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Jest duøπ odpowiedzialnoúciπ pisaÊ przeglπd wydarzeÒ,
ktÛry zamyka rok, wiek, tysiπclecie. Dlatego teø obecny
przeglπd bÍdzie sk≥ada≥ siÍ z dwÛch czÍúci. Pierwszπ
czÍúÊ poúwiÍcimy wydarzeniom ostatnich miesiÍcy w
Polsce, drugπ czÍúÊ natomiast poúwiÍcimy
odchodzπcemu wiekowi oraz tysiπcleciu. Rozpoczynamy
zatem od ostatnich miesiÍcy w Polsce.
Prze≥om sierpnia i wrzeúnia to XX-ta rocznica sierpnia
1980 roku, rocznica strajkÛw w GdaÒsku, Gdyni i na
ålπsku. W Polsce by≥y to dni, ktÛre przypomina≥y, øe
wszystko to co siÍ spe≥ni≥o w Polsce przed 11-tu laty
mia≥o swÛj poczπtek w Sierpniu 1980 roku. Wtedy to
bowiem robotnicy polscy pokazali swπ determinacje w
øπdanich podstawowych praw obywatelskich i godnego
øycia. Powsta≥ pierwszy w krajach komunistycznych
niezaleøny samorzπdny zwiπzek zawodowy, ktÛry
przyjπ≥ nazwÍ SOLIDARNOå∆ i reprezentowa≥ ludzi
pracy, mimo øe wÛwczas w Polsce jeszcze rzπdzi≥a tzw.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I gdy 30 sierpnia
1980 roku przedstawiciele tej partii podpisali
Porozumienia GdaÒskie wielu ludzi zadawa≥o sobie
pytanie czy te podpisy by≥y sk≥adane w dobrej wierze ñ
13 grudnia 1981 roku pokaza≥ prawdÍ o tzw. PZPR.

Co wtedy ta partia robotnicza mia≥a do zaoferowania
swojej klasie spo≥ecznej czyli Ñklasie pracujπcejî i ca≥emu
Narodowi Polskiemu - czo≥gi na ulicach, godzinÍ
policyjnπ, internowanie tysiecy ludzi. Represje te nie
zd≥awi≥y jednak øπdaÒ PolakÛw a komuniúci nie mieli
nic do zaoferowania poza pa≥kami i pustymi pÛ≥kami w
sklepach. Tak wiÍc to co siÍ zaczÍ≥o w sierpniu 1980 roku
zaowocowa≥o 4 czerwca 1989 roku wyborami
parlamentarnymi wygranymi przez SOLIDARNOå∆ i
pierwszym niezaleønym rzπdem z Tadeuszem
Mazowieckim jako premierem.

Wszyscy, ktÛrzy uczestniczyli w tych wydarzeniach
bπdü je tylko obserwowali przyznajπ, øe SOLIDARNOå∆
i jej historyczny juø dziú przywÛdca Lech Wa≥Ísa
doprowadzili do koÒca dzie≥o rozpoczÍte w sierpniu 1980
roku w Stoczni GdaÒskiej. Obecna XX-ta rocznica tych
pierwszych wydarzeÒ przypomnia≥a wszystkim te
zdarzenia o ktÛrych w obecnej niepodleg≥ej i suwerennej
Polsce za bardzo juø siÍ nie pamiÍta.

G≥Ûwne obchody w Stoczni GdaÒskiej zgromadzi≥y
wiÍkszoúÊ historycznych juø dziú przywÛdcÛw i
uczestnikÛw tamtych wydarzeÒ. Tak siÍ z≥oøy≥o, øe
obchody sierpniowe zazÍbia≥y siÍ z trwajπcπ a w≥aúciwie
rozpoczynajπcπ siÍ na dobre kampaniπ wyborczπ na
urzπd Prezydenta Rzeczpospolitej. Kampaniπ, ktÛra
ilustrowa≥a przemiany jakie nastπpi≥y w nowej
demokratycznej Polsce. O urzπd prezydencki ubiega≥o
siÍ 13 kandydatÛw, ale wiadomo by≥o, øe tylko dwÛch z
gÛrπ trzech kandydatÛw liczy≥o siÍ. PrzypomnÍ, øe byli
to: urzÍdujπcy Prezydent Rzeczpospolitej Aleksander
Kwaúniewski, Przewodniczπcy NSZZ SOLIDARNOå∆
Marian Krzaklewski oraz trzeci kandydat ñ i tu
niespodzianka, bowiem pomimo, øe w stawce startowa≥
Lech Wa≥Ísa wiÍksze poparcie mia≥ Andrzej Olechowski,
ktÛry stawa≥ do wyborÛw jako kandydat niezaleøny.
Kampania wyborcza by≥a raczej spokojna, by≥o kilka
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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.

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

ci¹g dalszy na str. 9

elementÛw dramatycznych jak np. Rozprawy lustracyjne
Prezydenta Kwaúniewskiego i by≥ego Prezydenta Lecha
Wa≥Ísy.

Rozprawy te u jednych wzbudzi≥y niezdrowe emocje
a u drugich zawstydzenie, øe oto obecny i by≥y prezydent
muszπ siÍ poddawaÊ co by nie powiedzieÊ przykremu i
krÍpujπcemu zabiegowi sπdowemu. I trudno siÍ dziwiÊ,
øe Aleksander Kwaúniewski po wys≥uchaniu werdyktu
sπdu oczyszczajπcego go wykrzyknπ≥ ÑbÛj to jest wasz
ostatniî. Niewiadomo, co dok≥adnie obecny Prezydent
mia≥ na myúli, jako øe na usprawiedliwienie tej procedury
trzeba powiedzieÊ, øe jest ona obowiπzujπcym w Polsce
prawem, a øe Polska jest obecnie paÒstwem w pe≥ni
demokratycznym, wiÍc wobec prawa wszyscy obywatele
sπ rÛwni. Czasy ÑrÛwnychî i ÑrÛwniejszychî odesz≥y ñ
miejmy nadziejÍ, øe na zawsze. Lech Wa≥Ísa rÛwnieø
zosta≥ zlustrowany pozytywnie i miejmy nadziejÍ, øe juø
w zapomnienie pÛjdzie wspominanie jakiegoú
enigmatycznego ÑBolkaî.

Drugim elementem dramatycznym by≥a reklamÛwka
telewizyjna obozu Mariana Krzaklewskiego pokazujπca
Prezydenta Kwaúniewskiego w niedwuznacznych
sytuacjach w Kaliszu i na cmentarzu w Miednoje. Jak siÍ
okaza≥o migawki te nie mia≥y wiÍkszego wp≥ywu na
preferencje wyborcze, jako øe spadek popularnoúci
Aleksandra Kwaúniewskiego by≥ rzÍdu kilku procent.
Jednakøe zdaniem wielu osÛb jednej rzeczy w kampanii
prezydenckiej brakowa≥o, a mianowicie rzeczowej debaty
kandydatÛw na urzπd prezydencki. Debaty w stylu
amerykaÒskim, gdzie g≥Ûwni pretendenci spotykajπ siÍ
przed kamerami telewizyjnymi Ñoko w okoî i
przedstawiajπ swoje programy i wizje PaÒstwa.

8 paüdziernika 2000 roku przyniÛs≥ odpowiedü na
pytanie, kto bÍdzie Prezydentem Rzeczpospolitej na
nastÍpne 5 lat czyli kto wprowadzi PolskÍ w trzecie
tysiπclecie. Odpowiedü przysz≥a stosunkowo szybko bo
juø w pierwszej turze wyborÛw. UrzÍdujπcy Prezydent
Aleksander Kwaúniewski otrzyma≥ 53,9% g≥osÛw,
Andrzej Olechowski 17,3%, Marian Krzaklewski 15,6%
a Lech Wa≥Ísa tylko 1%. Po zapoznaniu siÍ z tymi
wynikami nasunÍ≥a siÍ reflesja taka. Jeúli Aleksander
Kwaúniewski, PRL-owski minister, dostaje ponad trzy
razy wiÍcej g≥osÛw niø obecny szef SOLIDARNOåCI i
przesz≥o 50 razy wiÍcej niø jej historyczny twÛrca Lech
Wa≥Ísa, to znaczy, øe wyborcom jest wszystko jedno, skπd
kto przychodzi, bo jeøeli Marian Krzaklewski dostaje
mniej g≥osÛw niø Andrzej Olechowski to znaczy, øe nawet
wspÛ≥praca z wywiadem PRL-u nie jest dla wyborcÛw
czymú dyskwalifikujπcym.

Oczywiúcie po og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw
rozgorza≥a euforia zwyciÍstwa wúrÛd zwolennikÛw
Aleksandra Kwaúniewskiego a w szczegÛlnoúci jego
partyjnych towarzyszy z SLD, ktÛrzy gromko zaczÍli siÍ
dopominaÊ przedterminowych wyborÛw
parlamentarnych liczπc na zwyciÍskπ falÍ. Natomiast po
stronie solidarnoúciowej w poúpiechu szukano winnego
poraøki. I tutaj naleøa≥oby napisaÊ nie po stronie
solidarnoúciowej a raczej prawicowej bo przecieø AWS
czyli Akcja Wyborcza Solidarnoúci grupowa≥a nie tylko
samπ SOLIDARNOå∆ ale o tym pÛüniej. W kaødym razie
znaleziono winnego poraøki bardzo szybko ñ Mariana
Krzaklewskiego. PrzywÛdcy partii wchodzπcych w sk≥ad

AWS-u to przecieø tylko ludzie, wiÍc gdyby by≥o
zwyciÍstwo byliby niewπtpliwie w swoim mniemaniu
autorami tego sukcesu, ale øe nastπpi≥a poraøka to trzeba
by≥o na kogoú zegnaÊ, najlepiej na kogoú a nie przysz≥o
im do g≥owy, øe duøo wczeúniej trzeba by≥o zdaÊ sobie
sprawÍ z tego, øe w Polsce wúrÛd spo≥eczeÒstwa podzia≥y
historyczne sta≥y siÍ nieistotne.

W tych wyborach po raz pierwszy wziÍ≥o bowiem
udzia≥ pokolenie, ktÛre np. stan wojenny zna≥o tylko z
opowiadaÒ starszych. Dla tych ludzi 13 grudnia 1981
roku by≥ tym czym dla pokolenia ich rodzicow 1 wrzeúnia
1939 roku czyli historiπ, wspomnieniem starszych
pokoleÒ. Okaza≥o siÍ bowiem, øe na przyk≥ad
powo≥ywanie siÍ na historyczne zas≥ugi nie decyduje o
wyniku g≥osowania, czego dramatycznym przyk≥adem
by≥ wynik wyborczy Lecha Wa≥Ísy. Okaza≥o siÍ, øe Polacy
szybko przyswoili sobie zachodni styl myúlenia, ktÛry
preferuje w≥asny interes i przysz≥oúÊ. Natomiast przy
okazji ñ wysoki wynik Andrzeja Olechowskiego pokaza≥,
øe w Polsce zapanowa≥ rÛwnieø nowy typ patriotyzmu,
bowiem zwykle polski patriotyzm przejawia≥ siÍ jako coú,
co s≥uøy≥o do powalenia przeciwnika za to, øe nie jest
doúÊ patriotyczny albo jako wspomnienie o cierpieniach
i ofiarach, ktÛrych rzeczywiúcie narodowi polskiemu nie
brakowa≥o.

Tymczasem w≥aúnie Olechowski odwo≥a≥ siÍ do
patriotyzmu ludzi, ktÛrzy twierdzπ, øe coú Polsce w tych
ostatnich 10-ciu latach zawdziÍczajπ, øe lubiπ ten kraj, øe
sπ z niego dumni. Co by≥o wiÍc powodem niepowodzenia
przedstawiciela nowej generacji solidarnoúciowej? OtÛø
wydaje siÍ, øe wúrÛd przedstawicieli solidarnoúciowych
elit pokutowa≥o przeúwiadczenie, øe szary cz≥owiek
rozumuje i podejmuje decyzje wyborcze tak jak oni i jeøeli
nie jest sympatykiem SLD to g≥osuje na ludzi
SOLIDARNOåCI. Okaza≥o siÍ, øe by≥o to
przeúwiadczenie oparte na niczym. Bowiem od szarego
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Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 4. kwarta≥ 2000 r.
NajwiÍksze igrzyska sportowe úwiata ñ Olimpiada ñ
Sydney 2000 i Paraolimpiada, zakoÒczone.  Jak
powiedzia≥ Antonio Samaranch ñ by≥y one wspania≥ym
sukcesem Australii.  StanÍliúmy na wysokoúci zadania,
jako gospodarze i rÛwnieø w osiπgniÍciach sportowych.
Tak w reprezentacji Australii jak i Polski, medale sypa≥y
siÍ czÍsto i rekordy teø.  Z m≥odzieøy, ktÛra tak ochotnie
i bezinteresownie pomaga≥a w obu imprezach, moøemy
byÊ bardzo dumni.  To zaangaøowanie bÍdzie dla niej na
d≥ugo niewyczerpanym ürÛd≥em wspomnieÒ, wraøeÒ,
inspiracji i motywacji na przysz≥oúÊ i wiary we w≥asne
si≥y.  I to jest chyba najwiÍksza korzyúÊ z Olimpiady.

Przez ca≥y listopad trwa≥a w Starym Parlamencie
wystawa objazdowa ÑTerra Novaî ñ Nowa Ziemia ñ
historia 50-ciu lat osiedlenia polskich imigrantÛw w
Australii.  Zorganizowana i zapoczπtkowana w
Melbourne przez specjalny komitet z p. Lucynπ Artymiuk
i Helenπ Ewart na czele (dwie panie Polki z drugiego
pokolenia urodzone w Australii).

Kanberskπ czÍúciπ wystawy zajÍli siÍ: prezes ROP na
ACT p. A. Alwast i panie Eta Rogoyska i Wanda Horky
(Towarzystwo Kult. Artystyczne).  W≥oøyli oni ogrom
pracy, gromadzπc i selekcjonujπc eksponaty: pamiπtki,
dokumenty i fotografie od najstarszych imigrantÛw
polskich tego miasta i od najd≥uøej pracujπcych
organizacji polskich.  WúrÛd nich znalaz≥y siÍ naturalnie
fotografie i úlady pracy Ko≥a Polek.  Nota bene na ulotce
reklamowej wystawy znajduje siÍ zdjÍcie grupy dzieci
imigranckich, wúrÛd nich dzisiejsza prezeska Ko≥a Polek
p. Leonarda Zapaúnik, wÛwczas 5-cio letnia
dziewczynka.

Goúci zebranych na uroczystym otwarciu w dniu 2
listopada przywita≥ prezes ROP na ACT p. A. Alwast,
nastÍpnie przemawia≥a p. senator Margaret Reid ñ
øyczliwie i z duøπ znajomoúciπ polskiej historii.  Otwarcia
dokona≥ ambasador RP dr Tadeusz Szumowski.  Potem
zebrani oglπdali i podziwiali wystawÍ, szukajπc swoich
úladÛw i wymieniajπc wraøenia przy lampce wina i
polskich przekπskach przygotowanych przez p. W. Ca≥ka
i grupÍ m≥odzieøy z ÑWielkopolskiî.  Wystawa cieszy≥a
siÍ duøπ frekwencjπ i ogÛlnie by≥a przyjÍta i oceniana
bardzo pozytywnie przez zwiedzajπcych, w duøym
procencie AustralijczykÛw.  Szkoda tylko, øe trwa≥a tak
krÛtko.  Wielkie podziÍkowania naleøπ siÍ kanberskim
organizatorom: p. A. Alwastowi, p. Ecie Rogoyskiej i p.
Wandzie Horky za ogromny wysi≥ek i wspania≥y rezultat,
jak rÛwnieø dla ofiarodawcÛw za eksponaty.

Z okazji úwiÍta zmar≥ych i Zaduszek odwiedzaliúmy
cmentarze modlπc siÍ i wspominajπc w tak zwanych
ÑWypominkachî wszystkich drogich i bliskich nam,
ktÛrzy odeszli do wiecznoúci, wúrÛd nich d≥ugπ listÍ
cz≥onkiÒ KP.  By≥ to smutny i deszczowy dzieÒ.

W pierwszy wtorek listopada obchodziliúmy úwiÍto
konia - Melbourne Cup, w gronie rodzin i przyjaciÛ≥.
Wystrojone w atrakcyjnie przybrane kapelusze, przy
dobrym lunchíu, úledzπc biegajπce konie, czekaliúmy na
wygrane i bawiliúmy siÍ wspaniale.  Za najatrakcyjniejsze
kapelusze panie otrzyma≥y nawet dyplomy uznania.
Sweep zorganizowa≥ nam zawsze pomocny i øyczliwy p.
Z. OpoczyÒski.

Obchody úwiÍta niepodleg≥oúci zaczÍ≥y siÍ w Kanberze
w sobotÍ 10 listopada br. rozgrywkami pi≥ki noønej
polskich druøyn o puchar Ambasadora RP.  Po
zakoÒczeniu rozgrywek i wrÍczeniu pucharu
zwyciÍzcom, odby≥ siÍ piknik w ogrodach ambasady dla
graczy, kibicow i goúci.  Ambasada przygotowa≥a
wspania≥e barbecue a Ko≥o Polek na zaproszenie pani
ambasadorowej Agaty Szumowskiej, stÛ≥ z ciastami, przy
ktÛrym krzπta≥y siÍ panie A. ZiÛ≥kowska, L. Zawartko,
I. Adamczewska, I. Tomaszewska i J. ZieliÒska, ciast
dostarczy≥y wszytkie panie.

12.11 br odby≥o siÍ oficjalne naboøeÒstwo za OjczyznÍ
w koúciele na Narrabundah.  A 19.11 br w Klubie Or≥a
Bia≥ego Akademia, na ktÛrej wystπpi≥ z przemÛwieniem
okolicznoúciowym nowy pierwszy sekretarz Ambasady
RP pan Marek Markowski i prezes KOB p. A.
Miko≥ajczak.  Na akademiÍ z≥oøy≥y siÍ jak zwykle
wystÍpy dzieci szkÛ≥ polskich, grupy tanecznej
ÑWielkopolskaî oraz chÛru ÑEcho Ojczyznyî.  Wk≥ad
Ko≥a Polek to zbiÛrka na utrzymanie radia i Kroniki
Polonii.  Obie wice-prezeski p. A. ZiÛ≥kowska i L. Zawarko
zebra≥y z wolnych datkÛw 95 dolarÛw, ktÛre po
uzupe≥nieniu do stu dolarÛw przekaza≥yúmy do kasy
ROP na ACT.

Na proúbÍ SPK Ko≥a Nr. 5 Ko≥o Polek podjÍ≥o siÍ znowu
przygotowania w tym roku Wigilii dla cz≥onkÛw SPK.
BÍdzie to i dla naszych cz≥onkiÒ wprowadzenie w okres
úwiπteczny i okazjπ do z≥oøenia sobie wzajemnie øyczeÒ
i úpiewania kolÍd w polonijnym gronie.

W listopadzie straci≥yúmy åp. MartÍ Tarchalskπ-Cisz,
wielkπ PolkÍ i gorliwπ katoliczkÍ.  By≥a szanowanπ i
cenionπ cz≥onkiniπ naszego Ko≥a Polek.  Od chwili
przyjazdu do Australii w roku 1983, cz≥onkiniπ Ko≥a
RoøaÒcowego, Klubu SPK i KOB.  Kocha≥a úpiew i
muzykÍ i przez wiele lat úpiewa≥a w chÛrze.  Dba≥a o
zachowanie polskich tradycji w swej rodzinie i otoczeniu.
Z øalem odprowadzi≥yúmy jπ na wieczny spoczynek w
dniu 20.11.2000.  Zostanie na d≥ugo w naszej pamiÍci.
Synowi Krzysztofowi z øonπ Aniπ, wnuczkom, Rodzinie
w Polsce i Australii, sk≥adamy serdeczne wyrazy
wspÛ≥czucia.

W 4-tym kwartale zebrania odbywa≥y siÍ regularnie
raz w miesiπcu.  Z przyjemnoúciπ muszÍ powiedzieÊ, øe
przychodzi do nas coraz wiÍcej paÒ.  Dzia≥amy w
dalszym ciπgu w miarÍ naszych si≥.  Nowe millenium
napewno wskaøe nam nowe cele i zadania.

Na koniec z okazji zbliøajπcych siÍ úwiπt Boøego
Narodzenia i Nowego Roku Milenijnego 2001 sk≥adamy
serdeczne øyczenia, zdrowia, radoúci i wszelkiej
pomyúlnoúci: duszpasterzowi Ks. Z. Broniarczykowi,
Ambasadorowi RP Dr T. Szumowskiemu z Rodzinπ i
ca≥emu personelowi Ambasady, ca≥ej Polonii i naszym
Cz≥onkiniom z Rodzinami.

Do≥πczamy serdeczne gratulacje dla m≥odzieøy za
tegoroczne osiπgniÍcia i wyniki w nauce i studiach.
SzczegÛlnie maturzystom, wúrÛd nich Joasi Sulikowskiej,
wnuczce naszej wice-prezeski p. L. Zawartko, oraz
siedmiu maturzystom szko≥y polskiej na Phillip, ktÛrzy
zaliczyli do matury jÍzyk polski. Sπ to: I. KrÛlikowska,
D. Olejniczak, T. Kobia≥ko, J. Orzeszko, K. Jakubaszek, J.
SamoÊ i K. JÛüwik.

SzczÍúÊ Boøe wszystkim w Nowym Trzecim Millenium.
Helena WodziÒska Leonarda Zapaúnik
Sekretarz Prezes
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Polska Szko³a Przedmiotów
Ojczystych w Phillip

Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5
Spieszymy donieúÊ, øe SPK istnieje i dzia≥a chociaø jak
wszyscy wiedzπ  w innej nieco sytuacji. Jesteúmy
ulokowani na piÍtrze naszej siedziby gdzie zawsze moøna
przyjúÊ, skorzystaÊ z biblioteki, obecnie porzπdkowanej,
skorzystaÊ z polskiej prasy i otrzymaÊ pomoc jeúli zajdzie
taka potrzeba. Parter budynku objπ≥ we w≥adanie na 5
lat Klub RSL, ktÛry po przeprowadzanym obecnie
remoncie otworzy swoje drzwi dla wszystkich, z czego
bÍdπ mogli skorzystaÊ rÛwnieø nasi cz≥onkowie. Nadal,
co sobotÍ bÍdzie moøna dokonaÊ zakupÛw w
delikatesach pana Narela, ktÛre wrÛcπ na poprzednie
miejsce jak klub RSL zakoÒczy wszystkie prace.

Planujemy, po uporaniu siÍ ze sprawami zwiπzanymi
ze zmianπ naszej sytuacji i odbudowaniu finansÛw Ko≥a
kontynuowaÊ naszπ dzia≥alnoúÊ, organizujπc rÛøne
uroczystoúci SPK -skie oraz inne, pozwalajπce na wiÍkszy
kontakt nie tylko pomiÍdzy naszymi cz≥onkami ale
rÛwnieø Polonii kanberskiej.

Chcielibyúmy nadal tak dobrze jak dotychczas
wspÛ≥pracowaÊ z pozosta≥ymi organizacjami polskimi w
Kanberze i mamy nadziejÍ, øe w koÒcu uda nam siÍ
zachÍciÊ m≥odsze pokolenie do wyjúcia z inicjatywami
pozwalajπcymi na oøywienie øycia nie tylko naszego
Ko≥a.

W czasie od ostatniego wydanie Kroniki, odby≥o siÍ
Walne Zebranie cz≥onkÛw Ko≥a na ktÛrym wybrany zosta≥
Zarzπd Ko≥a na kadencjÍ 2000-2001r. Prezesem nadal jest
kol. F. Machutta, sk≥ad zarzπdu uleg≥ pewnym zmianom.
Nowym cz≥onkiem zosta≥ kol. Zb. Steindl, natomiast z
przykroúciπ przyjÍliúmy rezygnacjÍ kol.B. Z. Skarbka,
ktÛry ze wzglÍdu na stan zdrowia i zalecenia lekarzy
zdecydowa≥ siÍ na przerwÍ w spo≥ecznej dzia≥alnoúci.
Chcielibyúmy na ≥amach Kroniki bardzo serdecznie
podziÍkowaÊ Koledze Skarbkowi za wieloletniπ i ofiarnπ
pracÍ na rzecz Stowarzyszenia, ktÛra jest nie
kwestionowana, øyczyÊ poprawy zdrowia i wyraziÊ
nadziejÍ, øe bÍdzie nadal mia≥ kontakt z naszym Ko≥em.

Jak co roku, cz≥onkowie naszego Ko≥a brali udzia≥ w
sprzedaøy makÛw, ktÛra trwa≥a od 6.11.00 do 11.11.00r.
Biorπc pod uwagÍ wiek i zangaøowanie sta≥ej grupy od
lat uczestniczπcej w tych akcjach, naleøy wyraziÊ s≥owa
uznania i podziÍkowania za wysi≥ek jaki wk≥adajπ w tÍ
dzia≥alnoúÊ, stawiajπc za przyk≥ad pozosta≥ym cz≥onkom
i zachÍcajπc do w≥πczenia siÍ w latach przysz≥ych.
Uzyskano z tej sprzedaøy kwotÍ $ 11,255.80

Z czego ñ kol. kol.A. i St. ZiÛ≥kowscy zebrali  - $ 3100.65
kol. kol. A. St. Broøkowie zebrali - $ 2677.75
kol. M. Skarbek zebra≥a - $ 1431.00
kol. St. Kulig zebra≥ - $   474.75
kol. Zb. Steindl zebra≥ - $   994.10
kol. A. Kleeberg zebra≥ - $   916.90
kol. C. Machutta zebra≥a - $  1660.65

Jeszcze raz serdecznie wszystkim wyøej wymienionym
dziÍkujemy.

Zbliøajπ siÍ kolejne úwiÍta Boøego Narodzenia. Wzorem
lat ubieg≥ych bÍdzie zorganizowana uroczysta Wigilia ñ
Op≥atek.Tym razem w sali Oúrodka Jana Paw≥a II w
Narrabundah. Zapraszamy naszych cz≥onkÛw wraz z
rodzinami do wspÛlnego spÍdzenia tego uroczystego
wieczoru i jesteúmy przekonani, øe wszystko odbÍdzie
siÍ zgodnie z tradycjπ i we w≥aúciwym dla tych úwiπt
nastroju.

Korzystajπc z okazji, øe jest to úwiπteczne wydanie
Kroniki pragniemy wszystkim czytelnikom w tym
szczegÛlnie naszym cz≥onkom i ich rodzinom przekazaÊ
serdeczne øyczenia úwiπteczne, zdrowia, pomyúlnoúci,
pogody ducha i radoúci oraz szczÍúliwego Nowego Roku
2001.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Szanowni PaÒstwo
Dobiega koÒca kolejny rok nauki w Polskiej Szkole. Pora
zatem na rozdanie úwiadectw szkolnych i poøegnanie
tegorocznych maturzystÛw.  W momencie pisania tej
relacji jesteúmy juø po Zabawie Andrzejkowej, ktÛra by≥a
jednoczeúnie Balem Maturalnym.

W tym roku ukoÒczy≥o Szko≥Í oúmiu maturzystÛw.
WiÍkszoúÊ z nich uczÍszcza≥a do Szko≥y przez wiele lat.
Sπ to: Kamila JÛüwik, Ilona KrÛlikowska, Dorota
Olejniczak, Julia Orzeszko, Jola SamoÊ, Krzysztof
Jakubaszek i Tomek Kobia≥ka.  Jola SamoÊ i Tomek
Kobia≥ka nie mogli byÊ obecni na uroczystoúci.
Prezentacji wszystkich absolwentÛw dokonali ich
nauczyciele: Joanna Dπbrowska i Stefan Gajewski.  DziÍki
temu mieliúmy okazjÍ dowiedzieÊ siÍ o ich osiπgniÍciach
spoza terenu naszej Szko≥y.  Sπ imponujπce.  Gratulujemy!
Na zakoÒczenie czÍúci oficjalnej wszyscy maturzyúci
zostali uhonorowani pamiπtkowymi plakietkami
szkolnymi.  Potem zaczÍ≥a siÍ zabawa, ktÛra trwa≥a aø
do godziny drugiej nad ranem. Mam nadzieje, øe wszyscy
dobrze siÍ bawiliúmy, zatem pozwolÍ sobie wymieniÊ
organizatorÛw.  Firma Narell Smallgoods& Delicatessen
sponsorowa≥a tace z wÍdlinami, Klub Or≥a Bia≥ego
udostÍpni≥ nam nieodp≥atnie salÍ, rodzice poproszeni
zostali o przygotowanie sa≥atek, dekoracjÍ przygotowali
nauczyciele i rodzice, zaú nad ca≥oúciπ przygotowaÒ
czuwa≥y panie: Wanda Ca≥ka, Maryla KrÛlikowska i
Danuta Olejniczak.

W programie zabawy zaproponowano prze-
prowadzenie zabaw i loterii fantowych w celu zebrania
funduszÛw na potrzeby Szko≥y.  Nagrody ufundowali
paÒstwo Jakubaszkowie, Komarowie, Malarzowie i pani
Jola Kaczmarek. Wszystkim sponsorom, fundatorom
nagrÛd i organizatorom zabawy serdecznie dziÍkujemy.

Uczniowie klasy XII  mieli jeszcze przed sobπ ceremoniÍ
wrÍczania úwiadectw i nagrÛd. Odby≥a siÍ ona 5 grudnia
b.r w Ambasadzie Polskiej, gdzie otrzymali je z rπk
Ambasadora RP, pana dr. Tadeusza Szumowskiego.
Natomiast uroczyste zakoÒczenie roku szkolnego dla
ca≥ej Szko≥y odby≥o siÍ 8 grudnia 2000 na terenie Szko≥y.

A skoro mowa o uroczystych momentach, to do takich
zaliczajπ siÍ rÛwnieø wizyty goúci w naszej Szkole. W
paüdzierniku, spotka≥ siÍ z m≥odzieøπ klasy XI i XII pan
Jerzy Adamski, pseudonim ,,£uniczî, jeden z bohaterÛw
ksiπøki Roberta Bieleckiego i Jana Kuleszy pt. ,,Przeciw
konfidentom i czo≥gomî. Wraøenia m≥odzieøy z tego
spotkania znajdziecie PaÒstwo w osobnym artykule.
Klasa X spotka≥a siÍ z Leszkiem Stawskim (absolwentem
naszej Szko≥y) i Krisem Modrakiem (uczniem klasy dla
doros≥ych), ktÛrzy opowiadali o tym, co sk≥oni≥o ich do
podjÍcia nauki jÍzyka polskiego.  Wczeúniej goúcili u nas

dalszy ci¹g na str. 6
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Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

A. Fabjanowski ............................... $  77,45
H. i W. Stawscy ............................... $  20,00
Stenia ¯mudzka, Surfers Paradise .. $  20,00
T. i V. Kowacz, Merimbula............... $  10,00
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

Polska Szko³a - ci¹g dalszy ze str. 5
Ambasador RP pan dr. Tadeusz Szumowski, siostra Hel-
ena Niewiadomska i lekarka, pani Ita Zalewska o czym
informowa≥am w poprzednim numerze Kroniki.
Odwiedzi≥ nas rÛwnieø ksiπdz Zenon Broniarczyk.
Przyjecha≥ on do Kanbery, na miejsce ksiÍdza Waldemara
Szczepaniaka. Powiedzia≥ nam, øe lubi dzieci i obieca≥,
øe w nowym roku szkolnym bÍdzie naucza≥ w klasach
m≥odszych. W klasach starszych (XI, XII)  odbÍdπ siÍ
natomiast dyskusje na wybrane tematy. Wszystkim
PaÒstwu, ktÛrzy znaleüli czas, øeby spotkaÊ siÍ z
m≥odzieøπ serdecznie dziÍkujÍ w imieniu nauczycieli i
uczniÛw.

Koniec roku jest rÛwnieø okazjπ, øeby podziÍkowaÊ
naszym sponsorom: Klubowi SPK i  Ko≥u Polek za
finansowe wspieranie Szko≥y, co w imieniu kierownictwa
i grona nauczycielskiego z przyjemnoúciπ czyniÍ.
DziÍkujemy rÛwnieø tym, ktÛrzy organizujπc i biorπc
udzia≥ w akcji sprzedaøy czekoladek zasilili nasz budøet.
Serdecznie dziÍkujemy wszystkim, ktÛrzy wspierajπ
dzia≥alnoúÊ Polskiej Szko≥y w Phillip. PaÒstwa
wspÛ≥praca, w kaødej formie jest nam bardzo potrzebna
i doceniana.

Bogumi≥a Kocik

Klub Or³a Bia³ego
W sobotÍ dnia 23-go wrzeúnia br. zamieszkali w Kanberze
Chilijczycy obchodzili swÛj DzieÒ Narodowy w naszym
Klubie.  DzieÒ ten zgromadzi≥ nie tylko ChilijczykÛw, ale
teø rodakÛw z sπsiednich krajÛw.  Na obchodach tych
honorowym goúciem by≥ chilijski ambasador pan
Cristobal Valdes, ktÛry w rozmowie ze mnπ, jako cz≥onek
ambasady w Warszawie, zwiedzi≥ KrakÛw, WieliczkÍ i
Zakopane.

W niedzielÍ, dnia 12-go listopada br. nieliczna grupa
£otyszy obchodzi≥a swoje úwiÍto narodowe w naszym
Klubie.  By≥a to 82-ga rocznica proklamacji niepodleg≥oúci
£otwy.  Obchody te zaszczyci≥ swojπ obecnoúciπ by≥y
prezydent £otwy Guntis Ulmanis oraz vice-prezydent
Juris Jakovics w swojej asyúcie.  Po przemÛwieniach
nastπpi≥ wystÍp zespo≥u tanecznego w ≥adnych strojach
narodowych.  NaprawdÍ udana impreza!

W niedzielÍ dnia 12-go listopada br. o godz. 10-tej rano
w Polskim Oúrodku Duszpasterskim im. Jana Paw≥a II
w Narrabundah, odby≥a siÍ uroczysta Msza åw. w intencji
úwiÍta narodowego odzyskania Niepodleg≥oúci 11-go
Listopada 1918 roku, odprawiona przez ks. Zenona
Broniarczyka T. Ch.  We Mszy åw. uczestniczyli rÛwnieø,
oprÛcz oficjalnie zaproszonych Ambasador RP dr T.
Szumowski z øonπ, zarzπdy obu KlubÛw w Kanberze
oraz poczet sztandarowy miejscowego Ko≥a SPK Nr. 5.

NastÍpnie w niedzielÍ 19-go listopada br. o godz. 18-ej
w Klubie Or≥a Bia≥ego odby≥a siÍ udana i sprawnie
prowadzona Akademia 11-to Listopadowa urzπdzona
przez Klub Or≥a Bia≥ego, przy udziale szkÛ≥ polskich z
Phillip i Belconnen, grupy tanecznej ÑWielkopolskaî oraz
chÛru ÑEcho Ojczyznyî z Kanbery.  Po otwarciu i
odúpiewaniu hymnÛw narodowych, powitaniu i
przedstawieniu oficjalnych goúci (ksiÍdza Zenona
Broniarczyka T.Ch. oraz 1-go sekretarza Ambasady RP
pana Marka Malarskiego) i wszystkich obecnych przez
prezesa K.O.B. pana Andrzeja Miko≥ajczaka,
przystπpiono do wyg≥oszenia okolicznoúciowych
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referatÛw.  Referaty te wyg≥osili panowie M. Malarski i
Andrzej Miko≥ajczak.  NastÍpnie Patryk JÛüwik grπ na
fortepianie przypomnia≥ nam kilka Ñstarych melodiiî.
Szko≥y Polskie ze swoimi wierszykami: Ania Brandebura,
Monika BurzyÒska i Adrian Pietkiewicz, pog≥Íbili nasze
dawne wspomnienia.  ZespÛ≥ taneczny ÑWielkopolskaî
we wspania≥ych strojach ludowych odda≥ piÍkno tych
czasÛw, a chÛr ÑEcho Ojczyznyî zbliøy≥ nas jeszcze wiÍcej
do czasÛw naszej historii z poczπtku lat 20-tych.  Grπ na
fortepianie Patryka i Kamili JÛüwik oraz ponownym
wystÍpem ÑWielkopolskiî i chÛru ÑEcho Ojczyznyî
zakoÒczono program tej Akademii.

Przy drzwiach wejúciowych cz≥onkinie Ko≥a Polek
panie A. ZiÛ≥kowska i Z. Jamson zbiera≥y wolne datki na
potrzeby ÑKroniki Poloniiî i utrzymanie Polskiego Radia.
Datki zamkniÍto sumπ 91,00 dolarÛw.

Wszystkim tym, ktÛrzy brali czynny udzia≥ w
urzπdzonej Akademii, dzieciom ze szkÛ≥ polskich, ich
rodzicom, pani Zofii SÍk-SÍkalskiej, Adeli i Krystynie
Miko≥ajczak, zespo≥owi tanecznemu ÑWielkopolskaî i
chÛrowi ÑEcho Ojczyznyî, oficjalnym goúciom, Ko≥u
Polek i  nie licznie zebranej publicznoúci w imieniu
Zarzπdu Klubu Or≥a Bia≥ego, z≥oøy≥ serdeczne
podziÍkowanie prezes Andrzej Miko≥ajczak.

W sobotÍ dnia 25-go listopada br. odby≥y siÍ tradycyjne
ÑAndrzejkiî roku 2000-go, po≥πczone z poøegnaniem
tegorocznych maturzystÛw w K.O.B.  MyúlÍ, øe zabawa
siÍ uda≥a i przynios≥a obustronne korzyúci.  O dziwo!
zgromadzi≥a ona oko≥o 200-tu naszych RodakÛw, ktÛrzy
pili i bawili siÍ do pÛünych godzin.  Nasuwa siÍ pytanie
gdzie siÍ podziewajπ ci wszyscy Polacy?  Poniewaø Kluby
nasze úwiecπ pustkami.

W kaødy wtorek i czwartek odbywajπ siÍ w naszym
Klubie ÑTowarzyskie Wieczorki Taneczneî,
zorganizowane przez ÑBallroom Dancing  Studioî, a w
pozosta≥e dni tygodnia, za wyjπtkiem úrody, odbywajπ
siÍ lekcje taÒcÛw klasycznych po≥πczone z praktykπ przy
muzyce.

Natomiast w kaødπ úrodÍ tygodnia odbywajπ siÍ lekcje
naszych taÒcÛw narodowych po≥πczone z praktykπ,
prowadzone przez paniπ KrystynÍ Miko≥ajczak.
Zapraszamy M≥odzieø Polskπ!

OprÛcz tego raz w miesiπcu odbywajπ siÍ zabawy
zorganizowane przez zespÛ≥ ÑGala Eventî oraz zespÛ≥
po≥udniowo-amerykaÒski z orkiestrπ ÑMi Tierraî, a w
kaødπ wolnπ sobotÍ grupa ta urzπdza ÑDiscoî.
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K¹cik M³odzie¿owy
W paüdzierniku goúciliúmy w Polskiej Szkole w Phillip
pana Jerzego Adamskiego, jednego z bohaterÛw ksiπøki
pt. ,, Przeciw konfidentom i czo≥gomî autorstwa Roberta
Bieleckiego i Jana Kuleszy. Poniøej prezentujemy PaÒstwu
wybrane fragmenty prac uczniÛw, relacjonujπce to
spotkanie.

Joanna Cyran
Dwa tygodnie temu, w piπtek, mieliúmy bardzo
wyjπtkowego goúcia w naszej klasie. By≥ ogromnie
skromny, przemi≥y i chociaø by≥ po wielu przeøyciach,
mÛwi≥ do nas z wielkim spokojem i cierpliwoúciπ.  Jego
wspomnienia o akcjach z okresu m≥odoúci opowiada≥ tak
wyraziúcie jakby sta≥y siÍ wczoraj.  Ten cz≥owiek, to
bohater znany nam z ksiπøek i opowieúci pod
pseudonimem ,,£uniczî, øo≥nierz podziemia z II wojny
úwiatowej.  MÛwi≥ on, øe najwiÍkszym zaszczytem w jego
øyciu by≥o zostanie zwyk≥ym, szeregowym øo≥nierzem
AK.
A zaczÍ≥o siÍ to z dniem, gdy na poczπtku II wojny
úwiatowej, zosta≥ ochotnikiem podziemia.  PrzysiÍgÍ (juø
jako øo≥nirz) sk≥ada≥ 9 paødziernika 1939 roku.

W czasie wojny zosta≥ ranny i trzy dni leøa≥ w szpitalu,
gdzie brakowa≥o úrodkÛw medycznych, opatrunkowych
oraz personelu.  Wielu umar≥o w skutek odniesionych
ran.  Ca≥e wojsko w tym czasie liczy≥o 60 tysiÍcy.
PrzeciÍtny øo≥nierz mia≥ 17 lat, najm≥odszym by≥ 11-letni
ch≥opiec, ktÛrego rodzice zginÍli na wojnie. Broni dla
wojska by≥o ma≥o, a z tej ktÛra by≥a, na 100 granatÛw
wybucha≥o 10. (Ö)

Pan Jerzy Adamski bra≥ teø udzia≥ w Powstaniu
Warszawskim. Wojsko w ktÛrym by≥ liczy≥o 18 tysiÍcy.
Powstanie by≥o z poczπtku zaplanowane na 5 dni lecz
trwa≥o 63 dni. Przez te 63 dni zginÍ≥o 300 tysiÍcy PolakÛw.

Dziú Pan Adamski wspomina te lata cieszπc siÍ, øe
walczy≥ dla Polski.  Wspomina swych przyjaciÛ≥, ktÛrzy
zginÍli w walce.  MÛwi o nich, øe byli heroiczni i nie wie
skπd mieli tak Ñøelazne nerwyî by znieúÊ to wszystko.
MÛwi, øe tylko polskπ m≥odzieø by≥o staÊ na taki
patriotyzm.  ZapamiÍta≥am rÛwnieø to, co mÛwi≥ o
wiÍzach przyjacielskich: øe trwa≥y d≥uøej niø øycie.  Ci
co przeøyli, szukali pÛøniej szczπtkÛw swych przyjaciÛ≥,
by daÊ im naleøyty pogrzeb.

Za swoje dokonania otrzyma≥ w ostatnim tygodniu
Powstania najwyøsze polskie odznaczenie, Krzyø Virtuti
Militari.

Obecnie Pan Jerzy mieszka w Australii, z dala od
wszystkiego.  Wraca jednak do Polski i wspomina stare
czasy, choÊ dziú na miejscach gdzie siÍ jako dziecko bawi≥
zosta≥y jedynie krzyøe i wspomnienia z m≥odych lat.
Kiedy spaceruje ulicami Warszawy, kaøda latarnia, kaødy
zau≥ek coú przypomina: tu by≥a barykada, tam odby≥a
siÍ akcja, tu zginπ≥ ÑPuchaczî.

Chcia≥ Pan Jerzy Adamski, øeby rozmowa ta by≥a
ho≥dem dla poleg≥ych polskich øo≥nierzy wojny i
powstania.  WiÍc niech tak bÍdzie.

Karolina Juszczyk
Siedzia≥ przed nami starszy pan, pan Jerzy Adamski
(,,£uniczî), ktÛry w czasie Drugiej Wojny åwiatowej

walczy≥ jako øo≥nierz Armii Krajowej.  ZwrÛci≥ siÍ do
nas serdecznie i z szacunkiem, jako do polskiej m≥odzieøy
idealistycznej i patriotycznej choÊ zamieszka≥ej w
Australii.

Pan Jerzy Adamski mia≥ osiemnaúcie lat kiedy
wybuch≥a wojna. 10 paüdziernika 1939 r. pan Adamski
z≥oøy≥ przysiÍgÍ øo≥nierza podziemia.  Armia Krajowa
sk≥ada≥a siÍ z 400 tysiÍcy øo≥nierzy, wiÍcej niø Polska
Armia przedwojenna, ktÛra mia≥a tylko 360 tys. øo≥nierzy.
W jej sk≥ad wchodzi≥a polska m≥odzieø patriotyczna,
gotowa poúwiÍciÊ øycie za wolnoúÊ i ojczyznÍ. (Najm≥odsi
mieli ok. 11-12 lat i nawet oni czasem k≥amali w kwestii
swojego wieku, øeby im pozwolono walczyÊ.)  Pan
Adamski skoÒczy≥ Szko≥Í Podchorπøych (szko≥a dla
m≥odych oficerÛw) i zosta≥ øo≥nierzem oddzia≥u.

AK ponios≥a ogromne straty nawet przed powstaniem.
Kiedy powstanie wybuch≥o, AK liczy≥a 18 tys. øo≥nierzy
(46 tys, ≥πcznie ze s≥uøbami pomocniczymi.)  Powstanie
Warszawskie wybuch≥o 1 sierpnia 1944r. i mia≥o trwaÊ
maksymalnie piÍÊ dni, aø do dojúcia aliantÛw.  Powstanie
jednak trwa≥o 63 dni, mimo braku sprzÍtu, jedzenia, si≥ i
ludzi. Pan Adamski mia≥ 23 lata kiedy powstanie
wybuch≥o; razem z wieloma øo≥nierzami AK zadali
Niemcom wielkie straty w sprzÍcie i ludziach, oraz
uratowali øycie wielu Polakom. Lecz  opowiadajπc o tym,
nie zachowuje siÍ jak bohater, jakby oddanie w≥asnego
øycia dla innych by≥o zupe≥nie normalne, bo kaødy to
robi≥.  Pan Adamski sam mÛwi≥, ,,kaødy ratowa≥ ludzi
jak mÛg≥î, nawet kosztem w≥asnego zdrowia czy øycia,
bo nieraz i tak siÍ zdarza≥o.  Trzeba by≥o ratowaÊ i dalej
walczyÊ. Pan Adamski zapytany jak on mÛg≥ to wszystko
znieúÊ i nie za≥amaÊ siÍ, mÛwi nie o sobie, tylko o swoich
rÛwieúnikach z wielkim uznaniem i podziwem, jako o
ludziach, ktÛrzy mieli ,,øelazne nerwyî i robili
niesamowite, ,,heroiczne rzeczyî.

Pan Adamski dowodzi≥ wyprowadzaniem ludzi z
Warszawy przez kana≥y podziemne.  Przejúcie by≥o
bardzo niebezpieczne i nieprzyjemne, bo trzeba by≥o
przeciskaÊ siÍ pod ziemiπ przez przynajmniej 17 godzin,
czÍsto raczkowaÊ przez ludzkie odchody, czasami
chodziÊ (czÍsto teø po trupach) w wodzie siÍgajπcej do
pasa.  System kana≥Ûw by≥ ogromny i by≥o szalenie ≥atwo
zgubiÊ siÍ: wielu tak zginÍ≥o. W dodatku, trzeba by≥o
poruszaÊ siÍ bardzo cicho, bo Niemcy byli na straøy tuø
nad nimi i gdy us≥yszeli najmniejszy odg≥os, wrzucali
granaty albo gaz do kana≥u i wszyscy ginÍli.  Pan
Adamski w≥aúnie w takich warunkach pomaga≥ ludziom
uciekaÊ z Warszawy, ratujπc øycie wielu, lecz znowu
skromnie uwaøa to za normalne, kaødy robi≥ to samo
albo jeszcze wiÍcej.  Pan Adamski teø bardzo ceni i
podziwia kobiety, a raczej dziewczyny i ich udzia≥ w
walce.  MÛwi, øe kiedyú spotka≥ w kanale piÍtnastoletniπ
dziewczynÍ, ktÛra tam by≥a od dwudziestu trzech
godzin!  W pewnym momencie Niemcy siÍ zorientowali,
øe wielu ludzi ucieka≥o z Warszawy przez kana≥y
podziemne i wrzucali worki piasku i cement do kana≥Ûw,
øeby zablokowaÊ wyjúcia. Kiedy zapytano pana
Adamskiego jakie ma uczucia w stosunku do Polski,
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mÛwi z wielkπ dumπ, øe Polska jest jego jedynπ ojczyznπ,
a Warszawa, jego wielkπ mi≥oúciπ.  Kiedy zapytano czego
siÍ nauczy≥ z tego wszystkiego, odpowiedzia≥, øe nauczy≥
siÍ szanowaÊ wolÍ innych ludzi.  Øe nie moøna
bezprawnie innego kraju okupowaÊ i prÛbowaÊ
wprowadzaÊ w≥asny porzπdek podczas kiedy ludzie,
ktÛrzy tam mieszkajπ sπ ca≥kiem zadowoleni.

Pan Jerzy przeøy≥ wiÍcej niø moøemy nawet sobie
wyobraziÊ, lecz nie chwali siÍ swoimi czynami, wrÍcz
przeciwnie, mÛwi, øe by≥ zwyk≥ym, szeregowym
øo≥nierzem (co nie jest ca≥kowitπ prawdπ, bo mia≥ wyøszπ
rangÍ).  Za swojπ odwagÍ dosta≥ krzyø Virtuti Militari,
najstarsze i najwyøsze odznaczenie polskie, lecz woli
opowiadaÊ i podziwiaÊ swoich rÛwieúnikÛw, ktÛrzy teø
brali udzia≥ w tej wojnie.
Pan Jerzy Adamski mieszka teraz w Australii, ale jest
dobrze zorientowany w bierzπcych sprawach polskich i
optymistycznie nastawiony jeúli chodzi o jej przysz≥oúÊ.
Co do polskiej m≥odzieøy, Pan Adamski nie ma
wπtpliwoúci co do jej si≥ i patriotyzmu.  Jest przekonany,
øe obecna polska m≥odzieø zrobi≥aby to samo dla swojego
kraju co jego pokolenie, bo kaødy Polak ma w sobie mi≥oúÊ
do ojczyzny.

Marek Pyú
Rozmowa z panem Jerzym Adamskim (pseudonim
,,£uniczî) by≥a dla mnie duøym zaszczytem.  Pan
Adamski opowiedzia≥ o swoich przeøyciach w Powstaniu

Warszawskim.  Rozmowa pozwoli≥a mi zrozumieÊ, jak
czuje siÍ by≥y øo≥nierz AK mieszkajπcy w Australii. (Ö)

Pan Adamski skoÒczy≥ kurs podchorπøych, o czym
úwiadczy otrzymana odznaka oraz jest jedynym øyjπcym
uczestnikiem z Kursu Kedywu (Kierownictwa Dywersji).
Kedyw specjalizowa≥ siÍ w zadaniach specjalnych, takich
jak, na przyk≥ad, zamachy.  £unicz bra≥ udzia≥ w zamachu
na oficera Hoffmana.  By≥ to waøny wojskowy niemiecki.
W tej akcji £unicz mia≥ zaszczyt wspÛ≥pracowaÊ z
,,Rudymî, ktÛrego losy sπ opisane w ,,Kamieniach na
szaniecî Aleksandra KamiÒskiego.  Pan Adamski
powiedzia≥, øe zamachy nie by≥y najchwalebniejszym
zadaniem øo≥nierzy, ale ktoú musia≥ robotÍ wykonaÊ. (Ö)

Po upadku Powstania  £unicz wyjecha≥ do Brukseli,
gdzie studiowa≥ na Uniwersytecie, ale coraz rzadziej
przychodzi≥ na wyk≥ady, poniewaø pracowa≥, aby zarobiÊ
pieniπdze na bilet do Australii.  Z Niemiec wyp≥ynπ≥ do
W≥och, a stamtπd prosto do Sydney.  Pierwsze wraøenia
z Sydney, to zachwyt nad piÍknem jednej z najbogatszych
dzielnic.  Wskazujπc na niπ zapyta≥ siÍ jakiejú pani: ,,Jaka
to dzielnica?î  Ona powiedzia≥a nazwÍ, a £unicz
odpowiedzia≥, øe chce tam zamieszkaÊ.  Ona zaú
uúmiechnÍ≥a siÍ i powiedzia≥a, øe trzeba mieÊ miliony
by tam zamieszkaÊ.  W Australii p. Adamski pracowa≥
jako pomocnik stolarza.

Na pytanie czego nauczy≥ siÍ z Powstania, powiedzia≥,
øe najwaøniejsze jest by szanowaÊ czyjπú wolÍ.

Opracowa≥a Bogumi≥a Kocik

Klub Or³a Bia³ego - dokoñczenie ze str. 6

Do tego og≥aszamy, øe w tym roku Bal Sylwestrowy w
naszym Klubie zorganizowany bÍdzie przez w/w z
orkiestrπ ÑMi Tierraî.  Cena wstÍpu $40,00 od osoby z
kolacjπ.

RÛwnieø nie mogÍ zapomnieÊ, øe w Klubie Or≥a Bia≥ego
mamy otwartπ kuchniÍ pod nazwπ ÑBistro Mr. Georgeî.
Kuchnia ta moøe dostarczyÊ smaczne potrawy polskie,
europejskie i australijskie. ÑBistroî czynne jest w kaødy
piπtek od godziny 5-ej do 8-ej wieczorem, w sobotÍ od
godziny 12-ej do 14-ej i 17-ej do 20-ej oraz w niedzielÍ od
godziny 12-ej do 14-ej p.p.  Zapewnia  ona mi≥π obs≥ugÍ
i przyjemnπ atmosferÍ.

Niespodzianka!  W kaødy piπtek dzieci do lat 9-ciu
jedzπ za darmo!

OprÛcz tego kuchnia przyjmuje zamÛwienia na
organizowanie przyjÍÊ weselnych, urodzinowych i
innych.

Specjalna oferta - sobota Lunch - juø od $4,50 w cenie.
Do ÑBistraî zapraszajπ Jurek i Irena.

Z karty øa≥obnej Klubu Or≥a Bia≥ego
Dnia 20-go ub. miesiπca pochowana zosta≥a na

Ñwieczny spoczynekî na cmentarzu w Gungahlin (w
porcji wojskowej) úp. Marta Tarchalska-Cisz, ktÛra by≥a
przez wiele lat bibliotekarkπ w Klubie Or≥a Bia≥ego i
cz≥onkiniπ Ko≥a Polek w Kanberze.

CzeúÊ Jej PamiÍci.

Zdrowych, radosnych åwiπt
i wszelkiej pomyúlnoúci wszystkim
Polakom w Kanberze i Queanbeyan

øyczy
Zofia SÍk-SÍkalska

KoÒczπc w imieniu Zarzπdu Klubu Or≥a Bia≥ego i
swoim w≥asnym z okazji zbliøajπcych siÍ åwiπt Boøego
Narodzenia oraz Nowego Roku øyczymy wszystkim
Rodakom z Kanbery i Queanbeyan, Duszpasterzom i
Ambasadzie R.P. zdrowych i spokojnych úwiπt
gwiazdkowych oraz pomyúlnego Nowego Roku 2001-go.

Za Zarzπd
A.S. Miko≥ajczak, Prezes

Polski Lekarz w Calwell

Uprzejmie informujemy, ¿e

Dr Renata Kruger

przyjmuje codziennie oraz

w co drug¹ sobotê

w Calwell Medical Centre,

Were Street, Calwell

(wewn¹trz Shopping Centre).

Tel. 6292 8899
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å.             P.

Marta Tarchalska-Cisz
1916-2000

Dnia 10 listopada 2000 zmar≥a w
Kanberze po d≥ugiej chorobie.

Zmar≥a pochowana zosta≥a

20-go listopada na cmentarzu
Gungahlin.

W g≥Íbokim smutku
pozostawi≥a w Australii i w

Polsce:

synÛw, synowe, wnuczki i
wnukÛw.

       Niechaj spoczywa w pokoju
wiecznym!

å.             P.
Maria Tabisz

W dniu 4 grudnia 2000 roku zmar³a w Kanberze wieloletnia
nauczycielka i by³a Kierowniczka naszej Szko³y mgr Maria Tabisz.

Maria Tabisz by³a cz³owiekiem o wyj¹tkowej dobroci i
nieustaj¹cej gotowo�ci s³u¿enia innym. Szko³a Polska w
Phillip straci³a cenionego pedagoga i wspania³¹ kole¿ankê.

CzeúÊ Jej pamiÍci!

Pracownicy, uczniowie i rodzice Polskiej Szko≥y
PrzedmiotÛw Ojczystych w Phillip

Przegl¹d wydarzeñ - ci¹g dalszy ze str. 3
cz≥owieka nie bÍdπcego sympatykiem SLD naleøa≥o
oczekiwaÊ, øe bÍdzie kierowa≥ siÍ dobrem Polski, racjπ
stanu itp. ale tylko wtedy gdy zachodzπ okolicznoúci
szczegÛlne, gdy coú siÍ wali i pali lub gdy powstaje jakaú
wielka nadzieja, jakaú wielka okazja. Gdy sytuacja jest
normalna, szary cz≥owiek politykπ siÍ nie zajmuje - nie
widzi powodu i g≥osuje po prostu na tego, kto mu siÍ
wydaje waøniejszy, silniejszy, bardziej ÑpaÒski.î

I moøna by wyniki tych wyborÛw analizowaÊ na wiele
stron, ale zawsze naleøy pamiÍtaÊ, øe demokracja nie jest
aktem jednorazowym, to podejmowanie kolejnych
decyzji, dokonywanie kolejnych wyborÛw i tylko tak
moøna i naleøy zmieniaÊ nielubianπ rzeczywistoúÊ. I
dlatego politycy solidarnoúciowi muszπ zaciskaÊ zÍby i
myúleÊ co siÍ da jeszcze w tej sytuacji zrobiÊ.

Podsumuwujπc tÍ sekwencjÍ poúwiÍconπ wyborom
prezydenckim w Polsce wydaje siÍ, øe najlepiej pasujπ
tu s≥owa biskupa Tadeusza Pieronka wyg≥oszone w
Polskim Radiu. Powiedzia≥ on: Zawsze prezydent jest g≥owπ
paÒstwa. Demokratycznie wybrany powinien byÊ uznawany i
szanowany na tyle, na ile szanuje siÍ urzπd. A jeúli chodzi o
cz≥owieka to oczywiúcie moøna byÊ krytycznym i patrzeÊ mu
na rÍce. Od tego sπ obywatele, øeby cenzurowali politykÛw i
wymagali od nich odpowiedniej postawy.

NastÍpny temat przeglπdu wydarzeÒ to zawirowania
w partiach postsolidarnoúciowych. Ostatnie dwa
miesiπce to niekoÒczπce siÍ przetasowania i
przepychanki, o ktÛrych nie bÍdÍ pisa≥ . Grudniowy XIII
Zjazd NSZZ SOLIDARNOåCI w Spale da≥ wreszcie
odpowiedü w sprawie przewodzenia AWS-owi bowiem
Marian Krzaklewski oficjalnie poinformowa≥, øe z dniem
31 stycznia 2001 roku ustπpi  z przewodnictwa AWS-u i
pozostanie tylko Przewodniczπcym NSZZ
SOLIDARNOå∆. Kto zostanie wybrany na nowego
przewodniczπcego AWS-u pokaøe czas.

Jak narazie najwiÍkszym autorytetem cieszy siÍ obecny
premier Jerzy Buzek, w styczniu rÛwnieø okaøe siÍ czy
AWS bÍdzie federacjπ wielu partii czy teø jednolitπ partiπ.
WspomnieÊ naleøy rÛwnieø o UNII WOLNOåCI, bo po
opuszczeniu koalicji rzπdowej i nie wystawieniu swego
kandydata do wyborÛw prezydenckich, elektorat odda≥
swe g≥osy w wiÍkszoúci na Andrzeja Olechowskiego. Dla
Unii by≥ to policzek, bowiem 17% g≥osÛw Olechowskiego
to nielada gradka w przysz≥orocznych wyborach
parlamentarnych. Zbliøajπcy siÍ Kongres tej partii musi
wiÍc odpowiedzieÊ na wiele trudnych pytaÒ. Wiadomo
juø dziú, øe Leszek Balcerowicz nie bÍdzie stawa≥ do
wyboru na przewodniczπcego tej partii.

MÛwi siÍ o dwÛch pretendentach do przewodzenia
Unii Wolnoúci prof. Bronis≥awie Geremku i Donaldzie
Tusku. KtÛry z nich wygra musi sobie zdaÊ sprawÍ z tego,
øe zadanie jakiego siÍ podejmie bÍdzie bardzo trudne. I
to by by≥o tyle o wydarzeniach politycznych w ostatnich
miesiπcach w Polsce.

Ten miniony czas przyniÛs≥ rÛwnieø kilka bardzo
smutnych wydarzeÒ zwiπzanych z ludümi polskiej
kultury, historii i øycia duchowego. Odeszli  bowiem na
wiecznπ s≥uøbÍ tacy ludzie jak ks. JÛzef Tischner,
wspanialy myúliciel katolicki, ktÛry zwyk≥ mawiaÊ:
ÑPoboønoúÊ jest niezwykle waøna, ale rozumu nie zastπpiî.

We W≥oszech zmar≥ znamienity polski pisarz Gustaw
Herling-GrudziÒski, ktÛry  przebywa≥ od 1939 roku poza
granicami Polski ale tak we w≥asnej twÛrczoúci jak i na
≥amach paryskiej KULTURY obserwwowa≥ PolskÍ z
mi≥oúciπ godnπ Øeromskiego, jako øe obaj pochodzili z
kielecczyzny. Jego zapiski sowieckie ÑInny úwiatî by≥y
w 1951 roku pierwszym angielskojÍzycznym
dokumentem opisujπcym istnienie sowieckich ≥agrÛw.

Nie zdπøy≥y zwiÍdnπÊ kwiaty na grobie polskiego
pisarza a z Paryøa przysz≥a nastÍpna smutna wiadomoúÊ,
øe w jednym z tamtejszych szpitali zmar≥ redaktor Jerzy
GiedroyÊ, legendarny redaktor KULTURY ñ miesiÍcznika
kulturalno-politycznego wychodzπcego nieprzerwanie w
Paryøu przez ca≥y okres powojenny i bÍdπcego jednπ z
najbardziej zas≥uøonych polskich instytucji kulturalnych
na emigracji. Redaktor GiedroyÊ oprÛcz wydawania
KULTURY rÛwnieø by≥ twÛrcπ Wydawnictwa
Literackiego w Paryøu. W ostatnich s≥owach jakie wnet
przed úmierciπ skierowa≥ do swych bliskich i przyjaciÛ≥
powiedzia≥: ÑJestem úwiadom tego, øe wraz z moim odejúciem
z tego úwiata zniknie teø KULTURA. Jestem z tym pogodzony.
Nie wychowa≥em sobie nastÍpcÛw, bo nie umia≥em tego zrobiÊ.
Mam jednak nadziejÍ, øe zrobi≥em dla mojej Ojczyzny, dla
Polski coú dobrego.î

dokoñczenie na str. 10
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TÍ smutnπ wyliczankÍ zamyka zmar≥y w Stanach
Zjednoczonych Jan Karski, jeden z ostatnich wielkich
úwiadkÛw historii, wielokrotny kurier i emisariusz w
okresie II-giej wojny úwiatowej miÍdzy Londynem i
okupowanπ Warszawπ. Jan Karski jako pierwszy
przyniÛs≥ na zachÛd informacje o øyciu w okupowanej
Polsce oraz o systematycznej zag≥adzie narodu
øydowskiego. Jako bezpoúredni úwiadek tych tragedii
zosta≥ przyjÍty przez prezydenta F. D. Roosevelta i
osobiúcie mu sk≥ada≥ relacje. W 1944 napisa≥ ksiπøkÍ
ÑTajne PaÒstwoî najwaøniejszπ podÛwczas relacjÍ o
Polsce czasÛw wojny i okupacji. Tak wiÍc z rokiem 2000
i koÒcem XX-ego wieku odchodzπ úwiadkowie tego
wieku .

POØEGNANIE ODCHODZ•CEGO CZASU.
Jak juø wspomnia≥em wczeúniej jest przywilejem øycia,

gdy siÍ moøe byÊ úwiadkiem koÒca wieku i koÒca
tysiπclecia. Jednakøe wygodniej jest podsumowawaÊ
miniony czas  - ten bliøszy, bo po prostu wiÍcej siÍ
pamiÍta.

A co pamiÍtamy z minionego tysiπclecia? PamiÍtamy,
øe Polska datuje swπ paÒstwowoúÊ od momentu
przyjÍcia Chrztu w 966 roku, øe trwa≥a przez ca≥e drugie
tysiπclecie ale w XX wiek wesz≥a podzielona na trzy
zabory. Ale øe w≥aúnie ten XX-ty wiek, ten ostatni wiek
drugiego tysiπclecia pozwoli≥ Polsce odrodziÊ siÍ aø

Przegl¹d wydarzeñ - dokoñczenie trzykrotnie. Najpierw powstaÊ jako niepodleg≥e paÒstwo
w 1918 roku i zaraz w dwa lata po tym odrodzeniu
obroniÊ siÍ w roku 1920 przed sowieckπ nawa≥π.
NastÍpnie po zaledwie 20 latach niepodleg≥oúci popaúÊ
znÛw w hitlerowskπ niewolÍ i aby znÛw po 6-ciu latach
odrodziÊ siÍ w formie paÒstwowej, co prawda nie takiej
o jakiej marzyli Polacy bo pod sowieckim batem, ale z
przydomkiem Ñnajweselszego baraku w obozieî. Aø
wreszcie aby po 45 latach tej smutnej egzystencji, dziÍki
niez≥omnoúci w≥asnego narodu wejúÊ w ostatnie
dziesiÍciolecie jako Suwerenna, Demokratyczna i
Niepodleg≥a RZECZPOSPOLITA POLSKA.

Polska, ktÛra wchodzi w trzecie tysiπclecie ma poczucie
i gwarancjÍ bezpieczÒstwa w≥asnego dziÍki
przynaleønoúci do NATO. Stan negocjacji z Uniπ
Europejskπ przyjπ≥ juø poziom nieodwracalny i sπ
dowody na to, øe Polska w ciπgu najbliøszych lat stanie
siÍ pe≥noprawnym cz≥onkiem tej unii.

Aø wreszcie rzecz bardzo waøna. Polska na wschodzie
graniczy z paÒstwami niepodleg≥ymi i demokratycznymi
a na zachodzie z krajem zaprzyjaünionym, uznajπcym
polskie granice. Naleøy wiÍc øyczyÊ Polsce aby wiek XXI-
szy by≥ czasem wspania≥ego rozkwitu i aby nasi Rodacy
øyli w pokoju i dobrobycie, czego rÛwnieø øyczÍ z okazji
åwiπt Boøego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim
naszym czytelnikom.

Arkadiusz Fabjanowski

Drogπ z Kanbery do Sydney przejeødøamy czesto, mijamy BerrimÍ oraz znamienite dla katolikÛw
miejsce Penrose Park.  Tam OO Paulini sprawujπ opiekÍ nad Sanktuarium Matki Boskiej JasnogÛrskiej.
Obecnie,  juø po 15 latach pobytu na tym terenie, Matka Boska doczeka≥a siÍ piÍknego koúcio≥a,
licznych kapliczek i teø miejsca czci w Grocie.  Przyjeødøajπ tu liczni pielgrzymi z Sydney, Melbourne,
Kanbery, byli nawet Aborygeni z Ayers Rock, wielu dostojnikÛw koúcio≥a i rzπdu. Odwiedza to miejsce
oko≥o 40 tysiÍcy pielgrzymÛw w ciπgu roku, oddajπc czeúÊ  naszej polskiej krÛlowej, ktÛra tutaj objÍ≥a
swojπ opiekπ nie tylko polskich emigrantÛw, ale teø wiele innych grup etnicznych.

Jest to  imponujπce miejsce, napawa ono wielkπ nadziejπ jednoczπcych siÍ i akceptujπcych siÍ
nawzajem rÛønych nacji, miejsce g≥Íbokiej mi≥oúci i miejsce wielkich ≥ask.
Przeor zakonu OO PaulinÛw Ojciec Jaros≥aw ZaÒ w ostatnim miesiπcu oznajmi≥ nam wielkπ nowinÍ:

Matka Boska w Penrose Park bÍdzie w przysz≥ym roku 2001 koronowana!
To wielka rzecz i zaszczyt dla nas w tym uczestniczπcych, wielki moment i teø odpowiedzialnoúÊ,
øeby sprostaÊ tak ogromnemu zadaniu jakie koronowanie za sobπ niesie.  Trzeba podjπÊ wysi≥ek do
zrobienia Matce Boskiej CzÍstochowskiej z Dzieciπtkiem Jezus koron.  W úrodowisku polskim jest p.
Andrzej, (z≥otnik i artysta), ktÛry jest gotowy podjπÊ siÍ tego odpowiedzialnego projektu.  Musimy
jednak sprawnie dzia≥aÊ, øeby zebraÊ na ten cel materia≥y takie jak z≥oto, srebro, kamienie szlachetne
czy teø pieniπdze.
BÍdzie to chyba pierwsza w historii Australii koronacja obrazu Matki Boskiej.  Koronacji dokona
biskup Philip Wilson z Wollongong, po wczeúniejszym poúwiÍceniu koron przez Papieøa w Rzymie.
Dary na korony moøna przekazywaÊ do OO PaulinÛw w Penrose Park lub do Haliny i Marka
Stawskich, 3 Raoul Place, Lyons tel 62810400.
MyúlÍ, øe w dniu koronacji bÍdziemy specjalnie dumni, øe byliúmy tymi, ktÛrzy mogli uczestniczyÊ
w tak wielkim wydarzeniu koúcielnym, oraz øe  byliúmy tymi uprzywilejowanymi, ktÛrzy do≥oøyli
swojπ czπstkÍ na koronacjÍ, jako dar mi≥oúci dla naszej KrÛlowej Matki. W ten sposÛb pozostawimy
úlad naszej wiary i mi≥oúci dla Maryji, tak jak to uczynili nasi ojcowie na Jasnej GÛrze.
Zapraszamy wiÍc wszystkich PolakÛw, organizacje polonijne, ko≥a i stowarzyszenia do w≥πczenia
i przyczynienia siÍ na ten piÍkny cel.
Jest to zewnÍtrzna forma uhonorowania Matki Boøej oraz wyraz wdziÍcznoúci za ≥aski otrzymane
i otrzymywane za jej poúrednictwem.

Halina i Marek Stawscy

NOWINY z  PENROSE PNOWINY z  PENROSE PNOWINY z  PENROSE PNOWINY z  PENROSE PNOWINY z  PENROSE PARKARKARKARKARK
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Z naszego podwórka
Dalsze sukcesy Basi Meder
Znana na naszym terenie od szeregu lat Basia Meder
doczeka≥a siÍ nowego zaszczytu.  We wtorek 28 listopada
otrzyma≥a ÑThe Canberra Critics Circle Award 2000 for
Visual Artsî w Canberra School of Art.  NagrodÍ przyznano
jej, wed≥ug oficjalnego cytatu za:

her continuing achievement and dedication to the art of pho-
tography, acknowledged in her homeland with a media award
as ìOne of 100 Exceptional Polish Achievers for 1999". A
prolific artist, she has been an untiring worker for the promo-
tion of photography in Australia and abroad for over 20 years
and an active member of the Canberra Photographic Society.
For her exhibitions in 2000, which included two solo interna-
tional touring shows and ten group exhibitions.

Przy okazji naleøy dodaÊ, øe Basia Meder rÛwnieø
bierze udzia≥ w tym roku w festiwalu POLART w
Brisbane. Na wystawie artystÛw jest 8 jej zdjÍÊ z
ukochanych Tatr. Po bardzo udanej wystawie w
Warszawie, w £azienkach, ÑKoloryt G≥Íbi Australiiî, w
maju i czerwcu tego roku z radoúciπ obecnie dzieli siÍ
piÍknem Polski i Tatr z publicznoúciπ z Australii. Te

Józef Zapa�nik, Krzysztof Szumowski i Tadeusz
Zapa�nik, prezentuj¹ swoj¹ zdobycz po zwyciêstwie.

 zdjêcie autora

zdjÍcia Tatr bÍdπ pokazane w Kanberze w marcu 2001
na wystawie w Tuggeranong Arts Centre.

Kolekcja jej zdjÍÊ z Australii i dodatkowo z Papui-
Nowej Gwinei jest obecnie na duøej wystawie w Polsce
w £odzi.

Basia Meder planuje zakoÒczyÊ swojπ pracÍ biurowπ
za 8 miesiÍcy i zajπÊ siÍ w pe≥ni fotografiπ, pisaniem i
podrÛøowaniem. Zbliøa siÍ teø (pod koniec nastÍpnego
roku) jej nastÍpna wielka, roczna podrÛø - tym razem do
Afryki.
Umowa z Bibliotekπ Narodowπ
W úrodÍ 22 listopada br. odby≥a siÍ uroczystoúÊ
podpisania  umowy miÍdzy Polskim Instytutem
Historycznym a Australijskπ Bibliotekπ Narodowπ.
Umowa dotyczy daru zbiorÛw ÑPolonicaî, do ktÛrych
naleøπ rÍkopisy, fotografie, historie polskich imigrantÛw
w Australii uwiecznione ta taúmach magnetycznych oraz
publikacje polskoaustralijskich autorÛw, lub publikacje
o polskich Australijczykach.

Ze strony Polskiego Instytutu Historycznego umowÍ
podpisa≥ jego dyrektor, pan Andrzej Kleeberg, ktÛry jest
pomys≥odawcπ i g≥Ûwnπ si≥π tej wartoúciowej placÛwki
Polonii australijskiej.  UroczystoúÊ zaszczycili swojπ
obecnoúciπ Marsza≥ek Senatu Margaret Reid i Ambasador
RP dr Tadeusz Szumowski.
Polska dominuje
Jak co roku, w dniach 17-19 listopada na jeziorze
Eucumbene odby≥y siÍ Dyplomatyczne Zawody
WÍdkarskie.  Ambasada Polska dopiero po raz drugi
wziÍ≥a udzia≥ w tym turnieju ale jak siÍ pÛüniej okaza≥o,
nie potrzebowa≥a duøego treningu.  Druøyna sk≥adajπca
siÍ z pana Tadeusza Zapaúnika, jego dwÛch synÛw Henia
i JÛzia, Kurtisa Zapaúnika i Krzysztofa Szumowskiego
zdoby≥a wszystko co moøna by≥o zdobyÊ.  G≥Ûwnπ
nagrodπ by≥a duøa zespo≥owa tarcza, niestety
przechodnia, ktÛra wisi obecnie w Ambasadzie RP w
Kanberze.  JÛzio z≥owi≥ najwiÍkszπ rybÍ, brπzowego
pstrπga, ktÛry waøy≥ ponad 2 kilo. Druøynowo nasze ryby
waøy≥y 5,5 kg co by≥o wiÍcej niø Nowa Zelandia, ktÛra
zajÍ≥a drugie miejsce.  Poza formalnymi nagrodami
wszyscy polscy wÍdkarze otrzymali fantastyczne
nagrody od sponsorÛw turnieju.

 fot. Basia Alwast

Uroczystego otwarcia wystawy �Terra Nova, a land
of milk and honey�, po�wiêconej 50-leciu przybycia
i osiedlenia siê Polaków w Australii, dokona³
Ambasador RP w Australii dr Tadeusz Szumowski.
Wystawê, która czynna by³a w pomieszczeniach
Starego Parlamentu w Kanberze od 9 do 30
listopada br. zwiedzi³y liczne rzesze Kanberzan i
turystów.
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 Refleksje w nadchodz¹ce trzecie millenium

Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który
s³u¿y naszemu wspólnemu
dobru.  Adres: PO Box 5,
Ashfield Mall NSW 2131

Ostatnie stulecie to wiek telekomunikacji,
lotnictwa, benzyny, taúm produkcyjnych. Po
roku 1950 nastπpi≥ tak szybki postÍp techniczny,

øe nie nadπøamy. Z najwaøniejszych wydarzeÒ tego
stulecia to na pewno bomba atomowa w Hiroszimie,
lπdowanie na ksiÍøycu i pierwsza operacja przeszczepu
serca w Afryce Po≥udniowej. A w Polsce? PamiÍtam auto
ÑWarszawaî, adapter ÑBambinoî, pralkÍ ÑFraniÍî i
telewizjÍ. W roku 1972 oglπdaliúmy w Polsce pierwszy
polski film ÑKrzyøacyî- juø kolorowy. Przysz≥y teø
kalkulatory, zegarki elektroniczne, program radia U.K.F.
A na úwiecie? Jumbo Jet 747, Concorde, telefony
komÛrkowe, komputery, Internet, p≥yty kompaktowe.
Wynaleziono setki rzeczy, ktÛrych wymieniÊ nie
potrafiÍ...

Telewizja, o ile pamiÍtam wkroczy≥a do mego domu
na poczπtku lat 60tych, ale juø wczeúniej chodziliúmy do
sπsiadÛw, ktÛrzy mieli telewizor. PokÛj by≥ zape≥niony,
dzieci przewaønie siedzia≥y na pod≥odze. Jaka to by≥a
radoúÊ! PamiÍtam mÛj pierwszy magnetofon, duøa
skrzynka, toø to by≥a frajda nagrywaÊ g≥osy. Do
dzisiejszego dnia mam taúmÍ z g≥osami Moich Bliskich.
A pierwszy Supersam w Warszawie, a auto ÑMaluchî?.
Wtedy teø listy pisa≥o siÍ na papeterii a w z≥ym tonie
by≥o pisanie listÛw na maszynie. W warszawskich
aptekach w latach 60tych i 70tych, sta≥o siÍ d≥ugo w
kolejce, a pani magister z o≥Ûwkiem w rÍku podlicza≥a,
dzieli≥a, mnoøy≥a, po czym  lekarstwa by≥y robione,
mieszane, dostawaliúmy wielkie butle (przed uøyciem
wstrzπsnπÊ).

To wszystko przesz≥oúÊ. A co nas czeka w najbliøszych
latach Nowego Millenium? ZaczÍ≥am pytaÊ znajomych
m≥odszych, starszych i najstarszych. Znajoma studentka:
ÑBoimy siÍ katastrofy ekologicznej, te ciπg≥e powodzie,
trzÍsienia ziemi, dowodzπ, øe uczeni majπ racjÍ z tym
globalnym ociepleniemî. Znajoma p. Stasia: ÑBa≥am siÍ
technologii, ale wczoraj mia≥am ma≥π operacjÍ oka,
przeprowadzonπ najnowszym laserem. MÛj wzrok
natychmiast siÍ poprawi≥, a wiÍc wierzÍ w technologiÍ.î
Moja przyjaciÛ≥ka Kowalska: ÑPani Ireno, bÍdzie jeszcze
wiÍkszy ba≥agan. Babciπ teø nie bÍdÍ, bo Jasio i Døulia
koÒczπ studia, ale Døulia powiedzia≥a ëniech mama nie
liczy na to, øe wyjdÍ za mπø i bÍdÍ mia≥a dzieci. Ja i mÛj
boyfrend Peter  chcemy zrobiÊ karierÍ, mieÊ duøo
pieniÍdzy i podrÛøowaÊ, a w ogÛle obydwoje nie lubimy
dzieci!' A Jasio, pani Ireno, to zapalony komputerowiec,
ogromnie mu siÍ podoba Bill Gates i powiedzia≥, øe
pÛjdzie w jego úlady.î

Na poczcie ba≥agan, listy ginπ, a za ileú tam lat to poczta
zbankrutuje, no bo teraz tylko e-maile i telefony w
robocie. Pytam wszystkich znajomych co majπ rodzinÍ
w Polsce - co tam s≥ychaÊ u mamy czy rodzinki w Kraju?
W porzπdku, dzwonimy do nich dwa razy w tygodniu,
przecieø nie mamy czasu na pisanie listÛw. Najbardziej
siÍ jednak bojÍ, øe nas w koÒcu otrujπ tym wúciek≥ym
miÍsem i genetycznie modyfikowanπ øywnoúciπ, bo tak
naprawdÍ to nie wiemy co jemy. Kiedyú siÍ mÛwi≥o
Ñcukier krzepiî, a teraz øe to trucizna. Najgorsze jest
jednak to, øe moøna sobie zaprojektowaÊ dziecko.î

ÑDo zobaczeniaî - powiedzia≥am do Kowalskiej, bo sπ
tematy, ktÛrych poruszaÊ nie naleøy... Usiad≥am na
≥aweczce przed supermarketem i zaczÍ≥am rozmyúlaÊ.

Czyta≥am niedawno w polskiej prasie: ÑI zapadnie
CiemnoúÊî. Za 28 lat coú tam ma grzmotnπÊ w naszπ
ziemiÍ i jest moøliwe, øe nastπpi koniec úwiata. Za sto
lat, teø siÍ przewiduje, øe rafy koralowe umrπ.
Pomyúla≥am teø, øe ciπgle siÍ dziejπ jakieú cuda, bo
siedzπc w wannie z telefonem bez drutu w rÍku, stukam
w kilka cyferek i za 10 sekund rozmawiam z rodzinπ w
Warszawie. Co u ciebie tak szumi? - pyta rodzina, to tylko
woda pluszcze w wannie...

Na temat telefonÛw komÛrkowych nie wspomnÍ, od
czasu jak ktoú mi powiedzia≥, øe taniej kosztuje rozmowa
z Kanbery do Nowego Jorku, niø z Kambah do Braddon.
A jakie szaleÒstwo zapanowa≥o jak siÍ ukaza≥y pierwsze
kamery video! Zastπpi≥y one oglπdanie albumÛw
rodzinnych, bo teraz przychodzπc z wizytπ do
znajomych, musisz obowiπzkowo obejrzeÊ wesele ich
cÛrki oraz wakacje gospodarzy na Bali (by≥o cudownie).

A komputery??? Toø to normalny cz≥owiek nie nadπøy.
ÑNienawidzÍ komputerÛw, zrujnowa≥y mi øycieî -
powiedzia≥ znajomy, úwietny komputerowiec. Wsta≥am
z ≥aweczki i wesz≥am do ÑThe Fresh Food Peopleî i zaraz
wpad≥am na paniπ ZosiÍ. ÑW≥aúnie wysz≥am z banku,
pani Ireno. Wszystkie banki nas okradajπ. Jeden senator
powiedzia≥, øe powinno siÍ bankom wytoczyÊ proces,
bo zarabiajπ biliony dolarÛw i jeszcze siÍ tym chwalπ, a z
nas ciπgnπ jak mogπ. Najlepiej trzymaÊ dolary w
rajstopach...î

WziÍ≥am wÛzek, okulary na nos i zaczÍ≥am siÍ
rozglπdaÊ. Chcia≥am...wszystko kupiÊ fat free i sugar free,
ale jak by≥o fat free, to by≥ cukier i odwrotnie. StanÍ≥am w
kolejce do kasy, przede mnπ p. Wojtek. ÑCo nas czeka w
najbliøszych latach nadchodzπcego millenium?î -
zapyta≥am. ÑW najbliøszych czasach spodziewam siÍ
rewolucji w medycynie, ktÛra w≥aúciwie juø siÍ zaczÍ≥a.
W domu posiadam komputer ÑMilleniumî, Internet, faks
skaner, wszystkie najnowsze urzπdzenia. RobiÍ zakupy
przez Internet, wszystkie rachunki p≥acÍ przez telefon,
mam kilkanaúcie kart bankowych. Zapomnia≥em jak
wyglπdajπ pieniπdze...î

Po≥oøy≥am swoje zakupy, ekspedientka wziÍ≥a do rÍki
mÛj Ñsugar freeî døem, dotknÍ≥a tym dziwnym
przyrzπdem i nie mog≥a znaleüÊ ceny. Przysz≥a p.
kierowniczka, coú tam liczπ a kolejka czeka... P≥acÍ kartπ
eftpost- znowu okulary na nos, stukam mÛj Ñpin
numberî- üle, nie wychodzi, stukam drugi raz -
wychodzi, p≥acÍ i pada pytanie - Ñczy chcesz jeszcze
ekstra gotÛwkÍ?î Jaki to postÍp! Oni jeszcze chcπ mi daÊ
pieniπdze! (moje oczywiúcie). ÑCo pani sπdzi o dzisiejszej
technice?î - zapyta≥am 83letniπ p. JankÍ . ÑMyúlÍ pani
Ireno, øe nawet maturzyúci nie znajπ tabliczki mnoøenia,
a na innych rzeczach siÍ nie znam, ale to wszystko przez
te komputery! A co nam przyniesie nastÍpne 10 lat? A co
mnie to obchodziî - pad≥a odpowiedü.......

Irena ålaska-Bell
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Notka o poetce: Pani Lucyna
SzymaÒska-Bona naleøy do
emigracji z lat 80-tych.
Obecnie mieszka w Sydney.
Stanowi artystyczny duet
rodzinny, bowiem sama
zajmuje sie poezjπ a jej cÛrka
Dorota Bona jest plastyczkπ i
ilustratorkπ poezji swojej
mamy.

Lucyna Szymañska-Bona

Siedem �wiec rozja�ni³am
p³omieniem niebieskim
siódma �wieca
mizerna
zgas³a
sze�æ pozosta³ych
b³yszczy pe³nym blaskiem
zapominaj¹c o siódmej
co siostr¹ im by³a
pierwsz¹
czy siódm¹
mo¿na j¹ nazwaæ
a skoro zgas³a
czy w ogóle by³a...

Spotykam ludzi
nios¹cych na g³owach
domy obfite w ziarno
i tych
pchaj¹cych domy
jak wózek przed sob¹
s¹ ludzie
z dachami pe³nymi go³êbi
i tacy
którzy niebo za dach maj¹

s¹ te¿ inni
tych karmi siê tak
jak karmi siê ptaki
z obanda¿owanymi skrzyd³ami

Kolorem ¿ycie siê staje
u�miecha siê i wabi
z pêdzlami
w uniesieniu tañczy
robi¹c kleksy
bibu³y szuka
sukienkê szyje
z krepiny
gwiazdkami
z cukierkowych poz³otek
choinkê stroi
do minionych dni
karteczki pamiêci przykleja
�wie¿¹ farbê osusza
oddechem gor¹cym

Komu li�cie klonu
pachn¹ wieczorow¹ por¹
temu gwiazdy
czapki nape³niaj¹
a¿ do �witu

komu li�cie lipy
pachn¹ z brzaskiem
temu s³oñce
cia³o z³oci
a¿ do zmierzchu

komu ¿ycie pachnie
od poranka do wieczora
temu Anio³ skrzyde³ doda
nie pytaj¹c
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Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...
Premier
otrzyma≥ od ksiÍcia Yorku Andrzeja niemieckπ maszynÍ
szyfrujπcπ ÑEnigmaî, jako wyraz wdziÍcznoúci za
Ñpomoc PolakÛw w z≥amaniu niemieckich kodÛwî. Pre-
mier poskarøy≥ siÍ, øe Encyklopedia Britannica w ogÛle
pomija wk≥ad PolakÛw w rozszyfrowanie Enigmy, ksiπøÍ
obieca≥ zajπÊ siÍ sprawπ.

(Donosy, 20.9.2000)
12 ÑSprawiedliwych wúrÛd narodÛw úwiataî
Od dzis kolejnych 12 PolakÛw moøe siÍ poszczyciÊ
tytu≥em ÑSprawiedliwy wúrÛd narodÛw úwiataî.  Medale
i dyplomy przyznawane przez izraelski Instytut Yad
Vashem Polacy odebrali w Warszawskiej Operze
kameralnej. DziÍki tym ludziom uda≥o siÍ uratowaÊ z
Holocaustu 17 ØydÛw.

(Wiadomoúci Dnia, 21.9.2000)
W Les Mesnil-le-Roi
pochowany zosta≥ Jerzy GiedroyÊ. Zgodnie z øyczeniem
zmar≥ego na pogrzebie nie by≥o øadnych oficjalnych
delegacji, tylko rodzina, przyjaciele i wspÛ≥pracownicy.

(Donosy, 22.9.2000)
Relikwie úw. Faustyny
skradziono z koúcio≥a p.w. Mi≥osierdzia Boøego na
warszawskiej Woli. Za kilka dni majπ siÍ zaczπÊ obchody
ku czci úwiÍtej.

(Donosy, 27.9.2000)
W úlad za Krakowem
takøe i Rada Miasta Lublina uchwali≥a, øe nie øyczy sobie
wizyt prezydenta Kwaúniewskiego ani jego ministra
Marka Siwca.

(Donosy, 29.9.2000)
Wczoraj na Zachodnim Brzegu Jordanu
poturbowana zosta≥a ekipa ÑWiadomoúciî polskiej
telewizji. Ekipa przejeødøa≥a obok posterunku
palestyÒskiej policji, gdzie przetrzymywano 4. øo≥nierzy
izraelskich. Rozjuszony t≥um PalestyÒczykÛw przewrÛci≥
samochÛd i zniszczy≥ kamerÍ.

(Donosy, 13.10.2000)
W rocznicÍ úmierci ks. Jerzego Popie≥uszki
Odby≥a siÍ uroczystoúÊ przy jego grobie przy koúciele
úw. Stanis≥awa Kostki na warszawskim Øoliborzu. Pre-
mier Jerzy Buzek z≥oøy≥ wieniec i zapali≥ znicz na grobie.
Krajowa Komisja ÑSolidarnoúciî wyrazi≥a pragnienie,
aby ks. Jerzy Popie≥uszko sta≥ siÍ dla NSZZ ÑSî
Ñpatronem prze≥omu wiekÛwî.

(Donosy, 19.10.2000)
43% PolakÛw zna tylko
jÍzyk ojczysty. 44% zna przynajmniej niektÛre zwroty i
wyraøenia rosyjskie. Co 4. potrafi porozumieÊ siÍ w
jÍzyku angielskim lub niemieckim, 6% zna francuski.
Jezyki znajπ g≥Ûwnie ludzie m≥odzi, z duøych miast,
wykszta≥ceni. Sondaø przeprowadzil OBOP.

(Donosy, 24.10.2000)
JÛzef Oleksy uznany za k≥amcÍ lustracyjnego
Sad Apelacyjny w Warszawie uzna≥ dzisiaj, øe JÛzef
Oleksy, by≥y premier, a obecnie pose≥ Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, sk≥ama≥ w swoim oúwiadczeniu
lustracyjnym, podajπc, iø nie wspÛ≥pracowa≥ z organami
bezpieczeÒstwa PRL. Zdaniem sπdu, zebrane materia≥y
dowodowe i zeznania úwiadkÛw pozwalajπ stwierdziÊ,
iø w latach siedemdziesiπtych lustrowany

wspÛ≥pracowa≥ z wojskowymi s≥uøbami
wywiadowczymi.

(Wiadomoúci Dnia, 25.10.2000)
Policja zatrzyma≥a
poszukiwanego przez Interpol i policjÍ kilku krajÛw
Emina J., fa≥szerza dokumentÛw na szerokπ skalÍ,
bezpaÒstwowca narodowoúci albaÒskiej. U nas
prawdopodobnie pomaga≥ w ucieczce szefom gangu
pruszkowskiego. Najúmieszniejsze jest to, øe by≥ juø w
Polsce dwa razy aresztowany i wypuszczany za kaucjπ -
a potem fabrykowa≥ sobie kolejne papiery...

(Donosy 26.10.2000)
Z wiÍzienia w Wadowicach
uciek≥ groüny gangster, podejrzany o zabÛjstwo
ÑPershingaî, szefa gangu pruszkowskiego. Minister
Sprawiedliwoúci natychmiast zapowiedzia≥ wyrzucenie
dyrekcji wiezienia i zbadanie dlaczego tak niebezpieczny
przestÍpca siedzia≥ w≥aúnie tam. A nie jest to pierwsza
ucieczka z tego zak≥adu.

(Donosy, 30.10.2000)
ZnÛw strzelanina
na ulicy w Warszawie. Jeden zabity, jeden ranny. Policja
mÛwi o Ñporachunkach przestÍpczych", trochÍ tak, jakby
to wszystko za≥atwia≥o i zwalnia≥o jπ z dalszych dzia≥aÒ.

(Donosy, 7.11.2000)
Dziki grasujπ w Gliwicach
Jednego z≥apa≥a rano w Centrum Gliwic straø miejska.
Wybi≥ szybÍ w jednym ze sklepÛw i zosta≥ zamkniÍty na
terenie dworca PKP. Drugiego znaleziono martwego, byÊ
moøe potrπconego przez samochÛd. Dziki
prawdopodobnie przywÍdrowaly z odleg≥ych o oko≥o 5
km od miasta lasÛw.

(Donosy, 10.11.2000)
Wszyscy nagle uwaøajπ
øe Leszek Balcerowicz by≥by doskona≥ym kandydatem
na prezesa NBP (bo by odszed≥ wtedy z polityki - tego
oczywiúcie na ogÛ≥ nie dodajπ). Wypowiadajπ siÍ tak i
politycy SLD i AWS. A i w Unii Wolnoúci wielu ma zdaje
siÍ doúÊ jego przywÛdztwa, a taka nominacja za≥atwi≥aby
sprawÍ elegancko.  Inna rzecz, øe sam Balcerowicz
zasugerowa≥ ostatnio, øe nie bÍdzie ubiega≥ siÍ o
powtÛrny wybÛr na przewodniczπcego UW.

(Donosy, 10.11.2000)
Policjanci
z Centralnego Biura åledczego wy≥apali przy zachodniej
granicy cz≥onkÛw miÍdzynarodowej grupy przestÍpczej.
Ujawniono, øe jeden z zatrzymanych (narodowoúci
czeczeÒskiej) moøe mieÊ zwiπzek z sierpniowym
zamachem na metro w Moskwie.

(Donosy, 15.11.2000)
Polscy wynalazcy zdobyli
w Brukseli na 49. åwiatowym Salonie Innowacji, BadaÒ
Naukowych i Nowych Technologii ÑEureka 2000" aø 42
medale (12 z≥otych z wyrÛønieniem, 18 z≥otych, 9
srebrnych i 3 brπzowe) z 43 wystawionych w tym roku
pomys≥Ûw i urzπdzeÒ z Polski.

(Donosy, 21.11.2000)
Separacja ma≥øeÒska
wesz≥a do prawa polskiego rok temu. Okazuje siÍ jednak,
øe niewiele ma≥øeÒstw korzysta z takiej moøliwoúci. W
Warszawie w ciπgu br. trafi≥o do sπdu 500 wnioskÛw o
separacje i 6130 pozwÛw o rozwÛd.

(Donosy, 28.11.2000)
dokoñczenie na str.18
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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

K¹cik emeryta

Z okazji zbli¿aj¹cego siê
trzeciego tysi¹clecia, pocz¹tku

21. wieku,

Czytelnikom Kroniki Polonii

i Wszystkim Rodakom

Weso³ych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia

oraz

Szczê�liwego Nowego Roku
¿yczy

Redakcja

Na pewno wszyscy z nas wiedzπ, ale warto
przypomnieÊ, øe my, emeryci moøemy sobie zafundowaÊ
kaødego roku wspania≥e i tanie wakacje na Gold Coast.
Moøna jechaÊ do innych rÛwnieø piÍknych i
spokojniejszych miejsc, bo nie wszyscy przepadajπ za
Surfers Paradise gdzie jest t≥oczno i gwarno. Ja osobiúcie
wybra≥am Coolangatta gdzie za 350 dolarÛw na tydzieÒ
moøna wynajπÊ dwu lub nawet trzy sypialniowy
komfortowy apartament, blisko plaøy, sklepÛw i s≥ynnego
klubu  ÑTweed Headsî. Najlepiej jechaÊ w cztery osoby.
Waøne jest aby towarzystwo by≥o dobrane, bo jak siÍ
znajdzie jedna osoba mÛwiπca ca≥y czas o swych
chorobach lub wnuczkach, to wakacje zepsute. Najlepiej
teø, øeby kaødy robi≥ co chce. Jeden ca≥y dzieÒ siedzi w
ciep≥ym oceanie, ko≥yszπc siÍ wúrÛd fal, drugi w klubie

gdzie sπ inne przyjemnoúci i maszynki pokerowe. Co kto
woli! A wspÛlne posi≥ki? To juø zaleøy od nas. Przyjemnie
jednak usiπúÊ razem przy stole i w wakacyjnym nastroju
spoøywaÊ dietetyczne potrawy, obowiπzkowo z lodami
Ñfat freeî oczywiúcie. Koszt ≥atwy do obliczenia: 350
dolarÛw podzieliÊ na cztery osoby wychodzi 88 dolarÛw
(chyba). Bilety na pociπg darmowe. Jedzenie nie wiÍcej
niø 50 dolarÛw na osobÍ, a jak ktoú chce coú dodatkowego,
gin, koniak, szampan lub homara, to teø jeszcze
wystarczy. Mamy jakieú zaskÛrniaki przy sobie. A wiÍc
Drodzy Emeryci, zapomnijcie o bolπcych kolanach czy
plecach. Gold Coast czeka.

P.S. Sezon dla nas zaczyna siÍ w lutym, aø do grudnia
bo ca≥y grudzieÒ i styczeÒ oraz åwiÍta Wielkanocne jest
duøo droøej.

Irena ålaska-Bell
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Juø po raz czwarty kibicujÍ w corocznych meczach pi≥ki
noønej o Puchar Ambasadora. Pierwszy mecz o ile
pamiÍtam by≥ o puchar radcy - Ambasador nie zdπøy≥
przyjechaÊ na nowπ placÛwkÍ. Ciπgle powtarzam, øe o
pi≥ce noønej nie mam øadnego pojÍcia i nie rozumiem co
siÍ dzieje na boisku. Dopiero jak s≥yszÍ: gol, gol - to pytam
kto komu tego gola strzeli≥ a potem wraz ze wszystkimi
kibicami wo≥am Ñbrawo, brawoî, choÊ nie wiem ktÛrej
druøynie.

Na ostatnim meczu, ktÛry odby≥ siÍ na kanberskim
boisku znajdowa≥o siÍ sporo kibicÛw z Melbourne,
Sydney i nas tubylcÛw. Wynik meczu: Wygra≥a ÑPoloniaî
Melbourne, a na drugim miejscu znalaz≥y siÍ nasze
kanberskie ÑOr≥y w Koronieî, nastÍpnie ÑWis≥aî
Melbourne a ÑKoúciuszkoî  Sydney by≥ ostatni. ChcÍ tu
dodaÊ, øe ÑOr≥y w Koronieî Êwiczy≥y rok ca≥y pod
czujnym okiem ambasadora i trenera.

Podczas meczÛw deszczyk kropi≥ nawet spory.
Ambasador trzyma≥ nad g≥owπ parasol o barwach
narodowych, a obok niego nasz stanowy minister Bill
Stefaniak, wielki parasol czarno bia≥y, a do tego úlicznπ
psinÍ, ktÛra znalaz≥a sobie towarzystwo suczki Effie i
nawet wpadali razem na boisko. WúrÛd kibicÛw
znajdowali siÍ przedstawiciele Olimpolu, redaktor
naczelny Tygodnika Polskiego Zdzis≥aw DerwiÒski z synem
(Jestem w Kanberze po raz pierwszy - powiedzia≥ syn
Krzysio, student). Atrakcjπ by≥ teø  Roman Narel wraz z
ma≥øonkπ i przyjaciÛ≥mi, wszyscy ubrani w bia≥o
czerwone dresy. Obok nich skrzyneczka piwa, owszem
czÍstowaliúmy siÍ co nieco.

I wreszcie kulminacyjna chwila... Wspania≥y Puchar
wrÍczy≥ ambasador zwyciÍskiej  druøynie ÑPoloniaî

MECZ O PUCHAR AMBASADORA
Melbourne. Kapitan druøyny piÍknie podziÍkowa≥,
mÛwiπc, øe spotkamy siÍ za rok i Ñaby tak by≥o ca≥e øycieî.
Pamiπtkowe statuetki otrzyma≥y pozosta≥e druøyny.
NastÍpnie Ambasador zaprosi≥ wszystkich do ogrodÛw
ambasady, gdzie przygotowany by≥ piknik: bigos,
kie≥baski i tradycyjny chleb ze smalcem i inne pysznoúci.
Wszyscy wiÍc dopadli swoich samochodÛw i autokarÛw,
úpieszπc na ten poczÍstunek, albowiem towarzystwo by≥o
g≥odne.

Jak tam dojecha≥am, to zobaczy≥am namioty, stoiska z
kie≥baskami, bigosem i wszÍdzie by≥a kolejka. Deszczyk
pada≥ coraz wiÍkszy i Ambasada otworzy≥a swoje wrota
czyli piÍknπ salÍ. Ludziska siedzieli na parkiecie z
talerzykami w rÍku, tam teø stoisko z ciastami mia≥o
ÑKo≥o Polekî, nasze niezmordowane panie. Ci
odwaøniejsi stali w ogrodzie, myúlπc zapewnie, øe ten
ciep≥y deszczyk krzywdy im nie zrobi, úwietnie wp≥ywa
na porost w≥osÛw. Pan Roman Narel smaøy≥ kie≥baski,
ciπgle wszystkich zapraszajπc, a przy tym deklamowa≥
wiersze rozweselajπc klientÛw. Przy drugim stoisku
smaøy≥ kie≥baski inny pan rzeünik, a pani Ambasadorowa
to samo czyniπc z cebulkπ i czÍstowa≥a pysznym bigosem
z rezydenckiej kuchni. Piwa i innych (soft drink) by≥o
teø pod dostatkiem.

Spora grupka osÛb schowa≥a siÍ pod drzewo, gdzie by≥
stÛ≥ i krzes≥a, tam mieli prywatne party, a pozostali, ze
mnπ w≥πcznie stali na zewnπtrz, trochÍ obserwujπc,
filmujπc i chwalπc goúcinnoúÊ Ambasady. Pogada≥o siÍ
teø z ludümi. I tu niespodzianka: Ambasador zaprosi≥
wszystkich do úrodka, po czym wyg≥osi≥ przemÛwienie:
ÑWitam jak co roku na Meczu o Puchar Ambasadora.

dokoñczenie na str.17

 fot. A. Fabjanowski
Kanberska dru¿yna �Or³y w Koronie�, zdobywcy 2. miejsca w turnieju
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MECZ O PUCHAR AMBASADORA - dokoñczenie
Kolejna rocznica zwyciÍstwa Polski. Wspania≥y dzieÒ.
Dziú na boisku zwyciÍøy≥a ÑPoloniaî, ale dla mnie
szlagierem by≥a Canberra - nowy zespÛ≥, zespÛ≥
przysz≥oúciowy. Jestem pewien, øe w roku przysz≥ym
Melbourne bÍdzie mia≥o problemy a Canberra bÍdzie
mog≥a ten puchar wysoko podnieúÊ. Ogromnie siÍ cieszÍ
z tego turnieju. Rok obecny jest rokiem szczegÛlnym,
rokiem olimpijskim - bo Olimpiada i Paraolimpiada,
Olimpiada ludzi niepe≥nosprawnych. By≥o to wspania≥e
przeøycie. Ogromne podziÍkowania niewielkiej grupie
ludzi skupionej ko≥o Olimpolu, ktÛrzy doprowadzili do
tego, øe Olimpiada i Paraolimpiada by≥a nie tylko
zwyciÍstwem sportu ale úwiÍtem Polski, ktÛra wypad≥a
wspaniale. Olimpol, to ludzie, entuzjaúci sportu - patrioci,
ktÛrzy przez ostatnie lata przygotowywali siÍ do tej

Kapitan zwyciêskiej dru¿yny otrzymuje puchar z r¹k
Ambasadora RP

 fot. A. Fabjanowski  fot. A. Fabjanowski

Dzieñ 11 listopada, godz. 11-ta. Dru¿yny �Wis³a� z
Melbourne i �Or³y w Koronie� z Kanbery czcz¹ pamiêæ
ofiar wojen minut¹ ciszy.

Olimpiady. Nam teø tutaj pomagali w przygotowaniu
tej imprezy. Wspaniali ludzie! Brawa dla Olimpolu!î

NastÍpne podziÍkowanie Ambasador skierowa≥ do
ÑKo≥a Polekî podkreúlajπc, øe te wspaniale pracujπce
spo≥ecznie, zacne panie - dzisiaj teø sπ obecne ze swoimi
doskona≥ymi ciastami. Brawo dla ÑKo≥a Polekî.
Ambasador podziÍkowa≥ teø swoim wspÛ≥pracownikom
oraz ma≥øonce, za pomoc. I juø za chwilÍ wpad≥ na scenÍ
piosenkarz z Sydney, S≥awek Kazan, úpiewajπc swoje
najnowsze przeboje ÑOlimpijskie Ko≥aî. Zrobi≥o siÍ
jeszcze bardziej weso≥o, nastrÛj iúcie olimpijski. S≥awek
úpiewa≥ ÑRazem Polacyî, a wszyscy mu wtÛrowali, po
czym parkiet zape≥ni≥ siÍ taÒczπcymi parami.
Wychodzi≥am z pikniku o 6tej wieczorem, a podobno
bawiono siÍ i taÒczono jeszcze kilka godzin.

... Jednym s≥owem ÑGarden Partyî siÍ uda≥o.
Irena ålaska-Bell

Szanowny Panie Redaktorze,
Niedawno mia≥am okazjÍ zapoznaÊ siÍ bliøej z

wydawanym w Canberze pod Pana redakcjπ pismem
ÑKronika Poloniiî.  Z prawdziwπ przyjemnoúciπ bra≥am
do rÍki kolejny egzemplarz gazety, gdyø moim zdaniem
jest tam dos≥ownie wszystko, co moøe zainteresowaÊ
PolakÛw mieszkajπcych w Australii.

Bardzo ciekawe, przekazywane z duøπ znajomoúciπ
polskich realiÛw i faktÛw politycznych ale jednoczeúnie
z umiarem, obiektywnie, pod rozwagÍ czytelnikowi,
wiadomoúci z Polski, ktÛrych autorem jest Pan Arkadiusz
Fabjanowski.

Informacje z øycia organizacji polonijnych, dzia≥ dla
m≥odzieøy, czego nie spotykamy w innych polskich
gazetach, doniesienia o oficjalnych wizytach i spotkaniach

z osobistoúciami øycia politycznego, krÛtkie, czÍsto
dowcipne doniesienia czyli dzia≥ zatytu≥owany ÑGroch
z kapustπî redagowany przez Pana, kartki z historii,
wywiady.  Wszystko to ze smakiem ilustrowane
fotografiami z naszego, australijskiego podwÛrka, lub
zdjÍciami prosto z Polski.

Filarem ÑKroniki Poloniiî jest na pewno
dziennikarstwo Pani Ireny ålaskiej-Bell, ktÛrej felietony
zaskakujπ rÛønorodnoúciπ problematyki, dowcipem,
lekkoúciπ.  Jest w nich, pomimo niektÛrych doúÊ trudnych
tematÛw, zawsze wiele optymizmu, a przede wszystkim
tak duøo ciep≥a, øe czÍsto chce siÍ je czytaÊ powtÛrnie,
aby dobrze uchwyciÊ wszystkie niuanse tekstu ale i
atmosferÍ w nim zawartπ.  Bardzo polubi≥am te felietony.
ChoÊ muszÍ teø przyznaÊ, øe dziÍki reportaøom Pani
ålaskiej-Bell polubi≥am takøe CanberrÍ, ktÛra wczeúniej
wydawa≥a mi siÍ miastem bardzo ≥adnym, czystym ale
teø niezwykle oficjalnym, ch≥odnym.  Nieprawda, bo
teraz dziÍki ÑKroniceî i Pani Irenie wiem, øe jest to miasto
kolorowe, rÛønorodne, niezwykle ciekawe, z jego
dzielnicami i øyjπcymi tam ludümi, w≥aúnie ciep≥e.  DziÍki
tym reportaøom pozna≥am wiele zakπtkÛw australijskiej
stolicy i jeúli wybiorÍ siÍ tam kiedyú z Melbourne, na
pewno odszukam je i z ≥atwoúciπ rozpoznam.

Ca≥e pismo redagowane jest moim zdaniem na
wysokim poziomie, za co w imieniu w≥asnym i znanych
mi czytelnikÛw ÑKroniki Poloniiî mieszkajπcych w
Melbourne, serdecznie dziÍkujÍ, przekazujπc
rÛwnoczeúnie pozdrowienia z Wiktorii.

Monika Wiench
Ferntree Gully, Vic.
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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
17/12/00 (niedziela)  Irena �laska-Bell
18/12/00 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
24/12/00 (niedziela)   Zofia Sêk-Sêkalska
25/12/00 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
31/12/00  (niedziela)  Maryla Krolikowska
01/01/01  (poniedzialek)   Arkadiusz Fabjanowski
07/01/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
08/01/01 (poniedzialek)   Irena �laska-Bell
14/01/01 (niedziela)  Irena �laska-Bell
15/01/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
21/01/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
22/01/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
28/01/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
29/01/01 (poniedzialek)    Arkadiusz Fabjanowski
04/02/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
05/02/01 (poniedzialek)    Irena �laska-Bell
11/02/01 (niedziela)  Irena �laska-Bell
12/02/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
18/02/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
19/02/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
25/02/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
26/02/01 (poniedzialek)  Arkadiusz Fabjanowski
04/03/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
05/03/01 (poniedzialek  Irena �laska-Bell
11/03/01 (niedziela)  Irena �laska-Bell
12/03/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
18/03/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
19/03/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska

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

W. GA£¥SKA
110 Autumn Street,

Geelong West  Vic  3218
telefon:  (03) 5229 3216

ci¹gle sprzedaje ko³dry puchowe
poduszki, po�ciel - osobista dostawa

w Kanberze i Queanbeyan

GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπ, tπ, tπ, tπ, tπ, - dokoñczenie ze str. 14

W 170. rocznicÍ
wybuchu Powstania Listopadowego odby≥y siÍ w úrodÍ
w warszawskich £azienkach - na dziedziÒcu dawnej
Szko≥y Podchorπøych - okolicznoúciowe uroczystoúci.
Podchorπøowie Wojskowej Akademii Technicznej w
historycznych strojach przemaszerowali Traktem
KrÛlewskim na Plac Pi≥sudskiego, gdzie z≥oøono wieÒce
przed Grobem  Nieznanego Øo≥nierza.

(Donosy, 30.11.2000)
Polska Organizacja Turystyczna
organizuje kampaniÍ majπcπ zachÍcaÊ zachodnich
turystÛw do odwiedzania Polski. ZachÍcaÊ mamy przede
wszystkim dzikπ przyrodπ. Has≥o przewodnie:
ÑPrzygoda z happy endemî. Z≥oúliwi juø dodajπ, øe ten
happy end to moøe byÊ wyjazd z Polski.

(Donosy, 1.12.2000)
Jan Nowak JezioraÒski
zwrÛci≥ siÍ z apelem (ëRzí z 4 grudnia) do marsza≥ka
Sejmu o od≥oøenie g≥osowania nad ustawπ o
obywatelstwie. Chodzi o to, by, upraszczajπc,
obywatelstwo RP nie by≥o przymusowe - w obecnej wersji
ustawy jak ktoú siÍ urodzi≥ obywatelem to zostaje, chyba
øe na zrzeczenie sie obywatelstwa zgodzi siÍ Prezydent.

(Donosy, 4.12.2000)
Starodruk Galileusza,
ukradziony w zesz≥ym roku z Biblioteki JagielloÒskiej i
odzyskany tydzieÒ temu w Londynie, przekazany zosta≥
wczoraj przez krakowskπ prokuraturÍ rektorowi
Uniwerystetu JagielloÒskiego. Z Biblioteki JagielloÒskiej
zginÍ≥y 94 cenne dzie≥a. ÑSidereus nunciusî jest
pierwszym, ktÛre zdo≥ano odzyskaÊ za granicπ. Jest
nadzieja na odzyskanie kolejnych dzie≥, bo niemiecki sπd
podjπ≥ decyzjÍ o ich zwrocie.

(Donosy, 5.12.2000)
W badaniu opinii
przeprowadzonym przez Pentor tylko 46% PolakÛw
zna≥o datÍ wprowadzenia stanu wojennego. Za to ponad
po≥owa uzna≥a, øe wprowadzenie stanu wojennego by≥o
uzasadnione. Genera≥ Jaruzelski mÛwi≥ kiedyú, øe oceni
go historia. Powoli zaczyna go oceniaÊ nieznajomoúÊ
historii...

(Donosy, 6.12.2000)
Dwie nekropolie
øo≥nierzy radzieckich otwarto uroczyúcie w Boguszach i
Kosowce na Bia≥ostocczyünie. Cmentarze zosta≥y
wyremontowane przez polskie w≥adze. Pochowanych jest
tam ok. 20 tys. nieznanych wojskowych i cywilÛw, Rosjan,
W≥ochÛw, FrancuzÛw, ØydÛw, PolakÛw i LitwinÛw,
zamordowanych przez hitlerowcÛw.

(Donosy, 7.12.2000)
Sejm
Uchwali≥ objÍcie szczegÛlnπ ochronπ utworÛw i
przedmiotÛw zwiπzanych z Fryderykiem Chopinem.
Nazwisko i wizerunek bÍdπ chronione na zasadzie dÛbr
osobistych. Czyøby koniec wÛdki ÑChopinî?

(Donosy, 8.12.2000)
Lekarze
zorganizowali w kilku miastach akcjÍ propagandowπ
polegajπcπ na rozdawaniu pacjentom ÑbonÛw na
úwiadczenia zdrowotneî podobnych stylistykπ do PRL-
owkich kartek na mieso. Podobno wiele osÛb uwierzy≥o.

(Donosy, 8.12.2000)
Wyszpera≥ Jerzy Klim
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NAREL SMALLGOODS

 & DELICATESSEN
1351 Botany Rd, Botany NSW 2019

¯yczy Weso³ych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i

 Szczê�liwego Nowego Roku

Zaprasza! na przed�wi¹teczn¹ sprzeda¿

swoich wyrobów wêdliniarskich i garma¿eryjnych

w ka¿d¹ sobotê oraz ostatni¹ przed �wiêtami

czyli 23.12.2000 (sobota) w godz. 12.00 - 14.00

 w tym samym miejscu jak dotychczas

(w by³ej siedzibie klubu SPK, obecnie RSL)

Zamawianie paczek z wêdlin¹ oraz makowców pod numerami:

Maria Narel • (02) 9316 8838 • Sydney

Wanda Ca³ka • 6248 6842 • Canberra

Proponuje wiele tradycyjnych smako³yków kuchni polskiej:

pierogi z kapust¹ i grzybami, miêsem,

serem i ruskie, oraz flaki, go³¹bki, bia³¹ kie³basê.

W�ród artyku³ów delikatesowych znajduj¹ siê polskie makarony, soki, d¿emy,
konfitury, powid³a, budynie, kisiele, herbaty zio³owe, zupy, przyprawy, kasze,
kapusta i ogórki kwaszone, przetwory rybne i  inne.

Artyku³y cukiernicze to: pierniki toruñskie, s³odycze Wedla: czekolady, ptasie
mleczko, torciki i cukierki.

Wyroby piekarnicze:  chleb, makowce, serniki i babki dro¿d¿owe.

Sprzeda¿ gazet i czasopism po cenach komercyjnych.

Ró¿norodno�æ kremów kosmetycznych prosto z Polski.

Wypo¿yczanie kaset video dla dzieci.

Klub RSL Sverdrup House
15 Moore St Canberra City ACT 2601
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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

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

 Ju¿ dzi� pomy�l o wakacjach na 2001 rok
Organizujemy 2 wycieczki
- Pierwsza po Europie zaczyna siê w Londynie, poprzez Pary¿, Genewê, Niceê, Monako,

Florencjê, Wenecjê i Rzym do Warszawy, w miesi¹cu maju albo czerwcu.
- Druga wycieczka dla osób powy¿ej 65 roku ¿ycia do Hongkongu na 6 nocy w luksusowym

hotelu - cena z przelotem od $1.190,-
W/w wycieczki z przewodnikiem w jêzyku angielskim i polskim. Termin  wycieczki:  marzec  2001.
- Atrakcyjne ceny do Polski od $1490,-

Po wiêcej propozycji i informacji proszê dzwoniæ do
Janiny Fabjanowskiej, tel. (02) 6248 9399

Zapraszamy do biura, albo zrobienie rezerwacji przez telefon.  Wysy³amy bilety do domu.

Pogodnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz

Dosiego Roku 2001
Czytelnikom Kroniki

¿ycz¹ pracownicy Biura Podró¿y

Planuj ju¿ na nowy rok akademicki!

Sekcja Polska na Macquarie
University w Sydney oferuje

korespondencyjne studia jêzyka polskiego
dla studentów i osób prywatnych z ca³ej

Australii.
Dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych!

Studenci mog¹ uzyskaæ Certificate in
Languages lub Diploma in Languages

Informacja: tel.9850-7005

Po szczegó³owe informacje o zapisach
studenci mog¹  telefonowaæ do The Regis-

trar Office pod numer (02) 9850-7328
a osoby prywatne do

Centre for Open Education,
numer (02) 9850-7470.

Inne informacje znajdziesz na stronie
internetowej:

http//www.eurolang.mq.edu.au/polish/

Nie zwlekaj i zapisz siê na studia
jêzyka polskiego ju¿ teraz!


