie z Queanbeyan $20
p. J. Hicka     $20
p. Semczyszyn (bezimiennie) $5
p. Moly z Queanbeyan $5
p.WroÒska  z  Queanbeyan  $5
p. Baranowska  z Queanbeyan $5
p. Zejwert z Queanbeyan $5
Razem:     $65
Dziêkujemy wszystkim naszym s³uchaczom za
wspieranie naszej pracy. Jak zwykle apelujemy do
wszystkich chêtnych do pracy w naszym radiu o
zg³aszanie siê do nas - dla ka¿dego znajdziemy
ciekawe zajêcie przy realizacji naszych audycji.

KOMITET RADIOWY

Sprostowanie
W numerze czerwcowym Kroniki Polonii
opublikowany zosta≥ artyku≥ o Melissie Asanin pt.
ÑJeszcze jeden m≥ody talentî.  Autorem artyku≥u by≥a
Irena ålaska-Bell, a nie, jak podano, Bogus≥awa Kocik.
Przepraszamy za pomy≥kÍ.

Kanbera, 12 wrzeúnia 2000 r.
KOMUNIKAT AMBASADY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W SPRAWIE WYBORÓW

PREZYDENCKICH
W AUSTRALIJSKIM TERYTORIUM

STO£ECZNYM.

Na podstawie obwieszczenia Marsza≥ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w niedzielÍ
8 paüdziernika 2000 r. w godzinach od 6 rano
do 8 wieczorem odbÍdπ siÍ wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z 27
wrzeúnia 1990 r. o wyborze Prezydenta RP
prawo wyborcze przys≥uguje tym obywatelom
polskim przebywajπcym (czasowo lub stale) za
granicπ, ktÛrzy legitymujπ siÍ waønym polskim
paszportem i majπ ukoÒczone 18 lat.

Rozporzπdzeniem Ministra Spraw
Zagranicznych RP utworzony zosta≥ obwÛd
g≥osowania dla obywateli polskich w
Australijskim Terytorium Sto≥ecznym (ACT):

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
Nr 6-Z  - CANBERRA,

Ambasada RP, 7  Turrana St.,
Yarralumla ACT 2600

tel. (02) 6273 1208
Wczeúniejsze zg≥oszenie nie jest warunkiem
koniecznym do udzia≥u w g≥osowaniu.
Wystarczajπcym bÍdzie przekazanie swych
danych komisji wyborczej bezpoúrednio przed
aktem g≥osowania.  NiezbÍdne jest
przyniesienie ze sobπ na wybory waønego
polskiego paszportu, bez okazania ktÛrego
komisja wyborcza nic bÍdzie mog≥a zezwoliÊ na
g≥osowanie.

Cz≥onkÛw Obwodowych Komisji Wyborczych
powo≥uje konsul. Osoby zainteresowane pracπ
w Obwodowej Komisji Wyborczej w Kanberze
powinny w nieprzekraczalnym terminie do 24
wrzeúnia 2000 r. zg≥osiÊ swe kandydatury
pisemnie do Ambasady RP w Kanberze.
Wnioski powinny zawieraÊ nazwisko i imiÍ,
adres i numer telefonu oraz numer waønego
paszportu polskiego.  W przypadku otrzymania
wiÍkszej iloúci zg≥oszeÒ niø liczba miejsc w
komisji (od 5 do 9), przeprowadzone bÍdzie
publiczne losowanie.

/-/ Tadeusz Szumowski
Ambasador RP
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 O wró¿kach, uzdrowicielach i innych cudach

Coraz wiÍcej ludzi na úwiecie interesuje siÍ
psychoterapeutami, wrÛøkami, jasnowidzami,
horoskopami a ci z kolei rozmnaøajπ siÍ jak

grzyby po deszczu. Wystarczy zajrzeÊ do pism
rozmaitych, zw≥aszcza tych dla paÒ, aby w sta≥ych
rubrykach znaleüÊ: Dear Fiona, Dear Brigitte, Porady Pani
Zofii. Wszystkie te panie odpowiadajπ na listy
przewaønie kobiet od razu rozwiπzujπc ich øyciowe
problemy bo jako jasnowidzπce wiedzπ co przyniesie
przysz≥oúÊ tym biednym  czÍsto zrozpaczonym kobietom.

Ma≥y przyk≥adzik?  ProszÍ bardzo. Czytelniczka pisze:
Dear Fiona, od roku prÛbujÍ zapomnieÊ o moim
boyfrendzie, ktÛry okrutnie mnie porzuci≥. Jestem bardzo
samotna, moje siostry wysz≥y za maø i majπ dzieci. Czy
jeszcze spotka mnie coú dobrego na mej drodze øycia?
Spotka, spotka - mÛwi Dear Fiona. Wyjedü na krÛtkie
wakacje najlepiej na Gold Coast - tam twÛj wymarzony
czeka na Ciebie. Dziewczyna wiÍc jedzie. A jak nie spotka
tego wymarzonego? Wyda pieniπdze na podrÛø, hotel
ciuchy i wrÛci z niczym? Dear Fiona, bierze na siebie
ogromnπ odpowiedzialnoúÊ, przecieø ta samotna
dziewczyna moøe jej nawymyúlaÊ, a nawet zaskarøyÊ do
Sπdu.

Jak to jest wiÍc z tym wrÛøeniem dla kobiet? Ktoú mi
powiedzia≥ øe te listy nie sπ prawdziwe. W wielu
magazynach (teraz na pisma mÛwi siÍ magazyny)
przewaønie dwie czy trzy strony sπ zape≥nione
og≥oszeniami i obowiπzkowo fotografiami jasnowidzÛw
p≥ci obojga, jako øe panowie tez pracujπ w tym fachu, a
wyglπdajπ oni tajemniczo, wprost niesamowicie, ale
bardzo siÍ zachwalajπ. Mary Shadow: znam twojπ
przysz≥oúÊ, czekam na ciebie! Isabele - wspania≥a wrÛøka
- powie ci wszystko czy on ciÍ kocha czy zdradza. Cleo
kryszta≥owa kula - urodzi≥am siÍ z wielkπ si≥π psychicznπ,
mÛwiÍ tylko prawdÍ. Taylor Simpson: jestem wrÛøkπ
miÍdzynarodowπ, zrozumiesz to (i tu ma≥a groüba) gdy
zdradzÍ ci twoje i twojego kochanka tajemnice. Gypsy
Line: przyjdü do nas, powiemy ci prawdÍ -  pierwsze
dwie minuty za darmo. Potem piÍÊ dolarÛw za minutÍ,
Agencja ëAnio≥ki StrÛøeí - TwÛj anio≥ek bÍdzie siÍ tobπ
opiekowa≥ i uwolni CiÍ od k≥opotÛw.

Jest teø og≥oszenie Pani wrÛøki Carry Culkins - jestem
najlepszπ wrÛøkπ australijskπ, pomagam policji w
rozwiπzywaniu kryminalnych zagadek, pomogÍ ci
wybraÊ odpowiednie numery na wszystkie loterie i
wygrasz duøo pieniÍdzy. A ja siÍ pytam dlaczego Pani
wrÛøka Carry sama sobie nie wybierze szczÍúliwych
numerÛw Toto-lotka - wygra kilka milionÛw i nie pojedzie
na Hawaje i zostanie tam do koÒca øycia.

Znalaz≥am teø w starym magazynie og≥oszenie po
przeczytaniu ktÛrego zrobi≥o mi siÍ smutno: Eugenio -
wystÍpujπcy w radio i telewizji odpowie ci na pytania o
mi≥oúci, seksie i pieniπdzach. Podczas swojej ostatniej
wizyty w Australii na balu dobroczynnym poúwiÍconym
Dr Wiktorowi Chang, ksiÍøniczka Walii Diana, zapyta≥a
Eugenia o swÛj horoskop i przeznaczenie w úwietle
astrologii. Eugenio udzieli≥ jej dok≥adnej odpowiedzi (za
tygodnikiem Womanís Day 17 marzec 1997).

Sπ teø w wielu szanujπcych gazetach horoskopy, znaki
zodiaku. Jesteú na przyk≥ad rakiem i czytasz co ciÍ spotka

w tym tygodniu i o dziwo wszystko siÍ zgadza. Za
wyjπtkiem, øe z zapowiedzianego romansu wysz≥y nici.
Jak spojrzysz na inne znaki - to teø sobie dopasujesz.
Wiele osÛb czytajπc te horoskopy traktuje to z
przymruøeniem oka ... Jest na pewno kilka osÛb na
úwiecie obdarzonych darem przepowiadania przysz≥oúci.

Przed wojnπ w Polsce by≥ s≥ynny jasnowidz
Ossowiecki, chyba jeszcze starsi ludzie go pamiÍtajπ. W
Warszawie natomiast od lat wielu bardzo znana jest
JÛzefina Pelegrini, aktorka Teatru Syrena, bo oprÛcz
aktorstwa zas≥ynÍ≥a jako wrÛøka podobnie úwietnie
przepowiadajπca przysz≥oúÊ. Ludzie walπ do niej
drzwiami i oknami, i to ludzie rÛønych zawodÛw, bo i
ministrÛw teø siÍ spotyka. Wszystko co mÛwi to úwiÍta
prawda, takπ opiniÍ o niej s≥yszy siÍ w Warszawie.

Z prasy teø wiemy, øe takie osobistoúci jak øona
prezydenta Regana, Nancy teø korzysta≥a z us≥ug swojej
nadwornej wrÛøki. Tragiczna ksiÍøna Diana robi≥a to
samo. A wiÍc jest w tym coú, czy nie ???  Ano jest. Przede
wszystkim jest to milionowy interes, bo ludzie czÍsto
uciekajπ siÍ do pomocy wrÛøek, poniewaø kaødy z nas
chcia≥by wiedzieÊ co go czeka... Moøe nie kaødy? Moøe
to po prostu ucieczka od codziennoúci, k≥opotÛw
problemÛw a przysz≥oúÊ bÍdzie bardziej kolorowa.

A uzdrowiciele? Bo i tych cudotwÛrcÛw jest coraz
wiÍcej na úwiecie. Przyjeødøajπ do rozmaitych miast,
reklamujπ siÍ w prasie radio i telewizji. Po czym
organizujπ sesje czy teø seminaria. Za ileú tam dolarÛw
moøesz wziπÊ w tym udzia≥ i mieÊ nadziejÍ øe jak
cudotwÛrca ciÍ dotknie zostaniesz natychmiast
wyleczona z chorÛb ciÍ nÍkajπcych (jak rÛwnieø tych o
ktÛrych nie wiedzia≥aú).

Ale szczegÛlnπ uwagÍ chcia≥a bym poúwiÍciÊ dr
Anatolowi Kaszpirowskiemu, ukraiÒskiemu lekarzowi,
ktÛry zas≥ynπ≥ na úwiecie, nie tylko jako uzdrowiciel przez
dotyk, ale rÛwnieø z pokazowych telewizyjnych
programÛw, operujπc chorych bez stosowania narkozy.
Ofiara leøa≥a na stole, brzuch otwarty, a dr Kaszpirowski
rozmawia≥ z niπ, pytajπc czy jπ boli. ÑNic nie czujÍ -
odpowiada≥a pacjentka, nucπc sobie rosyjskie piosenki.
Miliony ludzi  (ze mnπ w≥πcznie, bo by≥am wtedy w
Polsce) oglπda≥o tÍ operacjÍ. Potem wszystko ucich≥o!
Gdzie jest dr Kaszpirowski. Co robi? Gdzie sπ wszyscy
ÑozdrowieÒcyî? Tyle dr Kaszpirowski. Ja przypomnÍ
tylko, øe nieodøa≥owanej pamiÍci Iboja Ozimkiewicz teø
para≥a siÍ wrÛøeniem z kart, traktujπc to jak przyjemnπ
rozrywkÍ.  Podobno úwietnie przepowiada≥a przysz≥oúÊ.
Na zakoÒczenie mojego ÑwrÛøkowegoî felietonu zadam
czytelnikom pytanie: czy wierzycie we wrÛøki,
horoskopy i uzdrowicieli?

Irena ålaska-Bell.

Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który
s³u¿y naszemu wspólnemu
dobru.  Adres: PO Box 5,
Ashfield Mall NSW 2131
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FUNDACJA �POMOST-POMOC POLAKOM NA
WSCHODZIE�  jest organizacj¹ niedochodow¹,
pozarz¹dow¹ opieraj¹c¹ swoj¹ dzia³alno�æ na pracy i
spo³ecznym zaanga¿owaniu jej cz³onków i wolontariuszy.
Idea powstania Fundacji zrodzi³a siê z impulsu moralnego
oraz poczucia wiêzi narodowej z rodzinami polskimi
przymusowo wywiezionymi na stepy Kazachstanu i w
bezkresne tajgi Syberii przez b. w³adze Zwi¹zku
Radzieckiego.

KONWOJE POMOCY organizowane przez Fundacjê,
w oparciu o ofiarno�æ spo³eczn¹, przyjmowane s¹ w
�rodowiskach polskich na wschodzie przede wszystkim
jako wyraz patriotyzmu i poczucia narodowej solidarno�ci
z ich tragicznym losem. Dla nich jest spe³nianiem siê
d³ugoletnich oczekiwañ na Polskê, której obraz i tradycje,
przez pokolenia zachowali, ze skrywan¹, têsknot¹, w
swoich sercach. Wzruszaj¹ce s¹ powitania, chocia¿by
jednego z naszych konwojów przez najstarsz¹
mieszkankê Wierszyny k/ Irkucka, s³owami: Moja
kochana Polska pryjechala, moja kochana rodzina.
Modle sie do Boga o mojo kochano Rodzine - Polskê.

UCZESTNIKAMI TEGOROCZNYCH KONWOJÓW
POMOCY byli: fotoreporter �S³owa Ludu� Witold Mat³ok,
Marcin Firlej - Radio RMF-MF, Micha³ Ciecierski - Radio
PLUS, Artur Wo�niakowski - Zwi¹zek Sybiraków z
Czêstochowy i ks. kanonik Zdzis³aw Domaga³a z Radomia.

W tym roku zorganizowane zosta³y kolejne konwoje
pomocy humanitarnej i kulturalnej dla naszych Rodaków
na Wschodzie o ³¹cznej warto�ci 677.829,33z³.
(178.436,56 USD).

Artyku³y szkolne, �rodki czysto�ci i higieniczne,
odzie¿ i obuwie zimowe mêskie i dzieciêce, meble,

lekarstwa oraz piece olejowe dla klas polskich.
Dla dzieci polskich z Ukrainy uczestnicz¹cych w

oazach katolickich ¿ywno�æ.
Razem 677.829,33 z³. (178.436 56 $ )

¯YCZLIWO�Æ I WSPARCIE udzielane naszym Akcjom
Pomocy Humanitarnej i Kulturalnej dzieciom polskim i ich
rodzinom na wschodzie s¹ w du¿ej mierze wyrazem
zaufania do rzetelno�ci dzia³añ Fundacji. St¹d tez wiele
firm pañstwowych i prywatnych m.in. Zak³ady
Farmaceutyczne �Polfa� z Warszawy i Grodziska Maz.,
Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego �Vistula� z Krakowa,
zak³ady i hurtownie obuwnicze �GINO ROSSI�, �BUMA sc�
i spo¿ywcze �WILBO SEAFOOD SA�, �PROTER &
GAMBLE SA.�, �HORTEX HOLDING SA. � z Warszawy,
apteki i sklepy oraz instytucje samorz¹dowe województwa
mazowieckiego uczestniczyli finansowo i materialnie w
organizowaniu naszych konwojów.

Nie bez znaczenia jest zaanga¿owanie finansowe i
moralny patronat Kancelarii Senatu R.P, Prezydenta m.
Radomia, Starosty Radomskiego p. Zdzis³awa
Kieszkowskiego, Burmistrza Gminy Ursynów,
Samorz¹dów, Wojewódzkich Oddz. Zwi¹zku Sybiraków.

Szczególnie cenimy sobie wyrazy ofiarnego poparcia
finansowego i rzeczowego od rodzin polskich z Anglii, z
W³och, USA, Australii. Zaanga¿owanie i troska o los
Polaków w Kazachstanie organizacji polonijnych takich jak:
Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie Kongresu Polonii
Amerykañskiej w Los Angeles, Zwi¹zku Narodowego
Polskiego z Los Angeles, Ko³a Polek w Adelajdzie ma
istotne znaczenie moralne dla rodzin polskich ¿yj¹cych na
stepach Kazachstanu na Kaukazie czy dalekiej Syberii.�

I N F O R M A C J A O POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE
( prze³om 1998 / 99 oraz lipiec - sierpieñ 1999r.)

ci¹g dalszy na str.14
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... Dzi� rozda³am dzieciom paczki ze s³odyczami,
przybory szkolne, parê nowych bucików - pisze p.
Ma³gorzata Pawlak dyr. Polskiego Centrum Edukacyjnego
w Tbilisi - rodziny wiêkszo�ci tych dzieci od paru lat
¿yj¹ na skraju nêdzy, dzieci czêsto z zawstydzeniem,
spuszczaj¹c oczy, usprawiedliwiaj¹ sw¹ nieobecno�æ
w szkole brakiem pieniêdzy, a takie s³odycze widz¹
jedynie na witrynach sklepowych. Dzi� mój
sze�cioletni uczeñ na widok kolorowych linijek,
piêknych kredek, chipsów innych s³odyczy, które
polskie dziecko w kraju ma na co dzieñ, szepta³ z
zachwytem: �mamo, ja chyba umrê...� Nie potrafi³am
ukryæ wzruszenia i przepe³ni³o mnie uczucie dumy,
¿e s¹ ludzie w moim kraju, którzy w tak
wspania³omy�lny sposób potrafi¹ wyraziæ sw¹ troskê
o rodaków znajduj¹cych siê w trudnym dla nich
okresie. Dziêkujê Pañstwu w imieniu wszystkich
obdarowanych.

Przysz³o�æ polskich dzieci na wschodzie
jest zdana na nasz¹ pamiêæ i poczucie wiêzi narodowej.

Radom 8 grudnia 1999r
                                                       (-) Wies³aw M.Mizerski

Prezes Fundacji
Pomost-Pomoc Polakom na Wschodzie�

APEL
Fundacji �Pomost-Pomoc Polakom na

Wschodzie�
Polacy ¿yj¹cy na Bia³orusi, Litwie, £otwie i Ukrainie to
przede wszystkim potomkowie Polaków, którym los
oszczêdzi³ deportacji i poniewierki w g³¹b Azji �rodkowej.
Nie ominê³a ich jednak bezwzglêdna polityka

wynaradawiania i niszczenia kultury polskiej. Podobnie jak
deportowanym do Kazachstanu i zsy³anym na Syberiê
zmieniano nazwiska, zabraniano u¿ywania jêzyka
polskiego, kultywowania tradycji. Tylko w roku 1941 w
obozach pracy od Tobolska do Ko³ymy i na stepach
Kazachstanu zmar³o z wycieñczenia przesz³o 600.000
polskich zes³añców. Ogromny odsetek stanowi³y dzieci.

Dzi� mimo ciê¿kich warunków m³odzie¿ polska w coraz
wiêkszym stopniu interesuje siê histori¹ i tradycj¹ kraju
ojców. Na dawnych Kresach Rzeczypospolitej powstaj¹
spontanicznie organizacje i stowarzyszenia - dru¿yny
harcerskie, zespo³y folklorystyczne, wokalne i sportowe.
Mieszkaj¹c na Litwie, £otwie czy Ukrainie czuj¹ siê i chc¹
byæ Polakami.

Ci, którzy prze¿yli, przez dziesi¹tki lat poddawani byli
kulturowej i intelektualnej eksterminacji przez bolszewicki
system. Nie ulegli, zachowali jêzyk, obyczaje i
przywi¹zanie do polskiej tradycji opartej na warto�ciach
chrze�cijañskich.

- Wszystko nam zabrali i wyrzucili na step. Dali pa³atki i
kazali ¿yæ, gotowaæ sie do budowy ko³chozu. Dzi� dochody
kooperatywu starczajo na chleb. Ludzi od roku nie dostajo
pieniêdzy za robote, dziel¹ sie z sobo tym co uchoduj¹ za
domem. Kto� zabije baranka, kto� sprzeda �winke i takie
¿ycie, nie daj Panie zaboleæ! ... Szkoda dzieci, uczo sie
po polsku to mo¿e wrócom, przecie to nasza Ojczyzna! -
mówi¹ w Kazachstanie.

W tym roku ponownie organizujemy konwoje pomocy
humanitarnej i kulturalnej dla rodzin polskich zam. w
Kazachstanie, Syberi i  oraz na Kresach dawnej
Rzeczypospolitej. Wspólnie mo¿emy pomóc tworz¹cym
siê organizacjom polskim.

Dziêki nawet symbolicznej ofiarno�ci i hojno�ci naszych
serc, wra¿liwo�ci na tragiczne losy Polaków w

POLACY NA WSCHODZIE - d.c. ze str. 13

dokoñczenie na str.16
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QUEANBEYAN CARPETS
Ma na sk³adzie

szeroki asortyment
dywanów we³nianych,

berberyjskich,
nylonowych i
pluszowych

Diana i Michael
Domaschenz
6297 1141

31 Uriarra Road,
Queanbeyan

Dosz≥y nas s≥uchy, øe emeryci mieszkajπcy w domach i
mieszkaniach rzπdowych, a udajπcy siÍ w odwiedziny
do Polski, przez okres ich nieobecnoúci muszπ p≥aciÊ
pe≥ne komorne. Przyk≥adowo za mieszkanie ze zniøkπ
dla emerytÛw p≥aci siÍ $55 tygodniowo, a bez zniøki $150.
ZajÍ≥am siÍ tπ sprawπ, aby mÛc przedstawiÊ PaÒstwu
oficjalnπ interpretacjÍ. Dodam teø, øe wiadomoúÊ o tym
otrzyma≥am od kompetentnych osÛb z ÑA.C.T Housingî.

Po pierwsze kaødy lokator domu i mieszkania
rzπdowego, ma obowiπzek zawiadomienia A.C.T
Housing, o swoim wyjeüdzie za granicÍ, a po drugie
kaøda z tych osÛb otrzymuje dwa razy do roku specjalne
formy do wype≥niania. Aby uzyskaÊ dalszπ zniøkÍ
komornego, w formach tych naleøy wpisaÊ wysokoúÊ
emerytury. Housing to zatwierdza i przez najbliøsze pÛ≥
roku otrzymujemy dalszy rabat.

Ale niektÛrzy z emerytÛw przed wyjazdem nie
sprawdzajπ, kiedy po raz ostatni otrzymali takπ formÍ. I
na przyk≥ad wyjeødøajπ 15 wrzeúnia a nowa forma
przychodzi 15 paüdziernika. - Nie wype≥niamy formy -
bo nas nie ma - a A.C.T Housing automatycznie (bo to sπ
przecieø komputery), liczy nam pe≥ne komorne. RadzÍ
kaødemu wyjeødøajπcemu sprawdziÊ w A.C.T Housing,
czy forma obejmuje okres ich 3-miesiÍcznej nieobecnoúci.

PiszÍ trzymiesiÍcznej, bo tylko przez ten okres p≥aci
siÍ komorne ze zniøkπ. Naleøy rÛwnieø - co jest bardzo
waøne przy oddawaniu formy - nie zapomnieÊ o
zatrzymaniu kopii z datπ i potwierdzeniem odbioru przez
A.C.T Housing. Ba≥agan jest wszÍdzie, i bywa øe formy
ginπ a my nie posiadamy kopii i k≥opot gotowy. Bardzo
proszÍ to dok≥adnie sprawdziÊ, kopiÍ schowaÊ do
dokumentÛw i dopiero spokojnie wyjechaÊ.

Irena ålaska-Bell

K¹cik emeryta

Synek do tatusia:
- Tatusiu, zrÛb, øeby s≥oniki biega≥y.
- Syneczku, s≥oniki sπ zmÍczone.
- Tatusiu b≥agam zrÛb, øeby s≥oniki biega≥y.
- Syneczku, s≥oniki sπ naprawdÍ bardzo zmÍczone.

Ca≥y dzieÒ biega≥y na twojπ proúbÍ.
- Tatusiu proszÍ! proszÍ ostatni raz.
- No dobra, ale na dzisiaj ostatni raz bo s≥oniki

padnπ!
Kooompaniaaaaa! Maski w≥Ûø! 3 okrπøenia dooko≥a
poligonu!

ñ ñ ñ ñ ñ
By≥ facet, trochÍ juø starszy, ktÛry zaczyna≥ mieÊ
zaniki pamiÍci.
Kiedyú na spotkaniu z przyjaciÛ≥mi u niego w domu
zaczπ≥ opowiadaÊ, øe teraz leczy siÍ u takiego
dobrego lekarza, na to goúcie øe teø by chcieli i jak
siÍ ten lekarz nazywa:
(Facet) - No w≥aúnie mia≥em na koÒcu jÍzyka...
pamietacie moøe, by≥ taki grecki poeta, w
staroøytnoúci, taki úlepy...
(Goúcie) - No by≥, Homer. To co, ten lekarz ma na

nazwisko Homer?
(F) - Nie, nie! On napisa≥ taka epopeje, o tym jak
Grecy sie t≥ukli pod takim miastem w staroøytnoúci,
ktÛre prÛbowali zdobyÊ...
(G) - No tak, zdobywali TrojÍ. To co, ten lekarz siÍ
jakoú podobnie nazywa? Albo mieszka na takiej
ulicy?
(F) - Nie, nie, nie! Tam by≥ taki wÛdz, tych, no,
GrekÛw, taki g≥Ûwny...
(G) - Agamemnon?
(F) - O o o! No i on mia≥ brata...
(G) - Menelaosa. Ale co to ma wspÛlnego z
lekarzem??!!?
(F) - Zaraz mÛwiÍ. I tam by≥ taki wÛdz trojaÒski,
ktÛry temu Mene... jak mu tam, uprowadzi≥ øonÍ.
(G) - Aaaa, Parys! Ten lekarz nazywa sie Parys?
(F) - Nieeeee! Nie! Ta øona, co on jπ uprowadzi≥, to
jak mia≥a na imiÍ?
(G) - Helena.
(F) - No w≥aaaaaúnie, Helena!
Helenkaaaaaaaaa - zawo≥a≥ do øony w kuchni, jak
siÍ nazywa ten mÛj lekarz????

K¹cik humoru
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POLACY NA WSCHODZIE - dokoñczenie. ze str. 14
Kazachstanie pomo¿emy wspólnie przetrwaæ dzieciom
polskim by mog³y powróciæ do Macierzy. Nasze wspólne
transporty z najbardziej oczekiwanymi lekarstwami,
¿ywno�ci¹, odzie¿¹ i obuwiem, przyborami szkolnymi i
�rodkami czysto�ci trafi¹ do p³n. Kazachstanu. W tym
rejonie zamieszkiwanym przez 70-80% Polaków
wystêpuj¹ u dzieci choroby zwi¹zane z substancjami
radioaktywnymi pochodz¹cymi z by³ego poligonu
atomowego w Semipa³atyñsku.

Wiêkszo�æ rodzin polskich na Wschodzie nie ma ju¿
bliskich w Polsce. Ciê¿ka sytuacja materialna, w jakiej
przysz³o im ¿yæ, nie pozwala na kupno tak potrzebnych

dla rozwoju dziecka pomocy szkolnych. Tak¿e
niezbêdnych �rodków higienicznych, odzie¿y i obuwia.
Pozosta³a im wiara Ojców i poczucie wiêzi narodowej,
³¹cz¹cej siê w nadziei, ¿e o Ich  tragicznych losach i
trudnych warunkach ¿ycia bêdziemy pamiêtaæ.

Fundacja �Pomost-Pomoc Polakom na
wschodzie� ul. ¯eromskiego 58, 26-600 Radom,

tel/ fax. (048) 360-03-50
Konto z³otówkowe: KB PBI S.A. O/Radom

15001647-2336-121640009225
Konto walutowe: KB PBI S.A. Radom

1500I647-2336-121640009254
E-mail : drukpol@ats.pl

FEDERAL COUNCIL OF POLISH ASSOCIATIONS IN AUSTRALIA
POLISH COMMUNITY INFORMATION BUREAU
RADA NACZELNA POLSKICH ORGANIZACJI W AUSTRALII
BIURO INFORMACYJNE POLONII AUSTRALIJSKIEJ

Adres: GPO Box 1097
Canberra  ACT  2601

Uprzejmie komunikujÍ, øe rzπd niemiecki
mianowa≥ MiÍdzynarodowπ OrganizacjÍ d/s
Migracji (International Organisation for Migration) w
Genewie swoim pe≥nomocnikiem na tzw. ÑresztÍ
úwiataî, ≥πcznie z Australiπ, do administrowania
funduszem odszkodowaÒ za przymusowπ i
niewolniczπ pracÍ dla hitlerowskich Niemiec
podczas drugiej wojny úwiatowej.  Podania bÍdzie
moøna sk≥adaÊ do 11 sierpnia 2001 roku.
Upowaønione do odszkodowania majπ byÊ osoby
øyjπce lub spadkobiercy tych, ktÛre by≥y jeszcze
przy øyciu 16 lutego 1999 roku. Przekazanie
pe≥nomocnictwa MiÍdzynarodowej Organizacji d/
s Migracji by≥ nie do przewidzenia, gdy rok temu
polskie organizacje na Zachodzie, takie jak Kongres
Polonii AmerykaÒskiej, Zjednoczenie Polskie w
Wielkiej Brytanii, Zjednoczenie Polskie w Belgii i
inne, ≥πcznie z naszπ Radπ Naczelnπ Polskich
Organizacji w Australii, zaczÍ≥y staraÊ siÍ o
uzyskanie odszkodowania dla PolakÛw
mieszkajπcych w tych krajach.
Biuro Informacyjne Polonii Australijskiej bÍdzie
wspÛ≥pracowa≥o z MiÍdzynarodowπ Organizacjπ do
spraw Migracji, pomagajπc i u≥atwiajπc kontakty z
poszkodowanymi Australijczykami polskiego
pochodzenia.
MiÍdzynarodowa Organizacja d/s Migracji
przygotuje swoje w≥asne formularze do
wype≥nienia przez osoby sk≥adajπce roszczenia.
Koszta opracowania tych podaÒ poniesione bÍdπ
przez tÍ organizacjÍ ze specjalnego funduszu,
natomiast osoby poszkodowane otrzymajπ pe≥nπ
wyp≥atÍ przyznanej im kwoty. åpieszÍ dodaÊ, øe
nasze Biuro Informacyjne pracuje ca≥kowicie
honorowo dla dobra naszego spo≥eczeÒstwa i
wszelkie konieczne koszta administracyjne, takie
jak op≥aty pocztowe, pokrywane sπ z funduszy
Rady Naczelnej.

Komunikat Biura Informacyjnego Polonii Australijskiej
Osoby, ktÛre zaczÍ≥y starania przez agentÛw, jak
np. firmy handlowe lub adwokatÛw, bÍdπ mog≥y
dalej staraÊ siÍ w ten sposÛb, ale bÍdπ wpierw
poproszone o w≥asnorÍczne zaúwiadczenie, øe to
jest ich osobista decyzja.  W tej sytuacji oczywiúcie
muszπ byÊ przygotowane pokryÊ zwiπzane z tym
koszta swoich pe≥nomocnikÛw.
Osoby, ktÛre dotychczas nie sk≥ada≥y podania o
powyøsze odszkodowanie, mogπ zwrÛciÊ siÍ z
proúbπ o bliøsze informacje do nas lub bezpoúrednio
do MiÍdzynarodowego Biura d/s Migracji.
Poniewaø MiÍdzynarodowa Organizacja d/s
Migracji ma zamiar dzia≥aÊ wy≥πcznie przez swoje
oddzia≥y w danych krajach, biuro kanberskie bÍdzie
za≥atwia≥o wszystkie australijskie podania, ≥πcznie
z tymi, ktÛre petenci przesy≥ali do Kongresu Polonii
AmerykaÒskiej.  Wszystkie posiadane przez nas
adresy przekaza≥em juø kanberskiemu urzÍdowi tej
organizacji.  MiÍdzynarodowa Organizacja d/s
Migracji ma rÛwnieø zamiar zamieúciÊ odpowiednie
og≥oszenia w prasie i radio.
Osoby, ktÛre nie zg≥asza≥y swoich roszczeÒ do
naszego Biura, mogπ obecnie przekazaÊ swoje
nazwisko i adres bezpoúrednio do wyøej
wymienionej organizcji, ktÛra w odpowiednim
czasie wyúle wszystkim specjalnie przez niπ
przygotowane formularze zg≥oszeniowe wraz z
odpowiednimi instrukcjami.
Adres organizacji:  I.O.M.
P.O. Box 1009
Civic Square ACT 2608
W razie potrzeby Biuro Informacyjne Polonii
Australijskiej bÍdzie dalej s≥uøy≥o informacjami
zainteresowanym osobom.
Jerzy Klim
Kierownik Biura Informacyjnego
Polonii Australijskiej



Wrzesieñ 2000 17

Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...

dokoñczenie na str.18

Polski konsul w Sankt Petersburgu
zosta≥ z≥apany na granicy rosyjsko-bia≥oruskiej na prÛbie
przemytu dzie≥ sztuki. W≥adze rosyjskie cofnÍ≥y go w
zwiπzku z tym z granicy.

Donosy, 12.6.2000)
Z wielkim rozg≥osem
policja w Krakowie aresztowa≥a dwÛch policjantÛw.
Aresztowani sπ podejrzani o przyjÍcie ≥apÛwki od
nielegalnych handlarzy na targowisku. Strach øeby takie
akcje za bardzo siÍ nie upowszechni≥y, bo policjantÛw
zabraknie.

(Donosy, 13.6.2000)
Sπd Lustracyjny
uzna≥, øe Robert Mroziewicz (do zesz≥ego roku
wiceminister w MSZ) jest k≥amcπ lustracyjnym, gdyø nie
przyzna≥ siÍ do swojej wspÛ≥pracy z SB w latach 1978-
85. Mroziewicz zapowiada apelacjÍ.

(Donosy, 15.6.2000)
Cz≥owiek Pojednania
Manfred Deselaers, niemiecki ksiπdz od lat pracujπcy w
OúwiÍcimiu, otrzyma≥ tytu≥ Cz≥owieka Pojednania 2000.
Przyznaje ten tytu≥ Polska Rada Chrzeúcijan i ØydÛw.
Losy dzie≥ sztuki
Bawi≥am pare dni w Petersburgu. Na tle wielkich dyskusji
czy i co spoúrÛd dzie≥ sztuki Rosja ma oddaÊ Niemcom i
vice versa, obserwacja z katalogu Ermitaøu: mi≥y obraz
Fragonarda nosi sygnaturÍ ëtransferred from £azienki
Palace in Warsaw 1895í.

(Donosy, 19.6.2000)
Na wystawie EXPO 2000
Przed wystawπ w polskiej prasie by≥o krzyku co niemiara,
øe skansen pokazujemy i to kompromitacja, a tymczasem
okazuje siÍ, øe polski pawilon jest jednym z najchÍtniej
odwiedzanych i najwyøej ocenianych. CÛø: naszπ
technikπ nikogo raczej nie zachwycimy - a przyrodπ,
kulturπ czy historiπ jak widaÊ moøemy.

(Donosy, 23.6.2000)
Madeleine Albright
przyjecha≥a na tÍ konferencjÍ ministrÛw spraw
zagranicznych juø w sobotÍ. Odebra≥a doktorat honoris
causa Uniwersytetu GdaÒskiego i uczestniczy≥a w
chrzczeniu fregaty rakietowej przekazanej przez USA
polskiej marynarce wojennej.
Ona ma dobrego speechwritera: ÑNikt nie zna≥ nieba
lepiej niø Kopernik, nikt nie pisa≥ o morzu lepiej niø
Conrad, nikt teø nie kierowa≥ siÍ bardziej gwiazdπ
wolnoúci niø narÛd polskiî.

(Donosy, 26.6.2000)
ÑW pustyni i w puszczyî
to kolejna filmowa superprodukcja. Ekipa dziú wylatuje
do RPA, pierwsze zdjÍcia - za miesiπc, premiera - w
przysz≥ym roku. A w Warszawie lwy poøerajπ chrzeúcijan
- czyli trwajπ zdjÍcia do ÑQuo vadisî.

(Donosy. 28.6.2000)
Pogrzeb ks. JÛzefa Tischnera
odbÍdzie siÍ w sobotÍ w £opusznej ko≥o Nowego Targu.
Ks. Tischner urodzony w Starym Sπczu czÍsto podkreúla≥
swoje gÛralskie pochodzenie a jego ÑHistoria filozofii po
gÛralskuî sta≥a siÍ bestsellerem. By≥ filozofem, teologiem,
potrafi≥ mÛwiÊ o sprawach wiary prostym, zrozumia≥ym
jÍzykiem. Jego homilie w czasach walki o wolnoúÊ by≥y
oparciem dla wielu. By≥ duchowym patronem

ÑSolidarnosciî i jednoczeúnie symbolem Koúciola
otwartego.

(Donosy, 29.6.2000)
Øal po Tischnerze
W niedzielÍ pochowano Go w £opusznej.
ÑKie pudziemy z tela, to nos bedzie skoda
Po gÛrach, dolinach p≥akaÊ bedzie wodaî.

Donosy, 3.7.2000)
Gustaw Herling-GrudziÒski zmar≥
wczoraj wieczorem w Neapolu. Mia≥ lat 81. By≥
wspÛ≥za≥oøycielem Instytutu Literackiego i miesiecznika
ÑKulturaî, z ktÛrym rozsta≥ siÍ w pierwszej po≥owie lat
90. z powodu rÛønicy zdaÒ z Jerzym Giedroyciem
odnoúnie oceny sytuacji w kraju. By≥ autorem opowiadaÒ
i mistrzowskim eseistπ, autorem ÑDziennika pisanego
nocaî. W ostatnich latach wspÛ≥pracowa≥ z
ÑRzeczpospolitπî.

(Donosy, 5.7.2000)
Narodowa pielgrzymka do Rzymu
z okazji Roku Jubileuszowego mia≥a swπ kulminacjÍ
wczoraj. Papieø odprawi≥ mszÍ dla ponad 30 tys.
pielgrzymÛw z Polski. Uczestniczy≥a wielka delegacja
w≥adz, z prezydentem, premierem i marsza≥kami Sejmu
i Senatu. Papieø apelowa≥ do politykÛw o solidarnoúÊ z
najuboøszymi.
Prosto z Rzymu
czÍúÊ polskiej delegacji oficjalnej uda≥a siÍ do Neapolu,
na pogrzeb Gustawa Herlinga-GrudziÒskiego.

(Donosy, 7.7.2000)
Nieobyczajne wybryki
Mandat za Ñnieobyczajny wybrykî grozi úlicznej modelce
z Krakowa  ktÛra w charakterze Lady Godivy przejecha≥a
konno ulicπ Grodzkπ w Krakowie, protestujπc przeciw
podatkom. A mnie siÍ przypomnia≥o, jak dawno, dawno
temu Leszek Moczulski z KPN teø zosta≥ ukarany za
Ñnieobyczajny wybrykî. Wtedy by≥o to z≥oøenie wieÒca
przed Grobem Nieznanego Øo≥nierza w Warszawie.

(Donosy, 10.7.2000)
10. MiÍdzynarodowa Pielgrzymka do Wilna
Blisko 2 tys. osÛb wyruszy≥o z Suwa≥k w 10.
MiÍdzynarodowej Pielgrzymce do Wilna. Sπ wúrÛd nich
pπtnicy z Polski, Litwy, S≥owacji, WÍgier, W≥och i
Niemiec. Przewodnik pielgrzymki, salezjanin, Dariusz
Makowski powiedzia≥, øe tegoroczna pielgrzymka to
wyraz wdziÍcznoúci za 2000 lat chrzeúcijaÒstwa. Trasa
pielgrzymki ma 270 km i koÒczy siÍ przed cudownym
obrazem Matki Boskiej w Ostrej Bramie w Wilnie.

(Wiadomoúci Dnia, 15.7.2000)
Zmar≥ Jan Karski/Kozielewski
emisariusz polskiego paÒstwa podziemnego, kurier AK.
W 1942 r relacjonowa≥ Edenowi i Rooseveltowi co
Niemcy robiπ w Polsce z Øydami. Nikt mu nie wierzy≥ -
albo nikt siÍ nie przejπ≥. W kaødym razie - nikt nic nie
zrobi≥.

(Donosy, 17.7.2000)
Kronika kryminalna
Policja z≥apa≥a na handlu narkotykami nauczycielkÍ ze
szko≥y zawodowej w Poznaniu. DoniÛs≥ na niπ by≥y
uczeÒ, ktÛrego usi≥owa≥a wciπgnπÊ do interesu. W szkole
nauczycielka mia≥a úwietnπ opiniÍ, specjalizowa≥a siÍ w
organizowaniu akcji antynarkorykowych...

(Donosy, 19.7.2000)
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GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπ tπ tπ tπ tπ - dokoñczenie ze str. 17
Minister Zdrowia
postuluje zwiÍkszenie sk≥adki na Kasy Chorych z
obecnych 7.5% zarobkÛw stopniowo do 9%. MuszÍ
powiedzieÊ, øe p≥acÍ tÍ sk≥adkÍ i nie mam z tego nic, bo
publicznej s≥uøby zdrowia nadal nie da siÍ uøywaÊ. Siebie
i rodzinÍ leczÍ w prywatnej przychodni, kosztuje mnie
to mniej niø muszÍ p≥aciÊ na te chore kasy.

(Donosy, 24.7.2000)
Dwie Polki
zginÍ≥y w paryskim hotelu na ktÛry spad≥ Concorde. By≥y
uczennicami szko≥y hotelarskiej, odbywa≥y praktykÍ. W
hotelu by≥a poza tym zameldowana duøa polska
wycieczka, ale w chwili katastrofy akurat zwiedza≥a
Paryø.

(Donosy, 26.7.2000)
Rodziny KatyÒskie
pojadπ na otwarcie Polskiego Cmentarza Wojskowego
w Katyniu pociπgiem z 22 wagonami sypialnymi, w
ktÛrym bÍdzie zapewniona opieka medyczna i
wyøywienie. Do Katynia, dwoma samolotami, pociπgiem
i autokarami przyjedzie ok. 800 osÛb.

(Donosy, 27.7.2000)
Przy jeziorze MaltaÒskim
w Poznaniu w specjalnie wybudowanej s≥owiaÒskiej
wiosce odby≥ siÍ w weekend Festiwal kultury
úredniowiecznej. W programie by≥ chrzest s≥owiaÒskiego
okrÍtu, zakuwanie w dyby, walki na miecze i oblÍøenie
grodu oraz - chociaø oficjalnym napojem festiwalu by≥
kwas chlebowy - zmagania w ø≥opaniu piwa.

(Donosy, 31.7.2000)
Instytut PamiÍci Narodowej
rozpoczπ≥ dzia≥alnoúÊ. Minister sprawiedliwoúci powo≥a≥
pierwszych prokuratorÛw, ktÛrzy podejmπ úledztwa
zawieszone parÍ miÍsiecy temu m.in. w sprawach tzw.
mordÛw sπdowych z lat 1945-56, sprawy zbrodni
katyÒskiej, pogromu kieleckiego. Zapowiadane jest teø
podjÍcie dzia≥aÒ o ekstradycjÍ Heleny WoliÒskiej i
Samuela Morela.

(Donosy, 2.8.2000)
Okolo 300 RomÛw
z Polski i zagranicy uczci≥o w OúwiÍcimiu Brzezince
pamiÍÊ CyganÛw zg≥adzonych tu przez hitlerowcÛw. W
uroczystoúciach Dnia PamiÍci o Zag≥adzie RomÛw
uczestniczy≥a marsza≥ek senatu Alicja Grzeúkowiak i
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. W obozie
Auschwitz-Birkenau straci≥o øycie ponad 20 tys. RomÛw.

Donosy, 3.8.2000)
2 wrzeúnia
bÍdzie otwarty i poúwiÍcony Polski Cmentarz Wojenny
w Miednoje.

(Donosy, 7.8.2000)
60 tys. z≥ skradziono
wczoraj z Banku ålπskiego w Katowicach. Poczatkowo
podano, øe by≥ to napad bandycki na kasjerkÍ. Dzisiaj
jednak policja poinformowala, øe nie by≥o øadnego
terrorystycznego napadu, a przestÍpcami sπ trzej
pracownicy banku.

(Donosy, 10.8.2000)
Kolejny sukces
ZUS kupi≥ (jeszcze za prezesa Alota) sieÊ
wideokonferencyjnπ, ktÛrπ zainstalowano w 23
oddzia≥ach w ca≥ym kraju. Urzπdzenia porastajπ kurzem
(przez rok odby≥o sie 5 wideokonferencji), a na
konferencje i tak jeüdzi sie do Warszawy.

(Donosy, 16.8.2000)

Polowanie na ≥osia
odby≥o siÍ w Warszawie. Widywane przelotnie od
miesiÍcy zwierzÍ wreszcie da≥o siÍ ÑupolowaÊî ekipie
weterynarzy. Uúpionego ≥osia wywieziono do lasu.

(Donosy, 17.8.2000)
Jakoú w koÒcu o tym nie napisaliúmy
a pewnie powinniúmy: na procesie lustracyjnym Lecha
Wa≥Ísy ujawniono dokument z ktÛrego wynika, øe SB
sfabrykowa≥a teczkÍ Ñagenta Bolkaî po roku 1981 usi≥ujπc
w ten sposÛb skompromitowaÊ Wa≥ÍsÍ i miÍdzy innymi
zablokowaÊ przyznanie mu Nagrody Nobla. Ten w≥aúnie
dokument sta≥ siÍ podstawπ orzeczenia Sπdu
Lustracyjnego, øe Wa≥Ísa nie wspÛ≥pracowa≥.

(Donosy, 18.8.2000)
Z øycia
W Warszawie remontowano TrasÍ £azienkowskπ.
Zament komunikacyjny z tego powodu kompletny, korki
po kilka kilometrÛw. Toteø wszyscy odetchnÍli gdy
remont zakoÒczono w 12 dni (wczeúniej niø planowano).
Zanim jednak wykonawca zdπøy≥ zebraÊ pochwa≥y,
przysz≥a burza i Trasa zamieni≥a siÍ w jezioro, zalewajπc
przy okazji kilka sπsiednich ulic. Okaza≥o siÍ, øe dzielni
robotnicy zaasfaltowali kanalizacjÍ burzowπ...

(Donosy, 22.8.2000)
ÑDrogi do wolnoúciî
to tytu≥ wystawy w GdaÒsku, na ktÛrej prezentowany
jest m.in. p≥ot, przez ktÛry skaka≥ Lech Wa≥Ísa, kawa≥ek
muru berliÒskiego oraz odtworzony sklep z czasÛw
pustych pÛ≥ek.

(Donosy, 30.8.2000)
List o przebaczeniu i pojednaniu
wystosowa≥a Rada Episkopat Polski ds Dialogu
Religijnego. Autorzy ëproszπ o przebaczenie za postawÍ
tych spoúrÛd nas, ktÛrzy lekcewaøπ osoby innych wyznaÒ
lub tolerujπ antysemityzmí.
Zwracajπ siÍ specjalnie do ØydÛw, wyznajπc grzechy
Koúcio≥a - tak czasu Zag≥ady, jak i wspÛ≥czesne: zwiπzane
z przejawami antyøydowskoúci, antyjudaizmu i
antysemityzmu. Przez antyjudaizm rozumiejπ ëniechÍÊ
wyros≥π ze üle zrozumianej nauki Koúcio≥aí.

(Donosy, 4.9.2000)
I jeszcze o rocznicy Sierpnia ë80
Micha≥ OgÛrek w úwiπtecznej GW: (wypracowanie
domowe dzieci na podstawie oglπdania TV):
ëDwadzieúcia lat temu mia≥o miejsce waøne wydarzenie.
Lech Wa≥Ísa z Edwardem Gierkiem obalili komunizm.
Pomaga≥ im w tym Aleksander Kwaúniewski. [...] Z
obalenia komunizmu bohaterowie tamtych wydarzeÒ nie
sπ zadowoleni. WiÍkszπ korzyúÊ z tego odnieúli obaleni.
Pomimo to jesteúmy winni im wdziÍcznoúÊí.

(Donosy, 4.9.2000)
W Øurawicy ko≥o Przemyúla
pociπg osobowy zderzy≥ siÍ z towarowym. ZginÍ≥y dwie
osoby, kilka dalszych jest rannych. Pijani kolejarze
wpuúcili pociπg osobowy na zajÍty tor. Zdaniem
fachowcÛw cud, øe jest tak ma≥o ofiar.

Donosy, 12.9.2000)
Zmar≥ Jerzy GiedroyÊ
twÛrca i naczelny Paryskiej Kultury. WiadomoúÊ poda≥o
przed chwilπ radio.

(Donosy, 15.9.2000)
Wyszpera³ Jerzy Klim
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NAREL SMALLGOODS & DELICATESSEN

POLSKIE WÊDLINY Z SYDNEY
1351 Botany Road, Botany  NSW  2019

Oferuje szeroki asortyment wÍdlin i produktÛw garmaøeryjnych w≥asnego wyrobu

Informuje, ¿e prowadzi sprzeda¿ swoich

wyrobów wêdliniarskich i garma¿eryjnych

bez zmian w ka¿d¹ sobotê

w godz. 12.00-14.00

w tym samym miejscu, jak dotychczas.

(W by³ej siedzibie klubu SPK, obecnie RSL)

Proponuje rÛwnieø wiele tradycyjnych potraw kuchni polskiej

WúrÛd artyku≥Ûw delikatesowych znajdujπ siÍ polskie makarony, soki,
døemy, konfitury, powid≥a, budynie, kisiele, herbaty zio≥owe, zupy,
przyprawy, kasze, kapusta i ogÛrki kwaszone, przetwory rybne i inne.
Artyku≥y cukiernicze to: pierniki toruÒskie, s≥odycze Wedla:
czekolady, ptasie mleczko, torciki i cukierki.
Wyroby piekarnicze: chleb, makowce i babki droødøowe.
Sprzedaø gazet i czasopism po cenach komercyjnych.
RÛønorodnoúÊ kremÛw kosmetycznych prosto z Polski.
Wypoøyczanie kaset video dla dzieci i doros≥ych.

Bigos domowy

700g - $5
go³¹bki4 szt. - $6

Flaki wo³owe
700g - $6

pierogi z serem,

kapust¹ i grzybami,

miêsem i ruskie

16 szt. - $7Bia³a kie³basa

Zamawianie paczek z wêdlinami oraz udzielanie
wszelkich informacji pod numerami:

Sydney (02) 9316 8838 (Maria Narel)
Canberra (02) 6248 6842 (Wanda Ca³ka)

15 Moore Street, �Sverdrup House�, Canberra, SOBOTA od 1200-1400



Goddard and Partners
C O N S U L T A N T S   I N   T R A V E L - UTAG

40 Allara Street Canberra City
PO Box 121 Civic Square  ACT  2608

Tel: 6248 9399
Email: goddard@mailhost.world.net

Prosimy zajrzeæ do naszej witryny internetowej:
www.gparts.com.au

Lic. 298/D/1
ACN 062 891 864

� Dooko³a �wiata QANTAS + LOT
przez Amerykê do Warszawy.

Cena od $2100,�

� Do Warszawy � QANTAS / British Airways
przez Londyn od $1490,�

W tej samej cenie przelot z Kanbery do Warszawy
Holenderskie linie KLM oraz LAUDA przez WIEDEÑ

� Chcesz sprowadziæ rodzinê do Australii
Cena od $2020,� do Kanbery

oraz inne propozycje wczasowe

     Zapraszamy do biura lub do kontaktu przez telefon.  Wysy³amy bilety do domu.
Kontakt:  Janina Fabjanowska tel. (02) 6248 9399 fax (02) 6247 2898
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DRODZY PAÑSTWO

Pragnê siê przypomnieæ.

Pracujê dla CEC HODGKINSON
Real Estate.

Je�li chcecie szybko i
dobrze sprzedaæ dom lub

uzyskaæ poradê czy wycenê

Proszê dzwoniæ �
ELIZABETH JANCEWICZ

praca � 6251 3622
dom � 6242 0133
mob � 0408 219 148

Federacja Polskich Organizacji w
Wiktorii

Rada Organizacji Polskich na
Australijskie Terytorium Sto³eczne

uprzejmie zapraszajπ na wystawÍ

Terra Nova
A land of milk and honey

Po�wiecon¹ 50 - leciu przybycia i
osiedlenia siê

Polaków w Australii

Wystawa czynna bêdzie w dniach
9 - 30 listopada 2000

W pomieszczeniach Starego
Parlamentu
w Kanberze


