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SPK Ko³o Nr 5 przyczynia siê do finansowania sk³adania i wysy³ki Kroniki
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Rada Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Sto³eczne
Prezes Andrzej Alwast 6241 4501

e-mail:  baranda@cyberone.com.au
Sekretarz Jolanta Kaczmarek 6285 1719

e-mail: alex@reloc.com.au
Skarbnik Andrzej Kopras 6254 6968

Kronika Polonii
Redaktor Naczelny Jerzy Klim 6281 0795

e-mail: gklim@pcug.org.au
Wiadomo�ci z Polski Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
Reporta¿e, felietony Irena �laska-Bell 6247 5526
Przygotowanie zdiêæ Andrzej Kopras 6254 6968

Klub Or³a Bia³ego
Prezes A.S. Miko³ajczak 6241 2217

Dom im. Miko³aja Kopernika, 34 David Street, Turner ACT 2601.
Tel: 6248 8563.  Godziny otwarcia: Od poniedzia³ku do czwartku
od godz. 15.00 do 22.00.  W pi¹tek od godz. 15.00 do 23.00.  W
sobotê od godz.10.00 do 23.00. W niedzielê od godz. 11.00 do
22.00.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Prezes F.I. Machutta 6291 6034

Ko³o nr 5: Sverdrup House, 15 Moore Street, Canberra City ACT
2601, Tel: 6248 6711, 6248 6599.  Fax 6248 6233.

Ko³o Polek
Prezeska L. Zapa�nik 6248 5152

Szko³a Polska na Phillip
Przewodnicz¹cy E. Pieñkowski 6286 5906

Rada Szkolna Szko³y Polskiej w Belconnen
Kordynator Andrzej Wo�niak 6241 8864

Grupa Taneczna Wielkopolska
Przewodnicz¹ca K. Miko³ajczak 6247 8132

Polski Komitet Radiowy
Przewodnicz¹cy Wies³aw Królikowski 6296 3198

Audycje Polskiej Fali emitowane s¹ na fali  CMS FM 91.1 MHz w
poniedzia³ki w godz. 7.00 do 8.00 wieczór i niedziele w godz.9.00
do 10.00 wieczór

Towarszystwo Sztuk Piêknych w Canberra
Przewodnicz¹ca Eta Rogoyska 6242 9013

Fundacja Kulturalna
Prezes Z. Sêk-Sêkalska 6288 0694

Polski O�rodek Duszpasterski im. Jana Paw³a II
Duszpasterz ks. Zenon Broniarczyk  6295 2603

Polish Catholic Centre, 211 Goyder Street, Narrabundah ACT  2604
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Jesteúmy w trzecim tysiπcleciu, zaczπ≥ siÍ nowy wiek i
rok 2001 trwa juø 11 tygodni. Nie moøna wiÍc powtarzaÊ
prognoz z koÒca ubieg≥ego roku, trzeba patrzeÊ z czym
weszliúmy w nowe tysiπclecie i jak minÍ≥y pierwsze
tygodnie tego nowego czasu, oczywiúcie mam tu na
myúli wydarzenia w Polsce.

Jak pamiÍtamy po zakoÒczeniu wyborÛw
prezydenckich prawa strona polskiej sceny politycznej
jako przegrana zaczÍ≥a szukaÊ nie przyczyn przegranej
swego kandydata ani powodu tej przegranej  - ale
winnego. Kaødy z politykÛw AWS-u widzia≥ to inaczej i
szuka≥ usprawiedliwienia dla siebie. W sumie dopiero
23 grudnia 2000 roku podpisano porozumienie o nowych
zasadach funkcjonowania federacji AWS a Marian
Krzaklewski og≥osi≥, øe na Zjeüdzie SOLIDARNOåCI w
Spale ustπpi ze stanowiska przewodniczπcego AWS-u i
pozostanie tylko przewodniczπcym NSZZ SolidarnoúÊ
czyli zwiπzku zawodowego. Zgodnie z
przewidywaniami wnet po ustπpieniu Mariana
Krzaklewskiego na czele AWS-u stanπ≥ premier Jerzy
Buzek, ktÛrego rzπd, mimo øe mniejszoúciowy zdo≥a≥
przeprowadziÊ przez Sejm projekt budøetu, co wyjaúni≥o
termin wyborÛw parlamentarnych, ktÛre odbÍdπ siÍ
zgodnie z ordynacjπ na jesieÒ tego roku a nie jak marzy≥o
siÍ politykom z SLD, ktÛrzy jeszcze niedawno prÛbowali
wpisanie wyborÛw parlamentarnych do Konstytucji z
datπ 3 maja.

ZwyciÍskie przeg≥osowanie ustawy budøetowej, za
ktÛrπ g≥osowa≥o 247 pos≥Ûw a przeciw by≥o 202 sta≥o siÍ
niewπtpliwym zwyciÍstwem rzπdu Jerzego Buzka.
Naleøy rÛwnieø podkreúliÊ, øe Jerzy Buzek pobi≥ rekord
sprawowania urzÍdu premiera w powojennej polskiej
demokracji ñ trzy i pÛ≥ roku. Wszystko wskazuje na to,
øe w tym fotelu przetrwa do jesieni.

Ale oczywiúcie nie by≥oby normalne w Polsce gdyby
nie wydarzy≥o siÍ jakieú  inne zawirowanie ñ a takim
niewπtpliwie by≥ Zjazd UNII WOLNOåCI ñ partii z
duøymi tradycjami niepodleg≥oúciowymi. Obecnie partia
ta by≥a konglomeratem tzw. etosowcÛw czyli starych
zas≥uøonych opozycjonistÛw z czasow PRL-u i libera≥Ûw
z dawnego gdaÒskiego Kongresu Liberalno-
Demokratycznego. Do wyborÛw na przewodniczπcego
UNII WOLNOåCI stanÍ≥o dwÛch kandydatÛw, prof.
Bronis≥aw Geremek i Donald Tusk, ktÛry jako
przedstawiciel libera≥Ûw dosta≥ 43% g≥osÛw
przegrywajπc wiÍc nieznacznie z prof. Geremkiem. Na
kilka tygodnii przed Kongresem zwolennicy Geremka
uwaøali, øe wybÛr przewodniczπcego bÍdzie
formalnoúciπ, to jednak zjazd pokaza≥ jak trudne by≥o to
zwyciÍstwo. Etosowcy zrewanøowali siÍ za to libera≥om
podczas wyborÛw do Rady Krajowej ñ najwyøszej
w≥adzy UNII WOLNOåCI miÍdzy zjazdami,
dopuszczajπc do tego gremium tylko dwie osoby z Ñlisty
libera≥Ûwî.

Wynik Donalda Tuska (43%) przykro zaskoczy≥
delegatÛw zwiπzanych ze starπ UNI• (Uniπ
Demokratycznπ) dla ktÛrych prof. Geremek by≥ i jest
historycznym przywÛdcπ i ktÛremu powinny naleøeÊ siÍ
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specjalne wzglÍdy a okaza≥o siÍ, øe powrÛt do ürÛde≥
by≥ niemoøliwy. Zapomniano, øe pod wodzπ Leszka
Balcerowicza (przywÛdcy z powietrza) UNIA
WOLNOåCI spÍdzi≥a 6 lat, o wiele d≥uøej niø od dnia
powstania i przywÛdztwa Tadeusza Mazowieckiego.
Liberalny Balcerowicz odcisnπ≥ na UNII liberalne piÍtno,
zmienili siÍ rÛwnieø nie tylko dzia≥acze tej partii ale
rÛwnieø sympatycy a odwo≥ywanie siÍ do coraz bardziej
mitycznej Ñpolskiej inteligencjiî sta≥o siÍ najprostszπ
receptπ na partyjnπ klÍskÍ. I pomimo, øe w koÒcu
Bronis≥aw Geremek i jego orientacja wygrali we w≥adzach
UNII to Unia jako partia przegra≥a, bowiem
bezdyskusyjna eliminacja politykÛw liberalnych nie
wrÛøy≥a nic dobrego.

I tak siÍ sta≥o. Wnet po Zjeüdzie UNII WOLNOåCI
jeszcze w styczniu 2001 roku na polskiej scenie poltycznej
objawi≥a siÍ PLATFORMA OBYWATELSKA, na czele
ktÛrej stanÍli Andrzej Olechowski, niedawny kandydat
na prezydenta RP, Donald Tusk, niedawny kandydat na
przewodniczπcego UNII WOLNOåCI i Leszek P≥aøyÒski,
niedawny kandydat na przewodniczπcego AWS-u. Motto
tego nowego tworu politycznego brzmia≥o: Tylko idee
liberalne i konserwatywne mogπ wyzwoliÊ energiÍ
PolakÛw. Nie zrobiπ tego socjaliúci ñ bo nie wierzπ w
cz≥owieka, w jego zaradnoúÊ i uczciwoúÊ. Nie uczyni teø
tego zwiπzkowa prawica, ktÛra specjalizuje siÍ w
przeciπganiu do swojej krÛtkiej ko≥dry.î

Tak wiÍÊ po prawej a w≥aúciwie centroprawicowej
stronie polskiej sceny politycznej trzech politykÛw nie
mogπcych sobie znaleúÊ miejsca dla siebie po≥πczy≥o swe
si≥y. Czy jednak suma trzech osobowoúci stworzy nowπ
jakoúÊ? Wydaje siÍ, øe ich z≥otym snem jest uzyskanie w
tegorocznych wyborach parlamentarnych
mitologicznych juø 17% Olechowskiego z wyborÛw
prezydenckich. Jak ostatnie statystyki wskazujπ, gdyby
wybory parlamentarne odby≥y siÍ w lutym to SLD (ktÛra
jest w koalicji z Uniπ Pracy w stosunku 1:10) uzyska≥aby
46% g≥osÛw, Platforma Obywatelska 15%, AWS 13%, PSL
10% UP I UW po 5%.

Nigdy nie zdarzy≥o siÍ aby w ramach przeglπdu
wydarzeÒ w Polsce na ≥amach KRONIKI POLONII
poruszaÊ temat zwiπzany z Australiπ. Tym razem
odstπpiÍ od tej zasady i poruszÍ temat obecnoúci Telewizji
Polskiej w naszych domach a dok≥adnie programu OTO
POLSKA na kanale SBS. Program ten od prawie 5 lat
przybliøa≥ nam oraz innym widzom australijskim nowπ
PolskÍ. PrzypomnÍ PaÒstwu, øe audycja ta na sugestiÍ
wielu rodakÛw jak rÛwnieø organizacji polonijnych z
duøym wstawiennictwem Ûwczesnego Konsula
Generalnego w Sydnej dr G. PieÒkowskiego pojawia≥a
siÍ na kanale SBS w kaødπ niedzielÍ rano i by≥a
powtarzana w poniedzia≥ek w po≥udnie. I chociaø
pojawiali siÍ rÛwnieø krytycy tego programu to jednak
przynosi≥ on zawsze garúÊ informacji wizualnych z Polski
nam Polakom a innym widzom sygnalizowa≥ o obecnoúci
polskiej spo≥ecznoúci w Australii, tak samo jak robiπ to
W≥osi, Grecy, Niemcy.

Zapytamy siÍ wiÍc, dlaczego zniknÍ≥a z ekranu naszych
telewizorÛw OTO POLSKA? Odpowiedü jest jedna: teraz
w Australii jest dostÍpny p≥atny polski kana≥ ca≥odobowy
TV POLONIA, wykupujcie Rodacy i oglπdajcie nie pÛ≥
godziny raz na tydzieÒ a codziennie jak d≥ugo chcecie.

Tylko, øe ilu jest teraz oglπdajπcych? MÛwiπ, øe 1000
abonentÛw w ca≥ej Australii. A ile osÛb oglπda≥o program
OTO POLSKA na kanale SBS? Jeøeli wszystkich
oglπdajπcych TV w Australii jest ok. 7 milionÛw a SBS
oglπda ok 5% z tego to jest  350 tysiÍcy telewidzÛw  a z
tego niech OTO POLSK  oglπda≥o tylko 10% to jest 35
tysiÍcy telewidzÛw dowiadywa≥o siÍ co tydzieÒ o
wydarzeniach w Polsce i o tym, øe w Australii jest silna
spo≥ecznoúÊ polska. A teraz co zosta≥o? Pewno wszyscy
wyszliúmy na tym interesie jak Zab≥ocki na mydle. I tym
Ñoptymistycznymî akcentem koÒczÍ ten pierwszy w XXI-
szym wieku przeglπd wydarzeÒ w Polsce i czÍúciowo w
Australii.

Arkadiusz Fabjanowski

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
12/03/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
18/03/01 (niedziela)   Zofia Sêk-Sêkalska
19/03/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
25/03/01  (niedziela)  Maryla Krolikowska
26/03/01  (poniedzialek)   Arkadiusz Fabjanowski
01/04/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
02/04/01 (poniedzialek)   Irena �laska-Bell
08/04/01 (niedziela)  Irena �laska-Bell
09/04/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
15/04/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
16/04/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
22/04/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
23/04/01 (poniedzialek)    Arkadiusz Fabjanowski
29/04/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
30/04/01 (poniedzialek)    Irena �laska-Bell
06/05/01 (niedziela)  Irena �laska-Bell
07/05/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
13/05/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
14/05/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
20/05/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
21/05/01 (poniedzialek)  Arkadiusz Fabjanowski
27/05/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
28/05/01 (poniedzialek  Irena �laska-Bell
03/06/01 (niedziela)  Irena �laska-Bell
04/06/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
10/06/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
11/06/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
17/06/01 (niedziela) Maryla Królikowska

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
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5
Ani siÍ obejrzeliúmy a juø poma≥u zbliøamy siÍ do koÒca
pierwszego kwarta≥u nowego roku, co oznacza, øe
nadszed≥ czas na kolejne wydanie Kroniki i okazja do
poinformowania co siÍ wydarzy≥o w minionych
miesiπcach. OtÛø SPK ma siÍ dobrze i mimo øe nie
prowadzi dzia≥alnoúci handlowej nie rezygnuje z
organizowania uroczystoúci, ktÛre dajπ szansÍ na
spotkanie naszym cz≥onkom i nie tylko. Zgodnie z naszπ
tradycjπ, mimo nie posiadania juø tak dogodnych
warunkÛw jak przedtem, zorganizowaliúmy WigiliÍ,
ktÛra w ocenie wszystkich obecnych by≥a bardzo udana.

Oúrodek Jana Paw≥a II udostÍpni≥ nam salÍ i przy
duøym zaangaøowaniu Zarzπdu Ko≥a i Ko≥a Polek, ktÛre
przygotowa≥o tradycyjne potrawy, oraz dobrze
przygotowanym programie spÍdziliúmy parÍ godzin w
prawdziwie úwiπtecznej atmosferze. Cz≥onkowie Ko≥a i
zaproszeni goúcie jeszcze d≥ugo po uroczystoúci
wspominali ten wieczÛr i jest to znak na potrzebÍ
podtrzymywania tej tradycji.

Potem nastπpi≥ czas wakacji i zwolnienia tempa, co da≥o
nam szansÍ na uporanie siÍ ze wszystkimi sprawami
zwiπzanymi z nowπ sytuacjπ naszego Ko≥a, ktÛrych
wbrew pozorom by≥o wiele. Poma≥u nasza dzia≥alnoúÊ
siÍ stabilizuje i w tym miejscu wypada jeszcze raz
potwierdziÊ, øe SPK istnieje i na miarÍ naszych
moøliwoúci bÍdziemy dawali znaÊ o sobie oraz
zachÍcamy do odwiedzania nas.

Przed nami ANZAC DAY. Jak zawsze przygotowujemy
siÍ do tego dnia bardzo starannie i jak co roku grupa
polskich kombatantÛw weümie udzia≥ w marszu.
NastÍpnie planujemy uroczyúcie uczciÊ kolejnπ rocznicÍ
mordu katyÒskiego, poprzez udzia≥ w specjalnej Mszy
åw. z udzia≥em Sztandaru Ko≥a i licznie zgromadzonych
cz≥onkÛw Stowarzyszenia.

Jak widaÊ z powyøej opisanych wydarzeÒ i zamiarÛw
na najbliøszπ przysz≥oúÊ staramy siÍ byÊ obecni na
naszym terenie, jesteúmy otwarci na nowe inicjatywy,
ponawiamy zaproszenie do odwiedzania nas, zawsze
czynna jest biblioteka, ktÛrπ obecnie porzπdkujemy i
polska prasa. Moøna rÛwnieø korzystaÊ z typowo
klubowych atrakcji, ktÛre Klub RSL stara siÍ zapewniÊ i
jego drzwi sπ otwarte dla wszystkich, ktÛrzy sπ tym
zainteresowani. WspÛ≥praca z Klubem RSL uk≥ada siÍ
bardzo dobrze i jesteúmy przekonani, øe i nasi rodacy
spotkajπ siÍ z serdecznπ, goúcinnπ atmosferπ i dostÍpem
do wszystkiego co Klub RSL oferuje.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 1. kwarta≥ 2001 r.
Ostatnie wyjπtkowo gorπce lato bardzo nas wyczerpa≥o i
zawaøy≥o na zdrowiu wielu ludzi. Pol- Art. 2001 odby≥
siÍ w gorπcym Queensland i by≥ sukcesem, jak podajπ
sprawozdania. StyczeÒ i luty to takøe czas urlopÛw,
wakacji i wyjazdÛw nad morze. Okres ten nie wykazywa≥
duøej aktywnoúci w organizacjach polonijnych. Zebrania
Ko≥a Polek odbywa≥y siÍ jednak regularnie z duøπ

frekwencjπ w klimatyzowanej sali Klubu Or≥a Bia≥ego.
Powita≥yúmy w naszym gronie dwie nowe cz≥onkinie:

p. WiktoriÍ StÍøowskπ i p. EtÍ Rogoyskπ. Prezeska p. L.
Zapaúnik czuje siÍ juø lepiej po d≥ugiej chorobie, i wziÍ≥a
udzia≥ w zebraniu w lutym, a p. I. ålaska-Bell
reprezentowa≥a Ko≥o Polek na zebraniu R.O.P w A.C.T.
w lutym b.r. podczas pobytu sekretarki w szpitalu. W
dn. 3 marca b.r. w sobotÍ odby≥ siÍ na Civicíu ÑFood and
Dance Spectacularî w ramach 2-tygodniowego
ÑMulticultural Festival Canberraî. Jest to dla nas
najwaøniejszy dzieÒ roku. Prowadzimy stoisko z
ciastami, z ktÛrego dochÛd zasila naszπ kasÍ. W tym roku
dzieÒ ten by≥ sukcesem dla wszystkich, jak poda≥
dyrektor artystyczny Mr Domenic Mico. Obecnych by≥o
oko≥o 25 000 ludzi. Wszystkie stoiska mia≥y dobry Ñbusi-
nessî; wiele z nich by≥o juø pustych oko≥o godziny 6
wieczorem, wúrÛd nich rÛwnieø i nasze. Renoma Ko≥a
Polek i polskich ciast jest juø ustalona i popyt jest coraz
wiÍkszy, a podaø ciast niestety nie zwiÍksza siÍ.
DziÍkujemy za dostarczenie wybornych ciast i tortÛw
paniom z Ko≥a Polek jak rÛwnieø p. ambasadorowej A.
Szumowskiej i p. B. Baranowskiej. Za pieczenie duøej
iloúci pπczkÛw, podstawowego artyku≥u na naszym stole,
dziÍkujemy p. Emilii Mazurek i jej siostrze Mariannie
(przebywajπcej na urlopie z Polski) i p. Reni åliwiÒskiej.
P. A. ZiÛ≥kowskiej vice-prezesce dziÍkujemy za
kierowanie stoiskiem przez ca≥y dzieÒ, oraz paniom J.
Szyc, J. ZieliÒskiej, vice-prezesce L. Zawartko, p. E.
Rogoyskiej, p. I. Adamczewskiej i p. I. Tomaszewskiej za
dyøury przy stole. I jak zwykle serdeczne dziÍki naszym
panom: p. T. Zapaúnikowi, p. Z. OpoczyÒskiemu, p. St.
ZiÛ≥kowskiemu i p. K. Zawartko za pracÍ technicznπ.

Ostatnio wprowadzi≥yúmy zwyczaj sk≥adania øyczeÒ
w polskiej audycji radiowej na falach FM 91.1 w niedziele
i poniedzia≥ki w miarÍ dostarczanych informacji, o ktÛre
prosimy.

A teraz sk≥adamy serdeczne øyczenia paÒstwu St. i A.
Broøek z okazji zaúlubin ich jedynej cÛrki Ireny Broøek z
p. Mark Barlin. ålub odby≥ siÍ w Sydney dnia 9.3 b.r.
M≥odej parze úlemy staropolskie ÑSzczÍúÊ Boøeî.

P. J. Cox øyczymy szczÍúliwej podrÛøy do Europy.
Dalej, øyczymy poprawy w zdrowiu chorujπcym: p. Zofii
Jamison, p. Wandzie Hessler i p. Adamowi Spychale
(ktÛrzy ostatnio przebywali w szpitalu).

Przesy≥amy wyrazy wspÛ≥czucia paÒstwu J. i M.
Wojciechowskim z powodu úmierci ich syna W≥adys≥awa.

Na koniec krÛtkie wspomnienie o m≥odej kobiecie ktÛrπ
zna≥o ma≥e grono PolakÛw, ktÛra jednak pozostawi≥a swÛj
úlad w øyciu i pracy spo≥ecznej polskiego úrodowiska w
Kanberze.

åp. Alicja Krawczyk zmar≥a niespodziewanie i
przedwczeúnie w wieku 35 lat, w grudniu ub. roku w
Melbourne. Urodzi≥a siÍ w Tasmanii. Wychowana w
rodzinie polskiej, zachowa≥a wiele szacunku i uczucia
dla Ojczyzny swych rodzicÛw. Zna≥a dobrze jÍzyk polski
w mowie i piúmie. By≥a znana i lubiana w Hobart, gdzie
pracowa≥a w Klubie Polskim i w Zarzπdzie Polskiej Kasy
Kredytowej. W Kanberze przebywa≥a od 2 lat, pracujπc
w paÒstwowym biurze. Tutaj rÛwnieø interesowa≥a siÍ

dokoñczenie obok
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Polska Szko³a Przedmiotów
Ojczystych w Phillip

dalszy ci¹g na str. 6

Dnia 9 lutego odby≥y siÍ pierwsze w tym roku szkolnym
zajÍcia w Szkole PrzedmiotÛw Ojczystych w Phillip.
Kilka dni wczeúniej mia≥o miejsce zebranie organizacyjne
kierownictwa i nauczycieli, na ktÛrym kierownik Szko≥y,
pan Edward PieÒkowski przedstawi≥ i poprosi≥ o
zatwierdzenie nowej nauczycielki, pani Barbary Walters.
Sk≥ad pedagogiczny w nowym roku szkolnym
przedstawia siÍ nastÍpujπco:

Klasa 1/2 p. E. Chodasewicz
klasa 3/4 p. I. Staniewska
klasa 5/6 p. H. Kobia≥ka
klasa 7/8 p. B. Walters
klasa 9/10 p. W. Staniewski
klasa 11/12 p. J. Dπbrowska i p. S. Gajewski
klasa dla doros≥ych p. J. Bierkowska
religia ñ ks. Zenon Broniarczyk

OmÛwiono takøe sprawy organizacyjne zwiπzane z
rozpoczÍciem roku szkolnego i funkjonowaniem Szko≥y.
Pan PieÒkowski poinformowa≥ m.in. o mszy
inaugurujπcej nowy rok szkolny, ktÛra bÍdzie
celebrowana na terenie szko≥y. Powiedzia≥ rÛwnieø o
zakupie nowych podrÍcznikÛw, za pieniπdze otrzymane
z funduszu inø. Bluma, ktÛre na pewno u≥atwiπ
m≥odzieøy naukÍ. Pierwsze lekcje mamy juø za sobπ.
Przebieg≥y wzorowo, bez zak≥ÛceÒ organizacyjnych.
Odby≥a siÍ rÛwnieø zapowiedziana Msza úw.

W nowym roku szkolnym uczniom i nauczycielom
Kierownik i Rada Szkolna øyczπ powodzenia i sukcesÛw
w nauce, mi≥ego, wspÛlnie spÍdzanego czasu. PaÒstwa
czyli RodzicÛw i SympatykÛw prosimy o wspieranie
staraÒ nauczycieli w przybliøaniu jÍzyka i wiedzy o naszej
Ojczyünie.  Tπ drogπ prosimy rÛwnieø o aktywny udzia≥
w akcjach majπcych na celu zbieranie funduszy na
potrzeby Szko≥y. PaÒstwa øyczliwa wspÛ≥praca u≥atwia
funkcjonowanie Szko≥y i umoøliwia zakup lepszych
pomocy naukowych dla naszych dzieci.

Na zakoÒczenie, zgodnie z wczeúniejszπ zapowiedziπ,
krÛtka prezentacja kolejnego nauczyciela, oraz
kierownika Szko≥y:

Stefan Gajewski (klasa XI/XII). Z zawodu jest
inøynierem elektronikiem ze specjalnoúciπ informatyka.
W swoim øyciorysie zawodowym ma kilka lat pracy
nauczycielskiej w Policealnym Studium Zawodowym w
Warszawie, co bardzo dobrze wspomina. Po raz pierwszy
naucza≥ w Szkole Polskiej w klasach m≥odszych, podczas
kiedy kierownikiem tej placÛwki by≥ jej za≥oøyciel i
organizator, Czes≥aw Rudowicz. WrÛci≥ po przerwie i od
czterech lat uczy w klasie maturalnej. Modu≥y, ktÛre

Szko³a Jêzyka Polskiego w
Belconnen
RozpoczÍliúmy kolejny rok zajÍÊ w Szkole JÍzyka
Polskiego w Belconnen. W tym roku mamy 3 klasy
polsko-jÍzyczne i jednπ klasÍ dla dzieci nie mÛwiacych
po polsku. W programie nauki, oprÛcz normalnych zajÍÊ
z nauczycielami, korzystamy z komputerÛw i
specjalistycznego oprogramowania edukacyjnego. KÛ≥ko
komputerowe Polonet, zaoferowalo szkole pomoc w
instalacji i obs≥udze komputerÛw. Nauczyciele bÍdπ wiÍc
mogli poúwiÍciÊ wiÍcej czasu na indywidualnπ pracÍ z
uczniami.

Nowoúciπ w roku bieøπcym sπ zajÍcia logopedyczne
(wymowy) ktÛre bÍdπ prowadzone raz w miesiπcu we
wszystkich klasach przez paniπ MarylÍ RzÍúnickπ.
Pozwolπ one dzieciom na naukÍ polskich g≥osek,
poprawnej wymowy s≥Ûw i poprzez to przyczyniπ siÍ
do poprawy poprawnego pisania w jÍzyku polskim.

øyciem Polonii, ktÛrej nios≥a bezinteresownπ pomoc. To
ona przenios≥a na komputer sprawozdania z pracy Ko≥a
Polek umieszczane w kanberskiej Kronice Polonii w
ostatnich 2 latach.

Zrozpaczonym rodzicom, siostrom i siostrzenicom úp.
Alicji sk≥adam w imieniu w≥asnym, Ko≥a Polek i grupy
ludzi ktÛrzy jπ znali wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia.
Bπdümy dumni z niej, bo by≥a prawym i dobrym
cz≥owiekiem.

Helena WodziÒska
Sekretarz

Ko³o Polek - dokoñczenie wyk≥ada w klasie XI to: geografia, media, dziennikarstwo,
wielcy Polacy, zaú w klasie XII: literatura, film, wzrost i
upadek PaÒstwa Polskiego, Polacy w wojnach
úwiatowych. Pan Stefan stawia przed sobπ jako
nauczycielem zadanie zapoznania m≥odzieøy z naszym
dziedzictwem historycznym i dorobkiem kulturalnym.
Prezentuje uczniom postawy wielkich PolakÛw. Uwaøa,
øe úwiadomoúÊ polskiego etosu historycznego ma wp≥yw
na lepsze rozumienie zagadnieÒ literackich, jak i na
kszta≥towanie postaw ludzkich.  Wybrane dzie≥a
literackie i filmowe stara siÍ prezentowaÊ w ich kontekúcie
historycznym. MÛwi, øe atrakcyjnoúci pracy
pedagogicznej w klasach maturalnych dodaje fakt, øe
uczÍszczajπca na zajÍcia m≥odzieø jest nieliczna, ale za to
szczegÛlnie wartoúciowa i zainteresowana tematem.

Edward PieÒkowski (kierownik Szko≥y). Z zawodu jest
inøynierem mechanikiem o specjalizacji konstrukcyjnej.
Do Australii przyjecha≥ w 1983 roku. W roku 1984 z
inicjatywy zespo≥u z≥oøonego z paÒ Graøyny
Øurkowskiej, Eløbiety Tabaka oraz pana Czes≥awa
Rudowicza zosta≥a powo≥ana do øycia Polska Szko≥a
PrzedmiotÛw Ojczystych przy Phillip College. Kontakt ze
Szkolπ, wspomina pan PieÒkowski, zaczπ≥ siÍ od
pierwszych dni jej istnienia, od przyprowadzania do niej
w≥asnych cÛrek, Izabeli i Boøeny. Izabela wraz z Iwonπ
Szczepanek sπ pierwszymi maturzystkami Szko≥y. W 1989
na walnym zebraniu rodzicÛw, zosta≥ wybrany
kierownikiem Szko≥y i wykonywa≥ tÍ funkcjÍ przez
kolejnych szeúÊ lat.  W roku 1999 Zarzπd Szko≥y zwrÛci≥
sie do niego z propozycjπ objÍcia tej funkcji ponownie.
PropozycjÍ przyjπ≥ i zapowiedzia≥, øe zostanie do
momentu znalezienia osoby chÍtnej do poprowadzenia
Szko≥y.  Pan PieÒkowski, zgodnie z za≥oøeniami Statutu,
zajmuje siÍ sprawami organizacyjnymi Szko≥y,
reprezentuje jπ przed Departamentem Edukacji,
Towarzystwem SzkÛ≥ Etnicznych i organizacjami
polonijnymi. MÛwi, øe chÍtnie przekaza≥by juø swojπ
funkcjÍ nastÍpcy. Obecnie Szko≥a funkcjonuje sprawnie,
a zatem jest to dobry moment, do wprowadzenia nowej
osoby.  Pan PieÒkowski obiecuje s≥uøyÊ nastÍpcy swym
doúwiadczeniem i pomocπ.

Bogumi≥a Kocik
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Grono pedagogiczne

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego w sk≥ad
grona pedagogicznego wchodzπ:

Urszula Pietkiewicz (klasa 0-2)
W≥adyslaw JÍdrzejowski (klasa 3-5)
Ma≥gorzata ZiÛ≥kowska (klasa 6-8)
Paulina Bednarek (klasa angielska)
Maryla RzÍúnicka (zajÍcia logopedyczne)

Zarzπd szko≥y
W sk≥ad komitetu rodzicielskiego prowadzπcego szko≥Í

w 2001 roku weszli Andrzej Woüniak, Arek Drozda, Ola
P≥aziÒska i Beata Tworek-Matuszkiewicz. Za ca≥okszta≥t
programu edukacji odpowiedzialna jest Teresa Zubowicz.
Skarbnikiem szko≥y jest Eugeniusz NodzyÒski a nad
sklepikiem czuwa Wanda Ca≥ka.

Wszystkich zainteresowanych gorπco zachÍcamy do
odwiedzenia szko≥y, a dzieci do nauki jÍzyka polskiego.
Wszelkie zapytania dotyczπce dzia≥alnoúci szko≥y
prosimy kierowaÊ do Andrzeja Woüniaka (tel. 6241 8864;
email: wozniak@clover.com.au) lub Arka Drozdy (tel.
6278 3775; email: arekdrozda@auslig.gov.au).

Andrzej Woüniak
Koordynator

Festiwal PolArt 2000 - Brisbane
Reporta¿ z Radio-7 Sydney

(CYBERGAZETA, Nr.4, Sydney, 06/01/01)
Dobieg≥ koÒca tegoroczny festiwal PolArt 2000, ktÛry
wplÛt≥ siÍ juø na sta≥e w kalendarz polonijnych imprez i
sta≥ siÍ najwaøniejszym wydarzeniem kulturalnym
australijskiej Polonii. Festiwale PolArt, organizowane co
trzy lata, podsumowujπ dzia≥alnoúÊ i osiπgniecia naszej
m≥odzieøy. W ciπgu ostatnich 25-lat przez jego sceny
przewinÍ≥a siÍ kilkutysiÍczna rzesza polonijnej
m≥odzieøy, ludzi, dla ktÛrych polski folklor i jego
pielÍgnowanie oraz promocja jest rzeczπ najwaøniejszπ.
Tym razem VIII Festiwal PolArt 2000 odby≥ siÍ w
Brisbane. åwietnie przygotowany, zorganizowany w
atrakcyjnym miejscu.
Koncert inauguracyjny na otwartym powietrzu odby≥ siÍ
w amfiteatrze w South Bank Parklands. Wspania≥y teren,
to w≥aúnie tam w roku 1988 Brisbane goúci≥o úwiatowπ
wystawÍ World Expo 88. ImprezÍ doskonale prowadzi≥
dyrektor festiwalu Henryk Kurylewski. Po przywitaniu
goúci oficjalnego otwarcia festiwalu dokona≥ Ambasador
RP w Australii dr. Tadeusz Szumowski.
Na uroczystoúci obecny by≥ Dyrektor TV Polonia w
Warszawie p. Grzegorz Gajewski, ktÛry rÛwnieø
przywita≥ publicznoúÊ. TV Polonia po raz pierwszy by≥a
obecna na festiwalu PolArt. Opiekunem medialnym
festiwalu by≥a firma TV TARBS, ktÛrπ reprezentowa≥ p.
W≥odzimierz Dmowski. TV TARBS jako operator
Telewizji Polonia w Australii i N.Zelandii, ustawi≥ w
South Bank swoje stanowisko z bezpoúrednim
po≥πczeniem satelitarnym, moøna rÛwnieø by≥o na
miejscu dope≥niÊ wszystkich formalnosci zwiπzanych z
zakupem abonamentu.
Obok TARBS-a ustawiono kilkanaúcie stoisk z gorπcymi
posi≥kami, ksiπøkami i pamiπtkami. Moøna by≥o wyczuÊ
atmosferÍ prawdziwego festynu. Wielu australijskich
goúci festiwalu mia≥o moøliwoúÊ zapoznania siÍ z polskπ

kulturπ, dowiedzieÊ siÍ o historii naszego kraju, poznaÊ
jego folklor czy nawet sprÛbowaÊ tradycyjnej polskiej
kuchni.
Festiwal PolArt to nie tylko taÒce i pieúni ludowe. To
wystawy malarstwa i fotografii czy przedstawienia
teatralne; wystπpi≥ Teatr Jana Paw≥a II. Dla m≥odzieøy
zorganizowano dwie dyskoteki w Klubie Polonia w
Milton, imprezÍ sylwestrowπ, msze úwiÍte.
Jedynym problemem by≥a doúÊ s≥aba frekfencja;
szczegÛlnie na koncertach w Lyric Theatre. Moøe cena
biletÛw ($70 AUD) odstraszy≥a wiÍkszoúÊ publicznoúci,
bo na pewno nie poziom imprezy. Zespo≥y by≥y
przygotowane wspaniale, prezentowa≥y siÍ w naprawdÍ
profesjonalny sposÛb.
Nastepny PolArt odbÍdzie w Sydney, mamy nadziejÍ,
øe bÍdzie rÛwnie udany. Sydney by≥o gospodarzem
pierwszego festiwalu w roku 1975-tym a nastÍpnie w
roku 1991-szym. Za trzy lata ponownie spotkamy
m≥odzieø polonijnπ w Sydney. Organizatorom PolArt
2003 w Sydney øyczymy powodzenia!!!

Andrzej Lubieniecki
Polskie Radio-7 Sydney

http://www.radiosiedem.com

JUBILEUSZOWY X KONKURS
PIÊKNO S£OWA I MUZYKI

POLSKIEJ
pt. �Oto Polska�

organizowany przez Fundacjê Kulturaln¹
w Kanberze -

Pod honorowym patronatem prezesa
ÑWspÛlnoty Polskiejî

Prof. Andrzeja Stelmachowskiego
1 kwietnia 2001 o godz. 16:00

Klub Or³a Bia³ego, 34 David Street Turner
W programie bardzo interesuj¹ce wystêpy,
inscenizacje s³owno-muzyczne z prze�roczami,
krótkie referaty, recytacje oraz utwory muzyczne
w wykonaniu polskich dzieci i m³odzie¿y.

W poprzednich 9 latach w Konkursie wziê³o
udzia³ ponad 500 dzieci z których wyró¿niono
200 osób, a pozosta³ym wrêczono nagrody
ksi¹¿kowe za uczestnictwo.
Serdecznie zapraszaj¹ organizatorzy i
uczestnicy!!!!

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

Zw. Polski, Pó³n.wsch. Wiktoria ...... $  60,00
D. Navay, Castlecraig NSW .............. $  20,00
Cz. Vene .......................................... $  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

Karolina
Bardzo jest mi trudno powiedzieÊ, czy uwaøam siÍ za
PolkÍ, czy za AustralijkÍ. Jest mi rÛwnieø trudno
uzasadniÊ swÛj wybÛr, bo niektÛre moje argumenty sπ
sprzeczne. OgÛlnie uwaøam siebie za PolkÍ, choÊ nigdy
nie mieszka≥am w Polsce. Lecz kiedy jestem w Polsce,
nie czujÍ siÍ zupe≥nie jako Polka. Kiedy mieszka≥am w
Holandii czy Chinach, mÛwi≥am ludziom, øe jestem Polkπ
ñ Australijkπ, ale uwaøa≥am kraj w ktÛrym mieszka≥am
za swÛj dom. Moi rodzice sπ Polakami. MÛj ojciec urodzi≥
siÍ i by≥ wychowany w Australii(Ö)

Moja matka urodzi≥a siÍ i by≥a wychowana w Polsce.
Wyjecha≥a z Polski, gdy mia≥a dwadzieúcia jeden lat i juø
nigdy wiÍcej tam nie mieszka≥a. WiÍc czy narodowoúÊ
zaleøy od miejsca, gdzie ktoú by≥ urodzony i wychowany?
A jeúli tak, to jaka jest moja narodowoúÊ skoro dzieciÒstwo
spÍdzi≥am podrÛøujπc dooko≥a úwiata? (Ö)

CeniÍ wiele wartoúci polskich, lecz niektÛre wartoúci
australijskie teø. Uwaøam, øe rodzina jest bardzo waøna,
jest to jeden z najwaøniejszych aspektÛw øycia w
Polsce.(Ö) Na przyk≥adzie mojej rodziny w Polsce
zauwaøy≥am, øe nawet odleg≥e pokrewieÒstwo jest waøne
i zawsze siÍ pomoøe cz≥onkowi rodziny, nie oczekujπc
niczego w zamian. Oczywiúcie nie kaøda rodzina w
Polsce jest taka, ale wiem, øe kiedy przyjeødøamy do
Polski, moja rodzina, w≥πcznie z najdalszymi kuzynami,
ciotkami i wujkami jest czasami cieplejsza i bliøsza niø
niektÛrzy kuzyni, ciotki i wujkowie, ktÛrych mam w
Australii i wiem, øe oni by mi zawsze pomogli, gdybym
mia≥a kryzys.(Ö)

Polacy majπ unikalnπ kulturÍ i wiele rÛønych tradycji,
niektÛre pochodzπce z czasÛw pogaÒskich. Tradycje, jak
na przyk≥ad, obchodzenie úwiπt, sπ wyrafinowane i ciπgle
przestrzega siÍ pewnych wigilijnych rytua≥Ûw. Wigilia
siÍ zaczyna, kiedy pierwsza gwiazda pojawia siÍ na
niebie, najpierw wszyscy dzielπ siÍ op≥atkiem, itd. Nasza
rodzina zawsze obchodzi≥a WigiliÍ w polski sposÛb,
nawet poza Polskπ. Polacy ceniπ kulturÍ wiÍcej, niø na
przyk≥ad sport, co bardzo ceniπ Australijczycy. LubiÍ
sport, ale uwaøam, øe kultura jest o wiele bogatsza od
sportu. Kultura to jest historia, architektura, tradycjna
kuchnia i tryb øycia.

Z drugiej strony uwaøam, øe w Australii ludzie sπ duøo
bardziej tolerancyjni, bo Australia jest bardzo
wielokulturowym krajem. Oczywiúcie, øe w Australii jest
rasizm, ale jednak wszystkie grupy etniczne øyjπ w
zgodzie i Australijczycy sπ zadowoleni z tej
wielokulturowoúci, bo emigranci przyczynili siÍ do
rozwoju Australii.(Ö)

Kwestia narodowoúci jest waøna, szczegÛlnie z powodu
globalizacji. Trzeba utrzymywaÊ albo chociaø pamiÍtaÊ
swoje korzenie, swojπ kulturÍ i swÛj jÍzyk, by nie
zapomnieÊ skπd siÍ pochodzi. Bardzo siÍ cieszÍ, øe znam
jÍzyk polski, bo oprÛcz tego, øe drugi jÍzyk jest zawsze
bardzo przydatny i jest ≥atwiej nauczyÊ siÍ kolejnego
obcego jÍzyka, to kiedy siÍ zna dobrze inny jÍzyk, ma siÍ

Fragmenty wybranych prac uczniów klasy XI i XII

Kim jestem ? Czy jestem Polk¹ czy Australijk¹?
teø inny sposÛb myúlenia, innπ perspektywÍ postrzegania
rzeczywistoúci i jeszcze jedna nieznana czÍúÊ úwiata jest
odkryta.(Ö)

Z wszystkich krajÛw, mieszka≥am najd≥uøej w Australii,
lecz wciπø czujÍ siÍ dziwnie, kiedy idziemy na plaøÍ w
pierwszy dzieÒ åwiπt. Jestem obywatelem Polski i
Australii, lecz nie mogÍ wyt≥umaczyÊ, dlaczego czujÍ siÍ
bardziej Polkπ. Kiedy jestem w Polsce, czujÍ siÍ tak jak w
domu, ale wciπø mi czegoú brakuje, a kiedy jestem w
Australii, nie czujÍ, øe naleøÍ do tego kraju. WszÍdzie
mi czegoú brakuje, bo spÍdzi≥am rÛøne czÍúci swojego
øycia w rÛønych miejscach. Chyba to, øe moi rodzice sπ
Polakami, a szczegÛlnie to, øe moja matka nauczy≥a nas
wartoúci polskich i podtrzyma≥a u nas  jÍzyk polski
sprawi≥o, øe czujÍ siÍ Polkπ.
Dorota
Czy jestem Polkπ czy Australijkπ? To pytanie ciπgle
przewija siÍ w moim øyciu i wtedy zastanawiam siÍ kim
naprawdÍ jestem? Pierwszy mÛj odruch, to nie myúlÍ,
øe jestem Australijkπ. Tak naprawdÍ, to nie chcÍ nawet
byÊ. Bardziej czujÍ siÍ Polkπ w Australii. Urodzi≥am siÍ
w Polsce i to zawsze podkreúlam, jako g≥Ûwny powÛd,
øe mogÍ powiedzieÊ, øe jestem Polkπ. Øeby moi rodzice
nie wyemigrowali do Australii, to nigdy bym zapewne
nie wspomnia≥a o tym kraju. Gdyby rodzice zdecydowali
siÍ wyjechaÊ do Niemiec, to czy oznacza≥oby, øe
mia≥abym po jakimú czasie byÊ Niemkπ, a jeúli do StanÛw
to Amerykankπ?

Wydaje mi siÍ, øe najwaøniejsze jest to jak siÍ w úrodku,
w g≥Íbi duszy czuje i to wynika z tego jak siÍ jest
wychowanym. W jakiej kulturze i jak rodzice wychowujπ
swoje dzieci, to wydaje mi siÍ, ma wiÍkszy wp≥yw na to
kim siÍ czuje pÛüniej w swoim øyciu. Rodzice ciπgle
przypominajπ mi, øe jestem Polkπ i powinnam inaczej
siÍ zachowywaÊ i postÍpowaÊ niø wszyscy. Czasami nie
mogÍ tego zrozumieÊ i nie zgadzam siÍ ze wszystkim co
mi mÛwiπ. Ale przez to, øe jestem ciπgle w takim duchu
wychowywana przychodzi to zaakceptowanie mojej
polskoúci bardziej automatycznie i bez poddawania w
wπtpliwoúÊ.(Ö)

Mam rodzicÛw PolakÛw i ca≥a moja rodzina jest w
Polsce. Wychowana jestem w kulturze polskiej i w domu
zawsze rozmawiamy po polsku. Chodzimy do polskiego
koúcio≥a i zawsze wieczorem modlÍ siÍ po polsku, tak
jak mnie babcia nauczy≥a. Wydaje mi siÍ, øe Ojcze Nasz
po polsku jest takie bardziej waøne dla mnie. Oczywiúcie
umiem teø modliÊ siÍ po angielsku, ale nie czujÍ wtedy
tego tak jak po polsku. Jest to jakby tylko wykonaniem
jakiegoú obowiπzku, bez øadnego wiÍkszego uczucia.
Zapewne jakbym z rodzicami modli≥a siÍ tylko po
angielsku, moøe bym mia≥a inny stosunek i uwaøa≥a to
za normalne. Kultura australijska jest zaraz za drzwiami
mojego domu i ciπgle prÛbuje siÍ dostaÊ do niego. To jest
oczywiúcie normalne. Przenika powoli i nie jest to tak
czysto australijskie. OdciπÊ siÍ ca≥kowicie od tego nie
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moøna i chyba nie trzeba.  Wcale to mi nie przeszkadza,
jeúli to wszystko jest w harmonii. CieszÍ siÍ, øe nie jestem
chowana w domu dziwakÛw z Europy, ktÛrzy w ogÛle
odrzucajπ wszystko co australijskie. W szkole
przebywam z rÛwieúnikami wychowywanymi w innej
kulturze i dostosowujemy siÍ razem do siebie i
akceptujemy. Bierzemy to, co wydaje siÍ dobre i s≥uszne,
a tego co z≥e po prostu nie akceptujemy. Wzbogacamy
siÍ przez to sami i innych rÛwnieø wzbogacamy. Moje
koleøanki dziÍki mnie wiedzπ chociaø gdzie jest Polska.
RÛwnieø wiem o wiele wiÍcej o Europie, niø inni tutaj
urodzeni. Wszystko to dziÍki wiedzy przekazywanej
przez moich rodzicÛw i od nauczycieli w polskiej szkole.
(Ö)

Co dobrego poza tym moje polskie korzenie mi dajπ?
Uwielbiam åwiÍta Boøego Narodzenia w moim polskim
domu. Podobajπ mi siÍ wszystkie polskie tradycje, ktÛre
rodzice starannie utrzymujπ i pielÍgnujπ. Nie wyobraøam
sobie úwiπt bez Wigilii i op≥atka. Na åwiÍta Wielkanocne
muszπ byÊ malowane, kolorowe jajka i koszyk ze
úwiÍconym jedzeniem na stole. WolÍ dostaÊ prezenty w
WigiliÍ, niø czekaÊ na ranek w pierwszy dzieÒ åwiπt.
WszÍdzie w domu jest bardzo úwiπtecznie i czuÊ tÍ
szczegÛlnπ atmosferÍ w powietrzu. Wszyscy sπ razem i
jest zawsze bardzo weso≥o i przyjemnie. Jest to bardzo
piÍkne i nie chcia≥abym zamieniÊ nigdy tego na øadnπ
innπ kulturÍ. Nie lubiÍ wyjeødøaÊ w tym czasie z domu,
bo bardzo brakuje mi wtedy tej rodzinnej, úwiπtecznej
atmosfery.(Ö)

Podoba mi siÍ, øe w Australii duøo jest ludzi z rÛønych
krajÛw i kultur z ca≥ego úwiata i wszyscy umiejπ ze sobπ
øyÊ i tolerowaÊ siÍ nawzajem. Kiedy siÍ oglπda w telewizji
ile strasznych wojen siÍ toczy miÍdzy rÛønymi krajami,
to jestem wtedy szczÍúliwa, øe tu øyjÍ. W Australii nie
ma tej nienawiúci miÍdzy ludümi. Przez to, øe wzrastamy
w spo≥eczeÒstwie australijskim mamy tutaj moøliwoúÊ
byÊ pe≥noprawnymi obywatelami australijskimi, a
jednoczeúnie spokojnie kontynuowaÊ swoje tradycje
kulturowe, w ktÛrych siÍ wychowaliúmy. CieszÍ siÍ z
sukcesÛw AustralijczykÛw, ale i PolakÛw. Z jednej strony
chodzimy do szko≥y, czy do pracy z kolegami,
koleøankami z rÛønych grup etnicznych i wtedy wszyscy
jesteúmy tacy sami, a jak wracamy do domu, to kaødy
ma swoje czasami ca≥kowicie inne øycie. Najwaøniejsze,
øeby szanowaÊ drugiego cz≥owieka i jego
przekonania.(Ö)

Zauwaøy≥am podczas mojej ostatniej wizyty, øe bÍdπc
z dala od Australii, broni≥am tego co australijskie i nie
lubi≥am, kiedy coú z≥ego o tym kraju mÛwiono. TrochÍ
brakowa≥o mi rÛønych rzeczy w Polsce i z zadowoleniem
wrÛci≥am do domu, chociaø juø z innym spojrzeniem na
úwiat. Wiem, øe moøna øyÊ rÛwnieø wygodnie w Europie.
Chyba nie mog≥abym na sta≥e øyÊ w Polsce. Nie
rozumia≥am w pe≥ni ludzi i dlaczego tak postÍpujπ, a nie
inaczej, jak tutaj. Wyros≥am juø w Australii i mam ca≥kiem
inne spojrzenie na rÛøne rzeczy niø moi rÛwieúnicy w
Polsce. CzujÍ siÍ jednak mimo wszystko bardziej Polkπ
w Australii niø Australijkπ.

Opracowa≥a Bogumi≥a Kocik

Polonia Turkmeñska � 10 lat
W dniu dzisejszym Polonia w Turkmenistanie sklada
sie z 5  tys. osob, glownie z mieszkancow  miast.
Najwiekszy skupiska sa  w Aszchabadzie, Mary,
Czardzou, Taszauzie, Krasnowodsku, Niebit-Dagie
(nowe nazwy: Aszgabat, Mary, Turkmenabat,
Daszoguz, Balkanabad). Niewielka czesc mieszka w
malych miasteczkach: Tedzen, Kizyl-Arwat (Serdar),
Iolotan, Kuszka (Serhetabat) i innych. Prawie
znikoma czesc zyje na wsi.

Stosownie z miejscem zamieszkania Polacy maja
zawody, bardziej przydatne w miastach. Mozna biez
wapliwosci powiedziec, ze Polacy sa bardzo
wykwalifikowana grupa narodowa, wiekszosc ma
wykrzsztalcenie wyzsze. To sa ekonomisci,
nauczyciele, aktory, profesory, inzyniery, lekarzy,
prawniki,... etc. Niestety dzisiaj prawie nikt nie
wykonuje bylej  pracy, bo polityka narodowa polega
na tym, ze wszyscy, nawet nie powazny stanowiska,
musza obejmowac sami Turkmeni. Dobrze jest to,
ze Polacy maja dodatkowe mozliwosci i moga znalezc
sobie inne mejsca pracy, nie tak atrakcyjne, ale
dajacy chleb codzienny. Co prawda nie wszyscy
moga sobie poradzic, bo biezrabocie jest wielkie.
Czlonkami Centrum �Polonia Turkmenska� sa jako
sami Polacy, tak i osoby polskiego pochodzienia.

Osoby starsze stracili polska narodowosc z

Wiadomo�ci z Turkmenistanu
Poni¿ej przekazujê skrócony tekst biuletynu �Wiadomo�ci z Turkmenistanu�, jaki otrzymali�my poczt¹ elektroniczn¹
od prezesa Polonii turkmeñskiej, Walentego Tyszkiewicza.  Pozostawiam go w oryginalnej formie, bez polskich liter
czyli �ogonków� i w dok³adnym stylu jego autora, poniewa¿ uwa¿am, ¿e dodaje to tre�ci tym wiêkszej wyrazisto�ci i
pozwala lepiej zrozumieæ ¿ycie Polaków urodzonych i wychowanych w dawnej Rosji Sowieckiej.

Jerzy Klim
roznych przyczyn. Czesc  w wyniku przymusowego
wpisania innej narodowosci w swiadziectwa
urodzienia, ktore wydawala wladza radziecka
wzamian prawdiwych. Niektorzy w czasach wojny
byli przywieziony w serocincy, i juz tam im dano
nowy imiona i nazwiska, chociaz oni pamietaja swoje
prawdziwy imiona i narodowosc. Sa tez tacy, ktore
byli w lagrach i po wyjsciu byli zapisany jako
rosjanie, lub ukraincy.  Spora czesc pochodzi z
malzenstw zmieszanych. W czasach radzieckich tu,
w Azii, prowadzila sie polityka rusifikacii i przy
przypadku mozliwosci wybory �radzono� bylo
wybierac narodowosc rosyjska.

I, nareszcie sa tez tacy ktore wybrali rosyjska
narodowosc pod wplywem propagandy, ktora od
dziecinstwa wplywala na umysly, ktora twierdzila
ze Rosja � to starszy brat innych respublik, ze narod
rosyjski jest wielki, ze jezyk rosyjski jest najbogatszy
na swiecie.

Byli takze obawy o przyszlosc. Prace pewnego
poziomu mozna bylo dostac tylko za zgoda rajkoma
partii, a tam �punkt 6"  ankiety (narodowosc) byl
najbardziej obserwowany. Dzieci tych osob, dzis juz
sami dorosly, zachowali poczucie polskosci,
chcialiby sie wrocic do swojej narodowosci, ale
trudno im to zrobic w zwiazku z tym, ze wladze tego
nadal nie akceptuja.

dalszy ci¹g obok
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Idea odbudowy zycia polonijnego w ramach
zorganizowanego skupiska Polakow i osob polskiego
pochodzienia w Turkmenistanie, powstala w 1989
r., gdy wolnosc dzialan i zebran w ZRSR byla na
najwiekszem poziomie. Co prawda w roznych
regionach stopien wolnosci byl tez rozny. Mimo to,
ze sama idea organizacii polonijnej fruwala w
powietrzu, konkretnych krokow do tej pory zrobiono
nie bylo, poniewaz nie mialismy doswiadczenia w
sprawach podobnego rodziaju.

Przypadkiem w maju 1989 r. do Aszchabadu
przyjechala pani Anela Jurkowska, dzialacz
polonijny z Kijowa. To wlasnie jej jestesmy wdzieczny
za pierwszy posunencia w kierunku budowy Cen-
trum. Pani Jurkowska opowiadala o dzialalnosci
polonijnej w Kijowie, i zaproponowala panu
Walentynowi Tyszkiewiczowi wyjazd do Polski w celu
ujaswiadomienia  polskich realiow, ustalenia
pierwszych kontaktow i znajomosci. Wyjazd byl
sprawa skomplikowana, poniewaz wymiany walut
nie bylo, a taka akcja potrzebowala pewnych
srodkow w walucie. Wiec pan Tyszkiewicz
wymuszono kupil wiele roznych pojedynczych rzeczy
do sprzedania (trzeba bylo uwazac na celnikow,
ktore nie dozwolali wywozic wiecej niz jedna rzecz
danej nazwy).

W listopadzie 1989 r. razem z pania Jurkowska
wyruszyli sie z Kijowa w podroz do Polski. Pierwszy
przestanek w Warszawie (tez wymuszono) to byl
Stadion Dziecieciolecia. Trzeba bylo sprzedac towar,
zeby dostac srodki na transport i dalsze zycie.
Uderzyla w oczy obfitosc towarow na targu,  zdiwilo,
ze artykulow spozywczych wystawiono biez miary.
Pewny rzeczy w ogole nie byli znany: czy to do
jedzenia, czy do czegos innego?

Udalo sie cos sprzedac, dostac pieniadze, po czym
wyjechali do Pulaw, i stad do Klementowic � bo tam
mieszkali  znajomy pani Aneli. W nastepnem dniu
pojechali dalej � do Kurowa. Jak sie okazalo Kurow
zostal na wiele lat baza dla podrozujacych z
Turkmenistanu.

(...) Rozejzalismy sie w sytuacii, w srodkach
transportu, tez w sensie geograficznym juz troche
orijentowali sie. Bylo juz pewne doswiadczenie i
mozna bylo prowadzic kolejny kroki. Wiele dala
wymiana informacja, ktora miala juz polonia
Ukrainska � sprawy organizacyjne, wyjazd dzieci na
wakacje, na festywale, na olimpiady, ogranizacja
zycia polonijnego, szkoly j.polskiego. Ulozylo sie w
glowach pojecie o samej dzialalnosci polonijnej. To
wszystko dalo mozliwosc rozpoczecia dzialañ na
terenie Turkmenistanu.

W roznice od Polski i Europejskiej czesci ZRSR, w
Turkmenistanie narod nie mial poczucia wolnosci.
Oto przyklad tego jak wszyscy byli wystraszony: pan
Tyszkiewicz kupil w Polsce czapke niezwyklego
wygladu, nawet nie konfederatke, a poprostu
okragla czapeczke. Znajomy w Aszchabadie
powiedziali: nie wolno tego nosic, mozesz trafic do
wezienia! Nie bylo takie zachowanie dziwnie, bo
ogolny stan opinii spolecznej byl wiadomy, jedyne
ze spowodowalo to poczycie smutku i zalu do ludzi,
ktore nawet w takich drobiazgowych sprawach bali
sie. Taka mentalnosc byla (i jest) skutkiem braku
informacii, przykladu innego zachowania, braku
pewnosci i wiedzy ze czlowiek ma swoje ludzki
prawa.  Z drugej strony obawy byli uzasadniony, bo

sluzby specialne dzialali ostro, wladza wtracala sie
we wszystki zakatki ludzkiego zycia. Czesto ludzie
byli ostro ukarane za, wydowaloby sie, zupelnie
niewinny rzeczy.

Zbieranie Polakow w takiej sytuacii w grono bylo
sprawa niezmiernie trudna. Probowalismy zbierac
Polakow za pomoca  rozmow telefonicznych. Nie za
bardzo sie to udalo. Niektorze byli zainteresowany,
byli tez i tacy, ktory odpowiadali za pomoca
nienormatywnej leksiki. W kazdem razie kilkanascie
osob zglosili sie do uczestniczania w organizacii kola
polonijnego.

We wrzesniu  1991 r. udalo sie  wywiezc do Polski
piecioosobowa grupe � tez w celu biezposredniego
rozpoznania zycia w Polsce, ustalenia kontaktow z
ziemia ojcow i dziadow. To byli pan Walenty
Tyszkiewicz i trzech mezczyn polskiego
pochodzienia: pan Juri Fomin, pan Wlodzimierz
Il�inow, pan Sergej Silantiew, pan Wasilij Pychteew.
Wybor wyjezdzajacych w znacznem stopniu zalezal
od mozliwosci finansowych i sprawnosci fizycznej,
bo podroz byla trudna i niebiezpieczna: Aszchabad-
Moskwa samolotem, dalej do Warszawy pociagiem.
Trzeba bylo wyjezdzac wlasnie do Moskwy w zwiazku
z tym, ze Turkmenistan w ow czas podlegal pod
okreg konsularny moskiewski, i w Konsulacie RP
trzeba bylo zalatwic wizy. Zeby wyjechac do Moskwy
trzeba bylo tygodniami chodzic do kolejki za biletami
� kazdy mial swoj nomer w kolejce, i nie daj Boze
jesli ktos nie przyszed chociaz jeden raz � biez litosci
byl wykreslony ze spisow. Druga kolejka byla w
banku � na wymiane waluty, ale wymienic walute
bylo mozna tylko w przypadku posiadania wizy
wyjazdowej. A zeby dostac wize wyjazdowa trzeba
bylo wystojac kilka dni w kolejce za wizami, a po
kolejce czekac na decyzje miesiac.

W zwiazku z tym, ze walute mozna bylo dostac
tylko w razie wyjazdu, a czarny kurs dolara byl wiele
wekszy od panstwowego, tysiecy ludzi rzucili sie w
kolejki. Celem bylo dostac dolary, bilety pozniej
mozna bylo wyrzucic. (Tez nie prosto, bo samo
wydanie dolarow prowadzilo sie na lotnisku, juz
przed wylotem). Samoloty wylatywali prawie pusty,
a kupic biletow nie bylo zadnej mozliwosci. Po
przyjezdzie do Moskwy trzeba bylo uwazac na gangi,
ktory juz na lotmisku wypatrzywali podrozujacych
z duzymi waliskami. Trzeba bylo znalezc mejsce
zamieszkania, i znow szukac biletow, teraz do
Warszawy. W Moskwie chociaz nie bylo tak trudno
z biletami, ale tez mozna bylo je kupic nie odrazu.
W pociagu oredowali gangi kolejowe, trzeba bylo
pilnowac nie tylko bagaz, a nawet samo zycie. Na
przejsciu granicznem gangi wystepowali juz oblicziu
celnikow i strazy granicznej � normalny czlowiek
nie moze nawet przedstawic takich sposobow,
ktorymi wymagano lapowki.

Wycieczka ta byla rzecza niezbiedna, poniewaz w
kolu polonijnem powstali rozne opinie w stosunku
do zwiazkow z Polska: od nadmiarne
entuziastycznych do zupelnie pesymistycznych.
Minione lata zycia w ZRSR, wychowanie
komunistyczne wplywali na umysl, nawet na
podswiadomosc. Naprzyklad pan Il�inow mowil:
�Historicznie ulozylo sie tak, ze jestesmy
mieszkancami Turkmenistanu, wiec musimy tu
ukladac swoje zycie.  Nawet czasowo nie chce
wyjezdzac do Polski, zeby nie zmienic zdanie.�

Wiadomo�ci z Turkmenistanu - ci¹g dalszy

dokoñczenie na str. 18
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Kocham AustraliÍ i mam zamiar pozostaÊ tu na
zawsze - powiedzia≥a 24 letnia kuzynka mojej
przyjaciÛ≥ki Kowalskiej, ktÛra przyjecha≥a tu z

Polski na urlop, z dyplomem ukoÒczenia studiÛw,
tytu≥em magistra i znajπca nieüle jÍzyk angielski. ÑMoja
droga - powiedzia≥a ciotka Kowalska -Ñmasz wizÍ
turystycznπ na trzy miesiπce. Jak chcesz zostaÊ w
Australii, to musisz wyjúÊ za mπø za tutejszego
obywatela, mieszkaÊ z nim przez przynajmniej dwa lata
i on ciebie musi utrzymywaÊ. SkoÒczy≥y siÍ czasy, øe po
úlubie cywilnym nowoøeÒcy rozchodzili siÍ kaødy w
swojπ stronÍ, czÍsto inkasujπc kilka tysiÍcy dolarÛw za
tÍ drobnπ przys≥ugÍî.

ÑAle Australia potrzebuje m≥odych wykszta≥conych
ludzi, mogÍ pracowaÊ, jestem przecieø magistrem
ekonomiiî- broni≥a siÍ Graøyna. ÑMoøesz najwyøej
sprzπtaÊ domyî - odpowiedzia≥a ciotka Kowalska, po
czym zatelefonowa≥a do mnie ÑPani Ireno kochana,
pomÛø mi znaleüÊ kandydata na mÍøa dla mojej Graøyny.
Wertujemy og≥oszenia w prasie polonijnej, ale tam tylko
przewaønie og≥oszenia: ÑM≥ody, inteligentny z Polski
przebywajπcy na urlopie w Australii, poszukuje
odpowiedniej partnerki- wiek obojÍtnyî.

ÑMamy prawdziwy k≥opot, bo Graøyna nie opuúci
Australii, bÍdzie siÍ chowaÊ, jak jπ z≥apiπ, to jπ deportujπ.
Wstyd dla ca≥ej rodziny. Trzeba zaczπÊ poszukiwania
przez biuro matrymonialne i og≥oszenia w powaønych
gazetachî. Spotka≥am siÍ z Graøynπ - úliczna, wysoka
blondynka, rzeczywiúcie bardzo inteligentna; zadziwi≥a
mnie swojπ wiedzπ o Australii. Da≥yúmy og≥oszenie w
jednej z szanujπcych siÍ gazet australijskich - Ñ24 letnia
Europejka, mi≥ej prezencji, lubiπca sport, telewizjÍ,
muzykÍ klasycznπ, poezjÍ. Gospodarna, kochajπca úwiat
i ludzi, poszukuje odpowiedniego partnera w wieku do
35ciu lat - niezaleønego, majπcego podobne
zainteresowania. Ma≥øeÒstwo nie wykluczoneî.
Nadesz≥o 10 ofert podobnej treúci, wybra≥yúmy 4. Oferta
nr 1: ÑJestem przystojny, niezaleøny, mam 34 lata,
úredniego wzrostu, lubiÍ muzykÍ, spacery, podrÛøe, moje
hobby to fotografika. ChÍtnie siÍ z tobπ spotkamî. Oferta
nr 2: ÑMam 54 lata, jestem od kilku lat wdowcem.
Posiadam w≥asny interes, kocham zwierzÍta, mojπ dumπ
jest mÛj ogrÛd. PoszukujÍ odpowiedniej partnerki  w
wieku do 30tu lat. Jeøeli jesteú Ñpetiteî i niepalπca, to
proszÍ o spotkanie.î Oferta nr 3: ÑJestem very fit, coun-
try boy, lubiÍ wspinaczkÍ po gÛrach i grzebaÊ przy aucie,
ksiπøki teø czytam.. Jestem rozwodnikiem nie z mojej
winy. Moøe siÍ spotkamy?(i tu numer telefonu). Oferta
nr 4: ÑJestem potÍønym i przystojnym kawalerem; 32 lata;
lubiÍ sport, kino, telewizjÍ. Charakter mam Ñeasy goingî.
PragnÍ u≥oøyÊ sobie øycie. Jeøeli twoja oferta jest
powaøna, to proszÍ o spotkanieî. Poradzi≥am Graøynie-
ÑZaaranøuj spotkanie w jednym miejscu; po kolei z
kaødym; pÛ≥ godziny na jednego. Ja w tej kawiarni usiπdÍ
przy drugim stoliku, bÍdÍ pi≥a cappuccino i obserwowa≥a
przychodzπcych kandydatÛw.î Graøyna pi≥a sok
pomaraÒczowy - wyglπda≥a úlicznie. Znak
rozpoznawczy- czerwona rÛøa na jej stoliku. Ludzie
kochani! Dawno tak siÍ nie uúmia≥am. Punktualnie o
godzinie trzeciej, zjawi≥ siÍ pierwszy kandydat.
Rzeczywiúcie przystojny, wysoki i nawet nieüle ubrany.
Powiedzia≥ ÑHelloî- po czym poszed≥ do baru i przyniÛs≥
sobie butelkÍ piwa, usiad≥ i przyglπda≥ siÍ Graøynie. Ona
powiedzia≥a ÑMy name is Graceî, on z kolei by≥ John czy
David. ÑZ jakiego kraju przyjecha≥aú i czy ci siÍ Austra-
lia podoba?î. Nie bardzo rozumia≥ Poland, ciπgle
powtarza≥ Holland i øe to piÍkny kraj z wysokimi gÛrami,
chÍtnie tam pojedzie ze swojπ kamerπ, bo kocha
fotografowanie. Zaproponowa≥ jej obiad w klubie,
przyniÛs≥ sobie drugπ butelkÍ piwa - nie zwracajπc uwagi,
øe Graøyny szklanka by≥a pusta i powiedzia≥ -ÑA moøe

Felieton Towarzysk o-Matrymonialny
mnie wieczorem odwiedzisz, to siÍ bliøej poznamy.
Mieszkam z kolegπ, ale on teø lubi ≥adne dziewczyny.î
Wypi≥ piwo, powiedzia≥ Ñsee you laterî i odszed≥.
Graøyna wyglπda≥a na lekko przestraszonπ, ale
dodawa≥am jej odwagi -Ñcierpliwoúci, dalej bÍdzie lepiej.î
Wtoczy≥ siÍ nastÍpny kandydat- trochÍ ≥ysawy, grubawy.
PrzyniÛs≥ butelkÍ piwa i sok dla Graøyny, usiad≥ i zaczπ≥
opowiadaÊ historiÍ swego øycia. ÑMam 54 lata, jestem
wdowcem, pieniπdze mam, kobiety na mnie lecπ, ale ja
chcÍ takπ z Europy, no i m≥odπ. Filipinki mnie nie
odpowiadajπ choÊ juø prÛbowa≥em. £adna jesteú, ale
muszÍ ciebie dok≥adnie obejrzeÊ - moøemy od razu
pojechaÊ do mnie, zobaczysz jaki mam piÍkny dom, w
sypialni same lustra. Jak siÍ dogadamy to mi w mojej
nursery bÍdziesz pomagaÊ.î Jeszcze doda≥, øe musi
sprawdziÊ, czy ona jest Ñpetiteî, bo tylko takie mu
odpowiadajπ. Poszed≥, zostawiajπc swÛj adres na stole -
ÑCzekam na ciebie, masz tu 20 dolcÛw na taxi... Trzeci
kandydat mia≥ kowbojski kapelusz na g≥owie i spalonπ
s≥oÒcem twarz. MÛwi≥ z tak okropnym akcentem, øe
trudno go by≥o zrozumieÊ. Mia≥ na sobie koszulkÍ z
napisem ÑI love youî z czerwonym sercem, a ramiona
pe≥ne tatuaøy. ÑJestem country boy i lubiÍ rodeo.
PrzyniÛs≥ dwie butelki piwa i dopiero zaczπ≥ siÍ Graøynie
przyglπdaÊ. ÑJak na FilipinkÍ to jesteú chyba za wielka i
w ogÛle nie wiedzia≥em, øe tam sπ blondynki..î Graøyna
usi≥owa≥a powiedzieÊ, øe ona z Europy, ale nie zwrÛci≥
uwagi. ÑJestem rozwodnik i szukam kobiety. RobotÍ mam
dobrπ, tylko czasu ma≥o bo moja ex-wife niby zabra≥a
nasze kids, ale czÍsto ca≥π czwÛrkÍ mi podrzuca. One
dobre dzieci, trochÍ ba≥aganiπ, dobrze znajπ gry
komputerowe i oglπdajπ filmy, najwiÍcej sport i horrory.î
PotrzebujÍ kobiety do øycia i do seksu. Chcesz mnie
poznaÊ bliøej, to przyjedü do nas w niedzielÍ. BÍdzie ca≥a
familia. MyúlÍ, øe siÍ dogadamy, moøe nawet nasze kids
ciebie polubiπ.î Znowu adres i telefon. Ostatni kandydat
by≥ gruby jak beczka , koszula opina≥a mu  siÍ na brzuchu,
d≥ugie w≥osy i kolczyk w uchu. ÑSzukam dziewczyny,
bo czas na øeniaczkÍ. Mam 34 lata (wyglπda≥ na 50)
ÑJestem kawalerem bez na≥ogÛw. Ile chcesz dzieci?î-
zapyta≥ wprost. ÑMatka chce wnuka. Domek mam
w≥asny, robotÍ rzπdowπ, w cha≥upie trochÍ ba≥agan, bo
przychodzπ koledzy na piwo, ale jak bÍdzie øona, to
wszystko siÍ zmieni. LubiÍ kino, piÍkny by≥ ten film o
Hannibalu. ChÍtnie pÛjdÍ jeszcze  raz z tobπ. Sport teø
lubiÍ - soccer to mÛj ulubiony. BÍdÍ ciÍ zabiera≥ na
mecze....jestem Ñeasy goingî, co mi ugotujesz to zjem.
Najlepiej lubiÍ miÍso- duøy stek lub noga barania,
upieczona w piekarniku... Ja juø siÍ decydujÍ, bo mi siÍ
podobasz. MogÍ przyjechaÊ po ciebie do tej ciotki nawet
jutro i zabraÊ ciÍ do mego domu. Na úlub kupiÍ ci d≥ugπ,
bia≥π sukniÍ, ja juø mam swoje ubranie przygotowane.
Grubas wyjπ≥ Ñmobajlaî z kieszeni i powiedzia≥: ÑMother,
I ëve found the right person. We are going to be married
straight away, so soon you will be happy to have grand-
childrenî. Rzeczywiúcie, zg≥osi≥ siÍ po GraøynÍ na drugi
dzieÒ, trzyma≥ w rÍku kwiaty i butelkÍ wina. Kowalska
przez telefon powiedzia≥a mi, øe mu ledwo
wyperswadowa≥a, bo ciπgle powtarza≥, øe przyjecha≥ po
narzeczonπ. Graøyna schowa≥a siÍ w ≥azience...ÑTeraz,
pani Ireno szukamy mÍøa przez Internet, podobno ≥atwo
znaleüÊ i ma≥øeÒstwa sπ udaneî. Chcia≥am przypomnieÊ
Kowalskiej o aferze internetowego ma≥øeÒstwa, o czym
g≥oúno niedawno by≥o w mediach. ålub by≥ piÍkny, pan
m≥ody z U.S.A. bardzo zakochany, panna m≥oda dosyÊ
szpetna posiadajπca piÍcioro dzieci. Zaraz po úlubie
okaza≥o siÍ, øe facet zwia≥ z Ameryki i ma kryminalnπ
przesz≥oúÊ. Nasz minister imigracji, mÛwi≥ nawet
publicznie o deportacji zakochanego øonkosia. Da≥am
sobie jednak spokÛj. Po co siÍ wtrπcaÊ...

Irena ålaska-Bell
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Z naszego podwórka

 fot. Andrzej Sikorski

U góry z lewej: Dyrektor Polskiego Instytutu Historycznego Andrzej Kleeberg podpisuje umowê przekazania
Australjskiej Bibliotece Narodowej zbiorów �Polonica� w dniu 22.11.ub.r.  razem ze stoj¹c¹ obok niego
przedstawicielk¹ dyrekcji Biblioteki. �wiadkami s¹ stoj¹ce po obu stronach polskie bibliotekarki Teresa
Wojkowska oraz Wanda Horky.  Zdjêcie z prawej: Redaktor naczelny Kroniki Polonii dr Jerzy Klim z
ma³¿onk¹ rozmawiaj¹ z bibliotekark¹ Teres¹ Wojkowsk¹ po zakoñczeniu czê�ci oficjalnej. Zdjêcie ogólne:
Uczestnicy uroczysto�ci podczas podpisywania umowy (patrz Kronika Polonii z grudnia ub.r.).

ZakoÒczenie dzia≥alnoúci Polskiej Kasy
Kredytowej w Hobart

Polska Kasa Kredytowa w Hobart zakoÒczy≥a swojπ
dzia≥alnoúÊ. Ostatnie zebranie odby≥o siÍ w dniu 23
listopada 2000 r.  Dorobek jaki pozostawia po sobie Kasa
pozostanie w pamiÍci PolakÛw i nie powinien byÊ
zapomniany.  Ponad 1,3 miliona dolarÛw zosta≥o
podzielone pomiÍdzy wszystkimi cz≥onkami Kasy.  Ten
sukces jest rezultatem dobrej gospodarki dyrektorÛw
kasy przez minione 34 lata.  Polska Kasa Kredytowa
oferowa≥a Polakom bardzo korzystne oprocentowania -
tak wk≥adÛw oszczÍdnoúciowych, jak i poøyczek.  Kasa
pokrywa≥a z w≥asnych dochodÛw op≥aty jakie pobiera≥y
instytucje finansowo-rzπdowe za operacje finansowe
dokonywane w Kasie przez jej polskich klientÛw.  Kasa
mimo to nie pobiera≥a od cz≥onkÛw øadnych op≥at za
dokonywane w niej transakcje, co by≥o kolejnπ ulgπ dla
cz≥onkÛw Kasy.

Polska Kasa Kredytowa przez wiele lat wspomaga≥a
finansowo polskie instytucje zwiπzkowe.  Przed
likwidacjπ Kasa przekaza≥a do Zarzπdu Zwiπzku
PolakÛw w Hobart sumÍ 75 tysiÍcy dolarÛw, ktÛre by≥y
od≥oøone na specjalnym koncie, na cele spo≥eczne Polonii.
Z pieniÍdzy tych skorzysta≥y nastÍpujπce instytucje
zwiπzkowe, ktÛre przez nastÍpne 5 lat bÍdπ kaødego roku
otrzymywa≥y nastÍpujπce sumy pieniÍdzy:
Klub Sportowy ÑOrze≥ Bia≥yî - $ 3.000,00 rocznie
ÑOberekî - $ 3.000,00 "
Duszpasterstwo PolakÛw w Hobart - $ 3.000,00 "
Zw. PolakÛw (na Komunikat) - $ 4.000,00 "
Zw. PolakÛw (Radio) - $ 1.000,00 "
Zw. PolakÛw (Kom. Cmentarny) - $ 1.000,00 "
Oprocentowanie od ca≥ej sumy zatrzyma Zwiπzek
PolakÛw.

Edward Kremzer -  by≥y dyrektor Polskiej Kasy Kredytowej
(Komunikat Informacyjny Zw. PolakÛw w Hobart, luty -
marzec 2001)
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 Pan Józef Kêdzia

Nie naleøa≥am do grona jego bliskich przyjaciÛ≥,
ale jeszcze kilka lat temu spotyka≥am go wraz z
ma≥øonkπ z okazji polonijnych imprez w

Kanberze. Pan JÛzef przez wiele lat oprÛcz pracy
zawodowej, udziela≥ siÍ spo≥ecznie, co robi zresztπ do
dnia dzisiejszego. Warto napisaÊ o nim, na ≥amach
ÑKroniki Poloniiî, bo ludzi takich jak p. KÍdzia jest juø
niewiele. Pojecha≥am do Queanbeyan w upalny sobotni
dzieÒ, aby z nim porozmawiaÊ, powspominaÊ, pogrzebaÊ
w przesz≥oúci...

Przyznam, øe by≥am mile zaskoczona, albowiem
spodziewa≥am siÍ, øe p. JÛzef, ktÛry w≥aúnie skoÒczy≥ 83
lata, bÍdzie wyglπda≥ trochÍ starzej. Jest wysoki, szczup≥y,
rzek≥abym urodziwy i wyglπda doskonale. MyúlÍ, øe to
zas≥uga øony... Przy kawie i ciasteczkach zaczÍliúmy
naszπ pogawÍdkÍ... PaÒstwo KÍdziowie przyjechali do
Australii w 1948 roku:  ÑWybraliúmy ten piÍkny kraj - tu
moøna by≥o spokojnie oddychaÊ. Pierwszy okres po
przyjeüdzie spÍdziliúmy na farmie 26 kilometrÛw od
Queanbeyan. Tam nas umieszczono; musieliúmy
odpracowaÊ bilet; taki by≥ kontraktî. Po powrocie do
naszego miasteczka, kupi≥em dzia≥kÍ i zaczπ≥em sam
budowaÊ dom. Mieszkam w nim do dziúî- Ñåliczny i
solidny ten wasz domî - powiedzia≥am. ÑPoczπtkowo
pracowa≥em u jednego kontraktora, ale szybko siÍ
usamodzielni≥em, zak≥adajπc ma≥y biznes budowlany.
Zbudowa≥em kilkanaúcie domÛw w Queanbeyan i w
okolicach. Plany robi≥em sam. Wszystkie domy stojπ do
dnia dzisiejszego. NajwiÍksza moja praca, to budowa
klubu Or≥a Bia≥ego w Kanberze. By≥o to ciekawe
przedsiÍwziÍcie, robiliúmy to z zapa≥emî.

Juø wtedy oprÛcz pracy zawodowej, zaczπ≥em
pracowaÊ spo≥ecznie. Przez 10 lat by≥em na stanowisku
prezesa klubu polskiego w Queanbeyan, nastÍpnie
pe≥ni≥em rolÍ sekretarza oraz skarbnika i do dnia
dzisiejszego jestem w Komisji Rewizyjnej. LubiÍ AustraliÍ
i AustralijczykÛw - pamiÍtaÊ bÍdÍ zawsze jak mnie tu
przyjÍli, ale nie zamieni≥bym Q-bean na KanberÍ! Na
Politechnice wprawdzie nie studiowa≥em, ale skoÒczy≥em
szko≥Í budowlanπ i kursy architektoniczne.î

ÑJest pan szalenie zdolny - powiedzia≥am - bo o ile wiem
robi≥ pan wiele planÛw budowlanych (nie tylko dla

PolakÛw) i øaden z tych planÛw nie zosta≥ odrzuconyî...
ÑPamiÍtam, øe øona mia≥a pretensje, øe albo wieczorem
kreúli≥em, albo chodzi≥em na zebraniaî. ÑPanie JÛzefie -
wtrπci≥am- to by≥ jeszcze úwiat bez komputerÛwî. ÑTak,
to by≥ inny, chyba lepszy, spokojniejszy úwiat. Ludzie teø
siÍ zmienili...

Wracajπc do klubu Or≥a Bia≥ego, przypomnÍ, øe
wiedziano øe jestem budowniczym i na zebraniu
postanowiono mi zleciÊ tÍ budowÍ. W Komisji o ile
pamiÍtam by≥ p. Roman WodziÒski i p. de Waldorf. Plany
sporzπdzi≥ ktoú inny; ja robi≥em to co na planie by≥o
nakreúlone. Zbudowaliúmy klub w przeciπgu pÛ≥ roku.
Nie pracowaliúmy tam bezp≥atnie; mieliúmy dobre
wynagrodzenie. Jako ciekawostkÍ dodam, øe obecny
minister edukacji Bill Stefaniak teø pracowa≥ przy
budowie klubuî.

ÑPanie JÛzefie - zapyta≥am - kiedy pan znalaz≥ czas øeby
udzielaÊ siÍ kulturalnie? By≥y przecieø jakieú sztuki
teatralne w ktÛrych bra≥ pan udzia≥.î ÑNawet nie liczy≥em
w ilu sztukach wystÍpowa≥em, ale dok≥adnie pamiÍtam,
øe p. WodziÒski zatelefonowa≥ do mnie pytajπc czy nie
zagra≥bym roli Kardyna≥a Stefana WyszyÒskiego w sztuce
napisanej o nimî. ÑDo dnia dzisiejszego wiele osÛb
pamiÍta pana w tej roli - powiedzia≥am ... Wtedy jeszcze
coú siÍ dzia≥o w naszym polonijnym gronie. Obecna
Polonia to ludzie starzy; nie ma nikogo kto by siÍ tym
zajπ≥î. ÑPo 35ciu latach pracy w budownictwie,
przenios≥em siÍ do mennicy (mint), gdzie
przepracowa≥em 5 lat, ale pracy spo≥ecznej nie
porzuci≥em- trzeba coú robiÊ, a coraz mniej chÍtnych.
Chcia≥bym, aby w przysz≥oúci przekazaÊ m≥odszemu
pokoleniu jakπú pamiπtkÍ...î Obawiam siÍ, øe m≥odsza
generacja, tzw. m≥oda Polonia nie okazuje specjalnego
zainteresowania w podtrzymywaniu naszych polskich
tradycji. Wiele klubÛw siÍ zamyka. PogoÒ za dobrami
materialnymi sprawia, øe spo≥ecznikÛw coraz mniej, a
moim zdaniem jak pracuje siÍ spo≥ecznie, to pieniπdze
nie majπ znaczenia...î

ÑMoøe parÍ s≥Ûw o rodzinieî - poprosi≥am. ÑZ≥ote
Wesele obchodziliúmy w 1997 roku. Mamy wspania≥e
kochajπce dzieci: dwÛch synÛw i cÛrkÍ, 10 wnuczπt i jednπ
prawnuczkÍ. Wszyscy majπ dobre stanowiska, najstarsza
cÛrka z Sydney by≥a tu kiedyú nauczycielkπ w polskiej
szkole sobotniej. Wnuczka jest po studiach
ekonomicznych i prawnych, pracujπc w swoim zawodzie.
Druga wnuczka studiuje na uniwersytecie w Kanberze,
a jej brat rÛwnieø prawo na uniwersytecie w Brisbane.
M≥odsza jest w Melbourne, ma odpowiedzialne
stanowisko w laboratorium.

Pp KÍdziowe opowiadali o swojej rodzinie z wielkim
entuzjazmem. W pokoju na úcianie i stolikach liczne
fotografie trzech pokoleÒ rodziny KÍdziÛw.

Opuszcza≥am goúcinne progi ich domu bardzo
zamyúlona...

Irena ålaska-Bell

Pan Józef Kêdzia (pierwszy z prawej) w roli
Kardyna³a Wyszyñskiego

Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który
s³u¿y naszemu wspólnemu
dobru.  Adres: PO Box 5,
Ashfield Mall NSW 2131fot. z archiwum rodzinnego
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Aleksander S. PêczalskiZapomnienie

niezaspokojony spe³nieniami marzeñ
o�lepiony ciemno�ci¹ dnia
og³uszony cisz¹ lasu
okr¹¿ony horyzontem morza
wype³niony pustk¹ namiêtno�ci
zakochany w brzydocie �wiata
spragniony przesytu ¿ycia -
grzeba³em w �mieciach cywilizacji
palcami zach³anno�ci¹ zakrzywionymi w
szpony
szuka³em niewinno�ci niemowlêcia
wypatrywa³em akwareli kwiatów
ochlapanych diamentami uczciwo�ci
chcia³em ¿yæ zach³annie
nienasyceniem wysch³ej ziemi
nadziej¹ wita³em ka¿dy dzieñ
znajdowa³em szaro�æ, smutek i cieñ
widz¹c bezsens poszukiwañ
Zaczerpnê wody z Lete...

Wroc³aw, 27 lipca 1975

Ostatni walc

Przetañczona noc do poranka
szumia³a rado�ci¹ znu¿enia
tamtej nocy walca.
Chcia³em twojego �miechu
choæ wiedzia³em,
¿e bêdzie to �miech rozpaczy.
S³owa t³umi³a �ci�niêta krtañ
³zy smutku by³y ekranem wspomnieñ
minionych, dobrych chwil
pragn¹³em twej rado�ci udanej
odchodzi³em w dal roz³¹ki i samotno�ci -
tej nocy grali nam ostatniego walca.

Austria, Traiskirchen, 15 listopada 1979

zjawi³a siê Polska we �nie
zwyczajna, codzienna
nabrzmia³a wspomnieniami dobrymi i z³ymi
jednak moimi.
Ziemio ojców - Polsko, Ojczyzno
tam granit polsko�ci tkwi wieki,
dobroci¹ matki ho³ubi¹ca prochy dziadów -
nigdy nie by³em daleko
choæ z dala widzia³em ciê - Ziemio Polska
na jawie i w marzeniach
bohaterska, optymistyczna i moja
tkwisz w sercu
odszed³em kiedy� lecz chcê wróciæ
chcê spocz¹æ obok przodków
i wiem, ¿e to nagroda twoja
i twoja dobroæ.

Canberra, 7 luty 2000

Synu,

rób to co zechcesz
�wiat jest twój
ka¿da prosta droga jest dobra
niebosk³on tylko jest ograniczeniem
horyzont wyznacza twój cel
promieñ my�li wycelowany w kosmos
³¹czy z wszech�wiatem
dosiêgaj gwiazd
¿ycie jest dobrem
na dobroci buduj swe ¿ycie
z entuzjazmem witaj ka¿dy dzieñ
i
¿yj, ¿yj, ¿yj
do ostatniego tchu

Canberra, Listopad 1999

Zjawi³a siê Polska

K¹cik poezji
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Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...

dokoñczenie na str.18

Z dzia≥ania wymiaru sprawiedliwoúci
Dwoje obywateli RP poczu≥o siÍ pokrzywdzonymi przez
prokuraturÍ, prowadzπcπ sprawÍ o oszustwo ktÛrego
padli ofiarπ. Poskarøyli siÍ do Rzecznika Praw
Obywatelskich. Ten przekaza≥ skargÍ do organu
nadrzÍdnego owej prokuratury, a organ nadrzÍdny
przes≥a≥ niøej. Fina≥: prokuratura wytoczy≥a skarøπcym
sprawÍ o znies≥awienie (!) Wczoraj w TV Rzecznik Praw
Obywatelskich zapowiedzia≥ øe zainteresuje sprawπ
ministra sprawiedliwoúci.
(Donosy, 31.1.2001)
Adam Ma≥ysz po raz Ûsmy!
Adam Ma≥ysz odniÛs≥ Ûsme w tym sezonie (i jedenaste
w karierze) zwyciÍstwo w zawodach Pucharu åwiata w
skokach narciarskich. 23-letni Polak nie da≥ dzisiaj nawet
najmniejszych szans swoim rywalom w drugim
konkursie w niemieckim Willingen (wczoraj musia≥
uznaÊ wyøszoúÊ Fina Villego Kantee). Dwa razy w
piÍknym stylu poszybowa≥ na odleg≥oúÊ 142,5 m
(najd≥uøsze skoki w obu seriach), uzyskujπc rekordowπ
notÍ 316,0 pkt. Drugie miejsce zajπ≥ Fin Risto Jussilainen
(138,5 m i 129 m; 279,5 pkt), a trzecie ó jego rodak Matti
Hautamaeki (129,5 m i 130 m; 266,6 pkt).
(Wiadomoúci Dnia, 8.2.2001)
Danone a kultura
Jakiú czas temu w TV pojawi≥y siÍ krÛtkie spoty
reklamowe kultury jako takiej, z dowcipnym sloganem
ëØywa kultura wzbogaca nie tylko jogurtí. Pod naciskiem
producentow jogurtu, telewizja publiczna (?) wycofa≥a
te spoty. ZniknÍ≥y teø z billboardÛw na ulicach.
(Donosy, 5.2.2001)
Pogoda
Rano minus 10, únieg. Za oknem na kawa≥ku s≥oniny balet
sikorek.
(Donosy, 5.2.2001)
Kto chce zajrzeÊ
do swojej ëteczkií, czyli materia≥Ûw jakie zbiera≥y na niego
w PRL tajne s≥uøby, moøe od úrody zg≥osiÊ siÍ po
specjalny formularz do Instytutu PamiÍci Narodowej.
PrzejrzeÊ zawartoúÊ teczki moøna bÍdzie jednak dopiero
za pÛ≥ roku.
(Donosy, 6.2.2001)
Tragiczny wypadek
wydarzy≥ siÍ w miejscowoúci Sienna nad Dunajcem.
Dwie úniegowe kule toczone przez dzieci zderzyly siÍ i
przygniot≥y 14-letniego chlopca, przebywajπcego na
feriach u babci. Ch≥opiec zmar≥ zanim przyby≥a pomoc.
(Donosy, 6.2.2001)
PiÍcioraczki w Centrum Zdrowia Matki Polki
W Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi przysz≥y na
úwiat piÍcioraczki. Najpierw na úwiat przysz≥o czterech
ch≥opcÛw, a nastÍpnie dziewczynka. Dzieci sπ pod
intensywnπ opiekπ lekarskπ. Lekarze lakonicznie
informujπ dziennikarzy o stanie zdrowia dzieci. Matka
czuje siÍ dobrze.
(Wiadomoúci Dnia, 6.2.2001)
ZakoÒczony pierwszy etap
procesu beatyfikacyjnego ks. Popie≥uszki. Po czterech
latach zakoÒczy≥ siÍ na etapie archidiecezji warszawskiej
proces beatyfikacyjny ksiÍdza Jerzego Popie≥uszki. W
koúciele pod wezwaniem úw. Stanis≥awa Kostki w
Warszawie odby≥a siÍ publiczna sesja koÒczπca prace
Trybuna≥u Beatyfikacyjnego.
(Wiadomoúci Dnia, 8.2.2001)

Dariusz Szymczycha,
by≥y rzecznik prasowy komitetu wyborczego Aleksandra
Kwaúniewskiego, a wczeúniej redaktor naczelny
ÑTrybunyî, bÍdzie kierowa≥ Agencjπ Informacyjnπ,
majπcπ przygotowywaÊ serwisy informacyjne dla
Polsatu, Polsatu 2 i TV4.
(Wiadomoúci Dnia, 9.2.2001)
Pos≥anka Akcji Wyborczej SolidarnoúÊ
Ewa Sikorska-Trela poprosi≥a prezesa Kongresu Polonii
Amerykanskiej Kazimierza Moskala o radÍ, co jej
ugrupowanie ma dalej robiÊ, Ñby Polska nie przesz≥a
ca≥kowicie w rÍce postkomunistÛwî.
(Wiadomoúci Dnia, 12.2.2001)
Fundacja Kolegium Europy Wschodniej
zosta≥a powo≥ana we Wroc≥awiu z inicjatywy Jana
Nowaka JezioraÒskiego. Celem jej ma byÊ kszta≥cenie
m≥odych przywÛdcÛw øycia politycznego, spo≥ecznego
i gospodarczego Ukrainy, Litwy, Bia≥orusi i Rosji oraz
spotkania m≥odzieøy z Polski i krajow sπsiednich.
(Donosy, 12.2.2001)
Polacy nie lubiπ
czytaÊ ksiπøek. Wg najnowszych badaÒ Biblioteki
Narodowej 46% PolakÛw w ogÛle nie czyta ksiπøek a 59%
ich nie kupuje. CzÍúciej czytajπ kobiety - 57%. SzczegÛlnie
üle wyglπda sytuacja na wsi, gdzie po ksiπøkÍ nigdy nie
siÍga aø 60% ludnoúci.
(Donosy, 13.2.2001)
Mijajπ 22 lata
od wybuchu gazu w tzw. Rotundzie, budynku PKO przy
ul. Marsza≥kowskiej. 15 lutego 1979 o godzinie 12:30
nastπpi≥ wybuch. W úrodku by≥ t≥um ludzi, zginÍ≥o 49
osÛb, pracownikÛw i klientÛw. Dzisiaj pracownicy banku
i rodziny ofiar z≥oøπ kwiaty przed okolicznoúciowπ
tablicπ wmurowanπ w úcianÍ Rotundy.
(Donosy, 15.2.2001)
ÑWujku Bronku, prowadü nas do zwyciÍstwa!î
wo≥ali do Bronis≥awa Geremka liderzy m≥odzieøÛwki
Unii Wolnoúci na konwencji w Warszawie.
Dwa skojarzenia:
1)íWodzu prowadü nas na Kownoí
2)íWujemí ca≥y m≥odszy KrakÛw nazywa≥ (ongiú)
kardyna≥a Wojty≥Í.
(Donosy, 19.2.2001)
Adam Ma≥ysz
zosta≥ wicemistrzem úwiata w skokach narciarskich. W
dzisiejszym konkursie na duøej skoczni w Lahti nasz
reprezentant uzyskal 126 m i 128 m, co da≥o mu úwietnπ
notÍ 273,5 pkt. Musia≥ jednak uznaÊ wyøszoúÊ znakomicie
dysponowanego Niemca Martina Schmitta, ktÛry w
drugiej serii poszybowa≥ na odleg≥oúÊ 131,5 m,
poprawiajπc rekord skoczni, ustanowiony w sobotÍ w
serii kwalifikacyjnej przez Ma≥ysza (130,5 m).
(Wiadomoúci Dnia, 19.2.2001)
SmrÛd siÍ zrobi≥
gdy ujawniono, øe jeden z najbardziej obecnie
poszukiwanych gangsterÛw, niejaki Andrzej Z. pseudo
ÑS≥owikî zosta≥ niegdyú u≥askawiony przez prezydenta
Lecha Wa≥ÍsÍ, dziÍki czemu nie odsiedzia≥ kilkuletniego
wyroku. Pos≥owie domagajπ siÍ kontroli nad procedurπ
u≥askawiania.
(Donosy, 21.2.2001)
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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
Moi Drodzy. Ci z nas, ktÛrzy przez ostatnie 20 lat, nie
bÍdπc jeszcze emerytami, podrÛøowaliúmy do Polski
samolotami, nie mieliúmy pojÍcia jak wielkie
niebezpieczeÒstwo czyha na nas w samolocie- ÑEconomy
class syndromeî, ÑDeep vein thrombosisî, ÑBlood clots
after prolonged sittingî.

Bardzo czÍsto po przesz≥o 20. godzinnym locie, lπdujπc
w Warszawie nie moøna by≥o w≥oøyÊ butÛw, bo stopy
bolπce i ca≥e nogi spuchniÍte. NiebezpieczeÒstwo polega
na moøliwoúci powstawania skrzepu w nodze. Gdy
Ñofiaraî opuszcza samolot-skrzep siÍ odrywa, wÍdruje
do serca, blokuje p≥uca- powodujπc úmierÊ. Objawy to:
silny bÛl przy poruszaniu nogπ, opuchlizna, gorπczka,
szybkie bicie serca, niespodziewany kaszel, bÛl w
koúciach. Jak wynika z ostatnich badaÒ, kaødy z
pasaøerÛw Ñeconomy classî jest potencjalnπ ofiarπ.
Problem polega na tym, øe aø do tej pory øadne linie
lotnicze nie uprzedza≥y pasaøerÛw o groøπcym im
niebezpieczeÒstwie.

Sprawa nabra≥a rozg≥osu kilka miesiÍcy temu, kiedy
m≥oda kobieta lecπca z Sydney do Londynu, po wejúciu
na lotnisko w Heathrow upad≥a i umar≥a. I co siÍ okaza≥o?
Osiemnastu pasaøerÛw zmar≥o w przeciπgu oúmiu lat
po wyjúciu z samolotu po d≥ugiej podrÛøy. Prasa, radio i
telewizja pe≥ne sπ szokujπcych informacji na ten temat.
Obecnie Komisja Zdrowia w Genewie zebra≥a siÍ na
specjalnym posiedzeniu jak zaradziÊ i co moøna zrobiÊ
aby uløyÊ podrÛønym z Ñeconomy classî. Linie lotnicze
teø juø dzia≥ajπ, kaøπc nam spacerowaÊ w samolocie, k≥aúÊ
na nogi specjalne poÒczochy, a ci pasaøerowie u ktÛrych
w rodzinie by≥y przypadki powstawania skrzepÛw,
proszeni sπ aby przed podrÛøπ wykonaÊ badanie krwi.
Majπ teø byÊ jakieú ulotki z ostrzeøeniem...

Nie wiem czy siÍ úmiaÊ czy p≥akaÊ? Przecieø jest
wyjúcie- zmniejszyÊ iloúÊ foteli w Ñeconomy classî aby
ludzie nie byli st≥oczeni jak sardynki w puszce. Tego siÍ
nie zrobi, bo ceny biletÛw posz≥yby natychmiast w gÛrÍ.
Ale moøna sobie zafundowaÊ Ñbusiness classî- myúlÍ øe
nikt z nas, nawet z tych zamoønych tego nie zrobi. Bilet
Ñeconomy classî Australia- Europa kosztuje oko≥o 2 tys.
dolarÛw (zaleøy od sezonu i linii lotniczych). Natomiast
Ñbusiness classî od...6500- 7500 tys. dolarÛw. £atwo
obliczyÊ jak bardzo kosztowne by≥oby to spanie
przeliczone na godziny. Znam natomiast wiele osÛb
podrÛøujπcych, ktÛrzy znaleüli lepszy sposÛb. Po prostu

robiπ sobie przerwÍ w podrÛøy, zatrzymujπc siÍ w
Bangkoku lub Singapurze. PokÛj w dobrym hotelu,
dojazdy do lotniska i jedzenie nie kosztujπ wiÍcej niø 200-
250 dolarÛw. Odpoczywamy po 10-cio godzinnym locie,
a wsiadajπc do samolotu w Singapurze lub Bangkoku,
zauwaøamy, øe dalsza podrÛø jest juø o wiele krÛtsza.
Nie jesteúmy tak zmÍczeni jak po tym bardzo d≥ugim
locie z ÑkoÒca úwiataî; czyli z Australii do Europy.

Unikajmy wiÍc, drodzy PaÒstwo, tego, aby nas
ambulans we Frankfurcie lub Amsterdamie nie zabiera≥
do szpitala, a moøe nawet do domu pogrzebowego.

SzczÍúliwej i wygodnej podrÛøy do Polski ,
øyczy Wam

Irena ålaska- Bell

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
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Notatki z podró¿y naoko³o �wiata

Moja azjatycka przygoda dobieg≥a koÒca.
Opuúci≥em Indie w piπtek 3 marca rano i trasπ
przez Hongkong, gdzie spÍdzi≥em jeden dzieÒ,

przyby≥em do Johannesburga w Po≥udniowej Afryce.
Zatrzymalem sie u mojego znajomego.  Mieszkanie jego

jest naprawdÍ ≥adne i ma ma≥y ogÛd.  Jest teø basen do
p≥ywania a ca≥y kompleks po≥oøony jest za wysokim
murem uwieÒczonym drutem elektrycznym!!!  Jak
wiÍkszoúÊ domÛw w Johannesburgu.  Witamy w
Po≥udniowej Afryce.

Uda≥em siÍ wczoraj do lekarza, bo nie mogÍ pozbyÊ
siÍ bronchitu, ktÛrego nabawi≥em siÍ w pociagu z
Waranasi do Gorachpuru.  Jest po≥udniowo-afrykaÒskim
Øydem wiÍc jestem pewien, øe jego lekarstwo tym razem
bÍdzie skuteczne.  Powiedzia≥ mi, øebym tydzieÒ
odpoczπ≥, a przerwa w podrÛøy mi siÍ z pewnoúciπ
przyda. MÛj znajomy Neels jest szefem i rozpieszcza mnie
przerÛønymi smako≥ykami kulinarnymi. MuszÍ szybko
opuúciÊ Johannesburg bo nied≥ugo bÍdÍ wyglπda≥ jak
pπczek po≥udniowo-afrykaÒski.  Neels úwietnie gotuje.
Ostatnio Ñwarzy≥ strawÍî dla prezydenta Po≥udniowej
Afryki.  Nadrabiam wiÍc zaleg≥oúci  kulinarne po Indiach,
ale rÛwnieø z niepokojem patrzÍ na moj Ñsixpackî.

Ca≥e osiedle jest przewaønie øydowskie.  Wyglπda na
to, øe mÛj znajomy i ja jesteúmy jedynymi gojami w
sπsiedztwie.  DoúÊ przyjazne towarzystwo.  Zosta≥em
nawet zaproszony na party, dokπd uda≥em siÍ na chwilÍ
miÍdzy moim dziennym i nocnym snem.  No tak, bo po
przybyciu do Johannesburga przespa≥em prawie ca≥y
dzieÒ, potem rozmawia≥em chwilÍ z moimi nowymi
sπsiadami i znowu poszed≥em spaÊ.  W samolotach teø
spa≥em ca≥y czas Ñjak suse≥î po moim maratonie
Katmandu - Agra - Puszkar - Bombaj. Party by≥o ciekawe,
tak jak ciekawy moøe byÊ powrÛt do cywilizacji.
WiÍkszoúÊ z nich emigruje do Australii.  Powszechna
opinia to, øe RPA spotka los Zimbabwe - wczeúniej czy
pÛüniej.

Trudno uwierzyÊ ale skoÒczy≥a siÍ moja przygoda
azjatycka.  Najbardziej podoba≥y mi siÍ Nepal, Tajlandia
i Indie.  Tak, trudno uwierzyÊ, ale Indie teø.  Nie chwyci≥y
mnie problemy øo≥πdkowe tzw. ÑDelhi bellyî, nie bra≥em
tabletek na malariÍ, ale pomimo tego spÍdzi≥em
wspaniale czas.

PodrÛøowa≥em sam ale rzadko czu≥em siÍ osamotniony.
Zwykle spotyka≥em innych podrÛønych z plecakami,
czyli Ñbackpackersî.  SpÍdzaliúmy razem kilka godzin,
kilka dni a potem dalej.  Wspania≥e chwile spÍdzi≥em na
pociπgu z Adømeru do Bombaju z kompletnie mi
nieznanπ osobπ.  Ca≥y dzieÒ spÍdziliúmy na rozmowie
tak jakbyúmy siÍ znali od dawien dawna.  Najbardziej
nieoczekiwane zdarzenia sπ nieraz najlepsze.

Z Tajlandii najlepiej wspominam wyspÍ Ko Thao.
Cisza, spokÛj, plamy kokosowe, tylko minuta do plaøy.
Lazurowe morze z ciep≥π wodπ.  Kuchnia tajlandzka
wspania≥a.  CÛø wiÍcej do szczÍúcia potrzeba.
Odpoczywa≥em tam przez tydzieÒ. Drugie wspania≥e

(Od redakcji): Znany w naszym kanberskim úrodowisku polskim Krzysztof Ku≥akowski-Rupert wyruszy≥ pod koniec ubieg≥ego
roku w podrÛø naoko≥o úwiata.  Korzystajπc z nowoczesnych zdobyczy technologii, czyli z Internetu, utrzymuje kontakt
elektroniczny z ca≥ym szeregiem znajomych w Kanberze, w Polsce czy na úwiecie i to czÍsto w doúÊ prymitywnych warunkach
trzeciego úwiata.  Poniøej przekazujemy ostatniπ jego przesy≥kÍ elektronicznπ z Johannesburga.

Krzysztof Ku³akowski-Rupert

miejsce to ma≥e miasteczko Pai na zachÛd od Cziang Maj,
blisko granicy z Burmπ. Planowa≥em 2 dni zosta≥em 10.
Zaliczy≥em 3 dniowy trek w gÛrach. Spaliúmy w wioskach
okolicznych szczepÛw gÛrali (hill tribes), a potem ca≥y
dzieÒ wÍdrÛwka po døungli.  WiÍkszoúÊ Hill tribes
niestety nie jest ulubieÒcami rzπdu tajlandzkiego.
NajchÍtniej by siÍ ich pozbyli ze wszystkich miejsc gdzie
turyúci nie docierajπ.

W  Mae Sai ÑGolden Triangleî spotka≥em Matthew
McDaniela. Amerykanin, ktÛry rzuci≥ wszystko i od 10
lat pracuje ze szczepem Akha.  Jego ÑAkha Heritage Foun-
dationî zajmuje sie wszystkim od pomocy medycznej,
dostarczeniem zdrowej wody i edukacji do odleglych
wiosek gÛralskich.  DziÍki takim ludziom jak Matt ich
sytuacja siÍ powoli poprawia, patrzπ na rÍce administracji
tajlandzkiej, ktÛra najchÍtniej by siÍ ich pozby≥a (g≥Ûwnie
armia i departament leúnictwa). Jednak jego nawiÍkszymi
ÑulubieÒcamiî sπ misjonarze, szczegÛlnie chrzeúcijaÒscy
fundamentaliúci z USA. Najbardziej podoba≥a mi siÍ jego
wizytowka: ÑSTOP the destruction of Akha culture: Just
say ëNoí to missionaries! We support the UN Draft Char-
ter on indigenous human rightsî.  Ca≥kowicie podzielam
jego zdanie.  Wystarczy popatrzeÊ na skutki ich pracy -
ca≥kowity zanik zwyczajÛw, tradycji - na os≥odÍ majπ
lokalny koúciÛ≥. No cÛø, dobrymi chÍciami jest piek≥o
wybrukowane. Jestem pewien, øe jest to miejsce pe≥ne
nie tylko poborcÛw podatkowuch, ale rÛwnieø
misjonarzy.  Wystarczy popatrzeÊ na los nawrÛconych
Indian w Ameryce årodkowej. BÍdÍ tam na poczπtku
sierpnia.

W Golden Triangle przekroczy≥em teø granicÍ Birmy do
Tachilek, ma≥ego nieciekawego miasteczka, gdzie
najwiÍkszymi Ñzabytkamiî sπ pa≥ace okolicznych drug
lords.  By≥ to jednak najszybszy sposÛb przed≥uøenia wizy
tajlandzkiej.

W Indiach podoba≥a mi siÍ Goa, Kodaikanal w
Zachodnim Ghats, Waranasi i Puszkar.  Nie wystarczy≥o
mi czasu na pÛ≥nocne Indie.  Moøe nastÍpnym razem
tam pojadÍ.

W Indiach jest wiele piÍknych miejsc na prowincji.  Z
zasady nie lubiÍ duøych miast a zw≥aszcza duøych miast
indyjskich.  Bardzo mi siÍ podoba≥ Puszkar, ma≥e miasto
w Radøasthanie i jeszcze jedno úwiÍte miasto.  Niestety
przyby≥em do Puszkaru akurat w sezonie weselnym.
Bardzo ha≥aúliwych wesel, a gdy obok mojego hotelu
zaczÍli siÍ weseliÊ i tak siÍ weselili przez trzy dni, to
mocno zagrali mi na nerwach z muzykπ na pe≥ny regula-
tor do 3-ciej nad ranem - ale po jakimú czasie po prostu
ich ignorowaliúmy.  Wzmocnilismy naszπ cierpliwoúÊ, bez
ktÛrej nie da siÍ podrÛøowaÊ po Indiach, dziÍki
miejscowemu piwu o nazwie ÑBulletî (kula) i
miejscowemu rumowi.  Jedynym problemem by≥o to, øe
po piwo trzeba by≥o jechaÊ autobusem do odleg≥ego o 20
kilometrÛw Adømeru.  Piwo Bullet by≥o tak okropne, øe
uda≥o mi siÍ wypiÊ tylko jednπ szklankÍ, ale rum by≥ o

dokoñczenie obok
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wiele lepszy i przynajmniej dni by≥y spokojniejsze - szanti,
szanti, maniana. Oczywiúcie rum zaøywaliúmy tylko w
celach medycznych, tudzieø zamiast tabletek nasennych.
DziÍki Bogu, øe nie przyjπ≥em zaproszenia, bo inaczej
musia≥bym siÍ mÍczyÊ w tym ha≥asie przez 3 dni, a tak
chociaø mog≥em pÛjúÊ spaÊ kiedy chcia≥em.

Kovalam Beach ko≥o Trivandrum by≥ jedynym
turystycznym resortem jaki odwiedzi≥em w Indiach.
SpÍdzilem tam 4 dni i uciek≥em  jak szybko mog≥em.
PiÍkne miejsce, czysty i tani hotel, bardzo dobra kuchnia,
ale niestety wia≥o tam strasznπ nudπ wúrÛd
dwutygodniowych ÑmilionerÛwî z Europy.  Nawet
przepyszna barrakuda na kolacjÍ nie by≥a w stanie
zmieniÊ mojego zdania. Bez øalu zamieni≥em luksusy
Kovalam Beach na Ñbackpackers jointsî/schroniska w
Kanyakumari (Przylπdek Komoryn - koniec Indii) i
Kodaikanal (gÛry na po≥udniu Indii). Kawusia o
wschodzie s≥oÒca, wieczory przy kominku, opowieúci
podrÛønicze - najciekawsze by≥y zawsze historie o
miejscach, ktÛrych nie moøna znaleüÊ w przewodnikach
turystycznych.

Waranasi by≥o przyjemne.  Miasto ze specyficznym
charakterem.  Brzeg rzeki pokryty schodami, gdzie
Hindusi zaøywajπ oczyszczajπcej kπpieli w niezbyt czystej
i bardzo zimnej o tej porze roku úwiÍtej rzece Ganges.
Przeøy≥em rÛwnieø rejteradÍ gdy zbliøy≥em siÍ za bardzo
z aparatem fotograficznym do miejsca gdzie palπ zw≥oki
zmar≥ych.  Zapomnia≥em siÍ na chwilÍ fotografujπc twarz
Ñsadhuî - mnicha hinduskiego, ktÛry sta≥ zbyt blisko
Ñburning ghatî.  Jak tylko us≥yszalem krzyki hindusÛw
spokojnym, a zarazem jak najszybszym krokiem
zniknπ≥em w t≥umie.  Nie czeka≥em na øadne wyjaúnienia,
ktÛre mog≥y siÍ skoÒczyÊ niezbyt ciekawie dla mnie.  No
cÛø, wydawa≥o mi siÍ, øe stojπc ok. 100 m od tego miejsca
ostatniej ziemskiej podrÛøy nie naruszam lokalnych
zwyczajÛw.  By≥em tam w styczniu podczas festiwalu
Kumba Mehla, trwajπcego ca≥y miesiπc.  Podobno by≥o
tam oko≥o 50-70 milionÛw pielgrzymÛw w ciπgu jednego
miesiπca.  WszÍdzie ich by≥o pe≥no.  Jakoú przeøy≥em
pociπg z Waranasi do Goraghpuru.  Jestem pewien, øe
nie tylko ja, ale rÛwnieø moje towarzyszki podrÛøy, dwie
dziewczyny z Anglii, na d≥ugo zapamiÍtamy tÍ podrÛø.
Mieliúmy przedzia≥y sypialne ale nie by≥o szansy tam siÍ
dostaÊ, wiÍc spÍdziliúmy ca≥π noc siedzπc na naszych
plecakach obok Ñfantastycznychî toalet indyjskich.

Po tym wszystkim Nepal okaza≥ siÍ cudowny - cichy,
spokojny, bez t≥umÛw, bez pielgrzymÛw.  Najlepszπ by≥a
wÍdrÛwka do bazy pod Annapurnπ.  Zaczπ≥em jπ w
koszulce a skoÒczy≥em ubierajπc wszystko co mia≥em
przy sobie.  ånieg pada≥ przez ostatnie dwa dni po
po≥udniu.  UdaÊ siÍ tam sprawia≥o i przyjemnoúÊ i bÛl -
szczegÛlnie ciπg≥e Ñcz≥apanieî pod gÛrÍ i w dÛ≥ dawa≥o

o sobie znaÊ.  Himalaje sπ piÍkne, wielkie i majestatyczne.
Ta czÍúÊ mojej podrÛøy sprawi≥a mi duøπ ÑfrajdÍî.
SzczegÛlnie powrÛt  w dÛ≥ - z kaødym krokiem wiÍcej
tlenu w p≥ucach. PiÍkne widoki - lasy olszynowe wokÛ≥
brzegÛw rzeki.  Od czasu do czasu brzozy. Niemaløe jak
Polsce. I ciπg≥y szum rzeki wúrÛd kamieni. Pod gÛrÍ
cz≥apaliúmy 6 dni, w≥πcznie z jednodniowym
odpoczynkiem. PowrÛt zajπ≥ mi tylko dwa i pÛ≥ dnia i to
bez wielkiego poúpiechu.

Katmandu by≥o ≥adne, ale jest jednak miastem.  Z
pewnoúciπ o wiele ≥adniejsze niø wiÍkszoúÊ miast
indyjskich.  Spacerowa≥em po jego wπskich uliczkach,
oglπda≥em úwiπtynie i stare pa≥ace, pojecha≥em do
Bachtapuru, starego, úredniowiecznego miasta.
Znalaz≥em jeszcze czas na Park Narodowy w Chitwan.
DziÍki Bogu by≥o tam bardzo ma≥o turystÛw o tej porze
roku.  Mieliúmy wiÍc przewodnika do w≥asnej dyspozycji,
tzn. ja i Karen (studentka z Anglii). Zaliczyliúmy ile siÍ
da≥o: Elephant safari, nosoroøce, s≥onie, krokodyle i masÍ
innych czworonoønych stworzeÒ.  W ciπgu spaceru po
døungli natknÍliúmy siÍ na úpiπcego nosoroøca. Karen
natychmiast zwia≥a na jedyne drzewo na ktÛre moøna
by≥o siÍ wspiπÊ. Niestety nasze ha≥asy obudzi≥y nosoroøca
i ten øywy czo≥g ruszy≥ przed siebie. Ca≥e szczÍúcie, øe w
odwrotnπ stronÍ. Wszystko sta≥o siÍ w u≥amku sekundy.
Nawet nikt z nas, tzn. ja i 2 przewodnikÛw,  nie mia≥
czasu schowaÊ siÍ za drzewo. OdetchnÍlismy z ulgπ. Tym
wiekszπ, øe lokalne tygrysy úpiπ w ciπgu dnia. Widzia≥em
tylko ich úlady na úcieøkach w døungli.  Pyta≥em siÍ
naszego przewodnika czy to prawdziwe czy teø
codziennie rano ranger biega ze specjalnym stemplem i
robi úlady na úcieøkach dla turystÛw. Niestety nie bardzo
podoba≥o mu siÍ moje poczucie humoru. Odbi≥ to sobie
za parÍ minut.  Nastraszy≥ nas wkrÛtce wielkim s≥oniem.
D≥ugo planowaliúmy zemstÍ - wykπpaliúmy go w rzece,
dosyÊ ch≥odnej o tej porze roku. Niestety nie by≥o w
pobliøu øadnego krokodyla. Nasz hotel by≥ po≥oøony na
pograniczu nepalskiej wioski i parku narodowego
odwiedzanego g≥Ûwnie o tej porze roku przez backpack-
ers. Zostaliúmy nawet zaproszeni na wesele nepalskie.
Wesele by≥o bardzo spokojne i ciche w porÛwnaniu do
Puszkar, a zarazem zupe≥nie inne niø nasze.  Para m≥oda
siedzia≥a ca≥y czas z powaønymi minami.  Øadnych
uúmiechÛw, gdyø by≥oby to t≥umaczone, øe z radoúciπ
opuszczajπ swoje rodziny.

Obecnie zaczynam planowaÊ podrÛø po Afryce.
Wpierw Afryka Po≥udniowa, potem Zimbabwe i Malawi
a potem Europa i Polska po 16 latach Ñdown underî.
Ale wpierw muszÍ poradziÊ siÍ miejscowego lekarza w
sprawie malarii.  AfrykaÒskiej malarii nie mam zamiaru
bagatelizowaÊ.

Z angielskiego prze≥oøy≥ Jerzy Klim

Notatki z podró¿y - dokoñczenie

ZespÛ≥ Taneczny
ÑWIELKOPOLSKAî

zaprasza rodzicÛw i m≥odzieø do zg≥aszania
nowych kandydatÛw na cz≥onkÛw Zespo≥u.
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
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GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπ, tπ, tπ, tπ, tπ, - dokoñczenie ze str. 14

Znowu atak
ëtortem w politykaí. Tym razem ofiarπ pad≥ Bronis≥aw
Geremek podczas wyk≥adu na Uniwersytecie
SzczeciÒskim. Geremek zdjπ≥ marynarkÍ, obliza≥ palce i
oúwiadczy≥, øe ciasto jest dobre.
(Donosy, 22.2.2001)
Z powodu wiatru
straci≥ g≥owÍ pomnik KrÛla Jana III Sobieskiego w
warszawskich £azienkach. Na pomnik przewrÛci≥a siÍ
konstrukcja majπca go chroniÊ przed wp≥ywem pogody.
(Donosy, 23.2.2001)
Adam Ma≥ysz
zosta≥ mistrzem úwiata w skokach narciarskich. 23-letni
Polak we wspania≥ym stylu wygra≥ dzisiaj konkurs na
úredniej skoczni podczas Mistrzostw åwiata w
narciarstwie klasycznym w Lahti. Jest to pierwszy w
historii z≥oty medal dla Polski w tej konkurencji. W
poniedzia≥ek ó przypomnijmy ó Ma≥ysz wywalczy≥
srebrny krπøek na duøej skoczni, ustepujπc tylko
Martinowi Schmittowi.
(Wiadomoúci Dnia, 23.2.2001)
Edyta GÛrniak
zosta≥a najlepszπ piosenkarkπ festiwalu Eurowizji
minionego dziesiÍciolecia ó poinformowalo Radio RMF
FM. NagrodÍ polska piosenkarka odebra≥a podczas
specjalnej gali w Madrycie.
(Wiadomoúci Dnia, 24.2.2001)
W imieniu PolakÛw
prezydent przeprosi ØydÛw za Jedwabne. Aleksander
Kwaúniewski zapowiedzia≥, øe 10 lipca 2001 roku Polacy
przeproszπ ØydÛw za zbrodnie w Jedwabnem. Prezydent
mÛwi≥ o tym w wywiadzie dla izraelskiego dziennika
ÑJedijot Achronotî, streszczonym dzisiaj przez

ÑRzeczpospolitπî. ÑÑTa sprawa sk≥ania nas do bolesnego
rachunku sumienia. To by≥o ludobÛjstwo dokonane przez
PolakÛw na ich øydowskich sπsiadach. Wyjπtkowo
bestialski mord na niewinnych ludziach. Dlatego naleøy
obecnie sk≥oniÊ g≥owÍ i prosiÊ o przebaczenie. Mam
nadziejÍ, øe po tym akcie Polacy stanπ sie lepsiîî ó cytuje
ÑRzî s≥owa Kwaúniewskiego. Dziennik przypomina, øe
10 lipca przypada 60. rocznica zag≥ady ØydÛw w
Jedwabnem. åledztwo w sprawie wymordowania ok. 1,6
tys. ØydÛw przez tamtejszych mieszkaÒcÛw prowadzi
od ubieg≥ego roku Instytut PamiÍci Narodowej.
(Wiadomoúci Dnia, 3.3.2001)
Straszne
W sobotÍ w Warszawie w niewielkim oddziale banku w
centrum miasta bandyci zastrzelili trzy kasjerki i
ochroniarza. Nie wiadomo jak to by≥o - zw≥oki znaleziono
w piwnicy przy sejfie, bank by≥ zamkniÍty gdy odkryto
zbrodniÍ. Z sejfu zabrali 30 tysiÍcy z≥otych.
(Donosy, 5.3.2001)
MieszkaÒcy Jedwabnego
powo≥ali spo≥eczny komitet obrony dobrego imienia
miasta i domagajπ siÍ dok≥adnego ustalenia liczby ofiar
mordu i rzeczywistego udzia≥u w nim PolakÛw. Prezes
IPN zapowiedzia≥, øe dochodzenie w sprawie
Jedwabnego nie zakoÒczy siÍ do 10 lipca. Ciπgle zg≥aszajπ
siÍ nowi úwiadkowie.
(Donosy, 6.3.2001)
Premier o mordzie w Jedwabnem
Premier Jerzy Buzek oúwiadczy≥, øe udzia≥ PolakÛw w
mordzie na Øydach w Jedwabnem w 1941 roku jest
bezsporny i nie zaprzecza temu øaden powaøny historyk.
(Wiadomoúci Dnia, 7.3.2001)

Wyszpera≥ Jerzy Klim

Wiadomo�ci z Turkmenistanu - dokoñczenie ze str. 9
Zmusila go do wyjazdu  zona – pani Mila. Ktos zartujac
powiedzial: jakby ty nie zostal sie w Polsce na zawsze. Odparl:
„Nawet na czwarakach, ale wyjde stad.” Po przyjezdzie do
Warszawy, jeszcze na Dworcu Centralnem powiedzial: „Moze
naprawde tu zostac sie na stale?”.

Przyslowie mowi: lepej jeden raz popatrzyc, niz sto razy
uslyszec.

(...) Wrazenia, ktore grupa przywiozla z Polski to byl mocny
srodek dla przekonania polskiego spoleczenstwa o
niezbiednosci zjednoczenia i rozwijania zwiazkow z ziemia
przodkow.

(...) Nieoczekiwano dla nas – mieszkancow Turkmenistanu
Zwiazek Radziecki rozwalil sie,  i na Turkmenistan spadla
niepodleglosc. Zmienili sie warunki polityczne. Odrazu byli
zachamowany pocziatki wolnosci, ktore powstali w czasach
„pieriestrojki’. W tym zachamowana byla rejestracja naszego
osrodku.

W 1992 r. po raz pierwszy zwrocilismy o poparcie do
Stowarzyszenia „Wspolnota Polska’, niestety nie dostalismy
zadnej odpowiedzi. Kilka razy wysylalismy tam prezesa
Walentego Tyszkiewicza, ktory rozmawial z kierownikami
wydzialow, nawet z panem profesorem Stelmachowskim. Wsiaz
skutkow nie bylo. Trzeba bylo udowodnic ze jestesmy. (Co
prawda i do dzis nie udalo sie to zrobic w pelni). Niemniej
nasza praca toczila sie dalszym ciagiem. Bylo trudno przekonac
Polakow, ze nie jest tak straszno, ze pod pewnymi warunkami
mozna cos zrobic. Ten rok byl trudnu w sensie ekonomicznem,
bo oprocz inflacii ogolnej, dostalismy nowej faly hiperinflacii
z powodu tego, ze Rosja wprowadzila wlasny rubli, a na terenie
Turkmenistanu pozostal sie jeszcze radziecki. Niedza nie
dawala ludzom zajmowac sie czyms oprocz szukania srodkow

na zycie. W dodatek w listopadzie byla wprowadzona waluta
narodowa – manat, w zwiazku z czym nadszedla trzecia fala
hiperinflacii. Na pocziatek roku 1994 zwykly obywatele przyszli
zupelnie niedzny.

(...) Energiczne dzialania pozwolili na pocziatek  1994 roku
zebrac juz kolo setki osob. Pomoglo tez to, ze do Aszchabadu
przyjechal pan Konsul Generalny. To byl pierwszy
dyplomatyczny kontakt miedzy niepodlegla Polska, a
niepodleglym Turkmenistanem. W czasie pobytu pan Konsul
spotkal sie z wieloma funkcjonariuszami wladzy turkmenskiej.
Nie ominal pytania o rejestracji Osrodka. Rozmawial na ten
temat z wysokimi urzednikami. Na wszyscy pytania dostal
pozytywna odpowiedz. Nawet go bylo zapewniono, ze kazda
grupa narodowa, w tym polska, zgodnie z konstytucja, ma
mozliwosc zalozenia swojej organizacii.

(...)  (Za rok to Stowarzyszenie bylo zlikwidowane  jako osoba
prawna, resztki dolonczono do Asociacji Turkmen Swiata, jako
jednostka strukturalna).

Informacje o powstaniu Osrodku i z prozba o wsparciu
skierowalismy do Stowarzyszenia „Wspolnota Polska’, niestety
nadal wyniki byli zerowe. Juz w tych czasach bylismy w cieniu
wielkiego skupiska Polakow w Kazachstanie – pomoc
przeznaczona dla  krajow azjatyckich byla kierowana wylacznie
tam. W tych czasach potrebowalismy pomacy prawie we
wszystkiem:  nie bylo towarow spozywczych, nie bylo lekow,
nie bylo odziezy, poprostu nic nie bylo. Przepraszamy bylo:
byl glod.

Sama dzialalnosc polonijna tez potrzebowala pewnych
rzeczy, w pierwszem rzedzie informacii z Polski, podrecznikow
j. polskiego, ksiazek. No, coz jak niema, to niema. Musialismy
jakos poradzic sobie sami.

Walenty Tyszkiewicz
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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

- S¹ wolne miejsca na wycieczkê po Europie.  Przyjmujemy zg³oszenia.
- Atrakcyjne ceny do Polski i Europy na wszystkie linie lotnicze ju¿ od $1.750,-

Do koñca miesi¹ca maja
- Polecamy nowe po³¹czenia Europy z Polsk¹ np. Wroc³aw, Gdañsk, Kraków,

Szczecin, Katowice, Poznañ
- oraz wiele atrakcyjnych cen na Fid¿i, Bali oraz po Australii.

Prosimy dzwoniæ do
Janiny Fabjanowskiej, tel. (02) 6248 9399

Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie i wysy³amy bilety do domu.

Weso³ych �wi¹t Wielkanocnych
oraz

Mokrego Dyngusa
Czytelnikom Kroniki

¿ycz¹ pracownicy Biura Podró¿y

Wyró¿nienia POLCUL FOUNDATION
P.O.Box 193, ROSE BAY.2029, Australia

Komunikat
W dniu 20.2.2001r. Dyrekcja Fundacji przyzna≥a dalszych 21
wyrÛønieÒ osobom zaangaøowanym w ruchu kultury i
budowy spo≥eczeÒstwa obywatelskiego w Polsce oraz
wspÛ≥pracy z jej sπsiadami.  WyrÛønienia otrzymali:
*  Miros≥aw BOJSAN ñ za pracÍ na rzecz bezdomnych w
Przegalinie k/GdaÒska
*  Wojciech BYSTRYñ za pracÍ spo≥ecznπ dla bezdomnych w
GdaÒsku
*  Hieronim CYRA—SKI ñ za pracÍ charytatywnπ w ÑS.O.S.
FranciszkaÒskimî w Gdyni
*  Ewa DUDZIAKñ za pracÍ z chorymi psychicznie w lubelskim
*  Stanis≥aw DUSZY—SKI ñ za pracÍ w dziedzinie rehabilitacji
niepe≥nosprawnych w Toruniu
*  Teodor GOCZñ za pracÍ na rzecz kultury ≥emkowskiej w
Zyndranowej
*  Aleksander GURJANOW ñ za pracÍ nad dokumentacjπ
zbrodni sowieckich na Polakach
* Marek KACZANOWSKI ñ za pracÍ z m≥odzieøπ
niepe≥nosprawnπ w GdaÒsku
*  ks Czes≥aw MARCHEWICZ ñ za pracÍ na rzecz
niepe≥nosprawnych w Nowym Klinczu k/Koúcierzyny
*  Janina B•K-MIERZEJEWSKA ñ za pracÍ w Dziennym Domu
Pomocy Spo≥ecznej w Sopocie
*  Zofia £EBEDOWICZ ñ za budowÍ Ekumenicznego Domu
Pomocy Spo≥ecznej pod Przemyúlem
*  Zbigniew NOWAK ñ za prowadzenie miesiÍcznika ÑTygiel
Kulturyî
*  Ola OLSZEWSKA ñ za pracÍ z dzieÊmi i m≥odzieøπ na rzecz
humanizacji øycia w Toruniu
*  ks. Stanis≥aw OPOCKI ñ za pracÍ spo≥ecznπ wúrÛd RomÛw
*  Maria PAMUCKA ñ za pracÍ spo≥ecznπ na rzecz prewencji
chorÛb nowotworowych w Opolu

*  Ryszard RAKOWSKI ñ za pracÍ w Krajowym Funduszu na
Rzecz Dzieci
*  Joachim RUSSEK ñ za pracÍ w Centrum Kultury Øydowskiej
w Krakowie
*  Irena SKIBA ñ za budowÍ Ekumenicznego Domu Pomocy
Spo≥ecznej pod Przemyúlem
*  Micha≥ STANOWSKI ñ za pracÍ z m≥odzieøπ
niepe≥nosprawnπ w Lublinie
*  Piotr TROCHANOWSKI ñ za pracÍ na rzecz kultury
≥emkowskiej
*  Jerzy WSCIS£AWSKI ñ za pracÍ na rzecz niepe≥nosprawnych
w Sopocie
Z wymienionych osÛb:
5 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Ireny i Karola Dowoyna-
Sylwestrowicz
3 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Krystyny i Boles≥awa Singler
2 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Eudoksji Rakowskiej
3 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Staszki Kuratczyk i Zochy
Nawojowskiej
Informacje w sprawie kryteriÛw wyrÛønieÒ  oraz zg≥aszania
kandydatÛw moøna otrzymaÊ od przedstawicieli Fundacji
POLCUL w Polsce.  Sπ to:
- Jan HANASZ
ul. KrasiÒskiego 57 m.10,  87-100 TORU—, tel. (056) 6282 06
oraz
- Anna KONDRACKA
ul. Bogus≥awskiego 20 m.80, 01-923 WARSZAWA, tel. (022)
663 2639 lub teø zwracajπc siÍ wprost do:
POLCUL FOUNDATION
P.O. Box 193,
ROSE BAY, NSW 2029, Australia
UWAGA: Fundacja wyrÛønia wy≥πcznie osoby indywidu-
alne.  Wysuwanie w≥asnej kandydatury nie jest moøliwe.
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POLSKIE WÊDLINY Z SYDNEY

1351 Botany Rd, Botany NSW 2019

NAREL SMALLGOODS & DELICATESSEN

Radosnych �wi¹t Wielkanocnych i Weso³ego Alleluja

Zaprasza!

na przed�wi¹teczn¹ sprzeda¿ swoich wyrobów wêdliniarskich i garma¿eryjnych

w ka¿d¹ sobotê

oraz w �rodê przed �wiêtami czyli 11 kwietnia 2001 o godz. 16.00 � 18.00

w klubie RSL, 15 Moore Street Canberra City

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.

PUMA PRESS - Polskie Kino w Australii

wspólnie z AMBASAD¥ RP w Australii

- patronem imprezy - zapraszaj¹ na projekcje filmów

JERZEGO STUHRA

 �Tydzieñ z ¿ycia mê¿czyzny�
i �Du¿e zwierzê�

CANBERRA
Sobota, 31 marca 2001

Center Cinema, Bunda Street, City
godz. 14.00

�Tydzieñ z ¿ycia mê¿czyzny�

godz. 16.30 - �Du¿e zwierzê�

Informacja i bilety:
Wanda Ca³ka - tel. 6248 6842

Maryla Królikowska - tel. 6296 3198

Po projekcji filmu �Tydzieñ z ¿ycia mê¿czyzny�odbêdzie siê
spotkanie z aktork¹ Gosi¹ Dobrowolsk¹ -  odtwórczyni¹ g³ównej
roli kobiecej w tym filmie)


