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SPK Ko³o Nr 5 przyczynia siê do finansowania sk³adania i wysy³ki Kroniki

Panorama G³ównego Pasma Œnie¿nych Gór (Main Range) od strony wyci¹gu
narciarskiego na Górze B³êkitnej Krowy (Mt Blue Cow) w Guthega.

Po lewej stronie w oddali widaæ szczyt Góry Koœciuszki
fofot. Jerzy Klim

Przegl¹d wydarzeñ

W dzisiejszymW dzisiejszymW dzisiejszymW dzisiejszymW dzisiejszym
numerze:numerze:numerze:numerze:numerze:

Z ¿yciaZ ¿yciaZ ¿yciaZ ¿yciaZ ¿ycia
organizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacji

Z naszego
podwórka

K¹cik emeryta

ZIM¥ NA DACHU AUSTRALII

Felieton o dobrych
manierach

Zjazd PZjazd PZjazd PZjazd PZjazd Poloniioloniioloniioloniiolonii



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
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Redaktor Naczelny Jerzy Klim 6281 0795
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Wiadomoœci z Polski Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
Reporta¿e, felietony Irena Œlaska-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.
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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
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Przewodnicz¹ca Eta Rogoyska 6242 9013
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Nieustajacy spÛr o PolskÍ to miÍdzy innymi, a moøe
przede wszystkim spÛr o historiÍ. Zw≥aszcza tÍ historiÍ
po roku 1944. SpÛr ten moøe przesπdziÊ o tym jakim
krajem bÍdzie Polska przez najbliøsze lata trzeciego
tysiπclecia. Bowiem jak dotπd dwie strony sporu ñ
umownie moøna je nazwaÊ Ñniepodleg≥oúciowaî i
Ñpeerelowskaî nie osiπgnÍ≥y porozumienia. Kompromis
nie wydaje siÍ moøliwy, bowiem prawda wyklucza
kompromisy. Dlatego teø scenariusz jaki wydaje siÍ
najbardziej prawdopodobny, to taki, øe Polska na d≥ugie
lata zostanie podzielona miÍdzy ludzi przyznajπcych siÍ
do niepodleg≥oúciowych tradycji i tych, ktÛrzy chcπ
budowaÊ przysz≥oúÊ nie odcinajπc siÍ od spuúcizny PRL-
u czyli komuny.

Przyk≥adem tego by≥a marcowa debata sejmowa nad
uchwa≥π oddajπcπ czeúÊ powojennej AK-owskiej
organizacji  WOLNOå∆ I NIEZAWIS£Oå∆ oraz
sprzeciw pos≥Ûw postkomunistÛw z SLD i UP. Po raz
wtÛry okaza≥o siÍ, øe nieprzeprowadzenie dekomunizacji
i traktowanie komunistÛw jako partnerÛw politycznych
by≥o najwiÍkszym grzechem zaniechania po roku 1989.
Wystπpienie pos≥a SLD Longina Pastuszaka, podczas
debaty sejmowej nad wczeúniej wspomnianπ uchwa≥π
by≥o ewidentnym tego przyk≥adem. Pose≥ Pastusiak mia≥
úmia≥oúÊ nazwaÊ wydarzenia lat 1944-1948 na terenach
polskich Ñwojnπ domowπî  w ktÛrej zginÍ≥o 21.151
obywateli przy czym po stronie lewicy (czytaj
komunistÛw) zginÍ≥o 13.758 osÛb a po stronie prawicy
(czytaj ruchÛw niepodleg≥oúciowych, antyhitlerowskich
i antysowieckich) 7.393 osoby.

Zachodzi pytanie skπd pose≥ Pastusiak wziπ≥ te cyfry i
skπd nazwa Ñwojna domowaî. Dla komunistÛw nic to
nowego bowiem fa≥szowanie historii to by≥a ich
specjalnoúÊ od lat i nazwanie terroru stalinowskiego
Ñwojnπ domowπî jest w dniu dzisiejszym przyk≥adem
recydywy PRL-u w obecnej Polsce.

Tym przyd≥ugim wstÍpem witam czytelnikÛw
przeglπdu wydarzeÒ w Polsce. Poniewaø zaczÍliúmy od
historii Polski to pozostaÒmy przy tym przedmiocie
jeszcze czas jakiú. Od ponad roku frapuje g≥Ûwnie polskie
media temat poruszony w ksiπøce Jana Tomasza Grossa
zatytu≥owanej ÑS•SIEDZIî opisujπcej spalenie przez
PolakÛw w miejscowoúci Jedwabne na pÛ≥nocno-
wschodnich kraÒcach Polski w lipcu 1941 roku
mieszkaÒcÛw tego miasteczka pochodzenia
øydowskiego. IloúÊ zamordowanych jest obecnie
ustalana, w/g rÛønych zeznaÒ wacha siÍ od 500 do 1600
osÛb. Jak moøna by≥o oczekiwaÊ rozgorza≥a dyskusja,
najpierw ta na hura. Jedni krzyczeli ñ przepraszaÊ narÛd
øydowski za tÍ zbrodniÍ, nie jesteúmy tacy úwiÍci za
jakich siÍ uwaøamy. Drudzy mÛwili: zaraz, zaraz,
poczekajmy, niech historycy i INSTYTUT PAMI CI
NARODOWEJ obada sprawÍ, jako øe w debacie na temat
zbrodni dysponujπc tylko szczπtkowπ wiedzπ, bÍdziemy siÍ
starali podporzπdkowaÊ fakty do za≥oøonej tezy tej za jak i
przeciw a to jest bardzo niebezpieczne.

Naleøy wiÍc pamiÍtaÊ, øe zaczÍto juø mieszaÊ dwie
kwestie, ktÛre absolutnie nie powinno siÍ mieszaÊ.
Pierwsza to kwestia moralna, poczucie
odpowiedzialnoúci za to co sta≥o siÍ 60 lat temu. Druga,
to kwestia badaÒ historycznych i prokuratorskich czyli
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prÛba dotarcia do ürÛde≥ prawdy o tym dramatycznym
zdarzeniu.  Pomimo, øe mord w Jedwabnym nie mia≥
øadnego podtekstu religijnego Episkopat Polski w
niedzielÍ 27 maja w warszawskim koúciele Wszystkich
åwiÍtych, ktÛry w czasie wojny graniczy≥ z murami getta,
odprawi≥ naboøeÒstwwo pokutne za mord na Øydach w
Jedwabnem. Taka uroczystoúÊ dotyczπca konkretnej
zbrodni nie mia≥a precedensu w polskim Koúciele
katolickim. NaboøeÒstwo mia≥o charakter øa≥obny,
wprowadzenie do modlitwy wyg≥osi≥ bp Stanis≥aw
Gadecki, przewodniczπcy Rady Episkopatu Polski d/s
Dialogu Religijnego.

Powiedzia≥ m.in.: Chcemy jako pasterze Koúcio≥a w
Polsce, stanπÊ w prawdzie przed Bogiem i ludümi,
zw≥aszcza przed naszymi øydowskimi braÊmi i
siostrami, odnoszπc siÍ z øalem i skruchπ do zbrodni,
ktÛra w lipcu 1941 roku wydarzy≥a siÍ w Jedwabnem i
gdzie indziej, jej ofiarami stali siÍ Øydzi, zaú wúrÛd
sprawcÛw byli takøe Polacy i katolicy, osoby ochrzczone.
Groza tej zbrodni jest tym wiÍksza, iø w okresie
narodowego socjalizmu narÛd øydowski, ktÛry otrzyma≥
od Boga przykazanie ÑNIE ZABIJAJî, w szczegÛlnej
mierze doúwiadczy≥ na sobie zabijanie. Starajπc siÍ o
pojednanie z Bogiem i  ludümi, pragniemy z jeszcze
wiÍkszπ wiarπ i ufnoúciπ rozpoczπÊ nowy wiek i nowe
tysiπclecie. Oby nigdy nie powtÛrzy≥y siÍ KATY— i
AUSCHWITZ, KO£YMA i obozy zag≥ady ani
JEDWABNE.

Natomiast uroczystoúci úwieckie z udzia≥em
Prezydenta Aleksandra Kwaúniewskiego bÍdπ mia≥y
miejsce 10 lipca w Jedwabnem podczas ods≥oniÍcia nowej
tablicy pamiπtkowej. KoÒczπc tπ sekwencjÍ nie moøna
oprzeÊ siÍ obawie i wraøeniu, aby tragedia ta nie sta≥a
siÍ grπ w rÍkach  politykÛw i dzia≥aczy wszystkich stron.

Jak juø jesteúmy w ciπgu historycznym to jeszcze jeden
temat z bolesnej historii Polski. Trwa bowiem procedura
rozpoczÍcia rozprawy sπdowej przeciw gen. W.
Jaruzelskiemu i innym, ktÛrym zarzuca siÍ winÍ úmierci
50 osÛb podczas wydarzeÒ grudnia 1970 roku w
GdaÒsku. Wydarzenia te naleøπ do najczarniejszych kart
historii  PRL. Domagajπc siÍ  godnego øycia zginÍ≥o 50
osÛb, wiele by≥o rannych, pobitych, wyrzuconych z pracy.
Przez lata siedemdziesiπte, osiemdziesiπte ñ nie liczπc
miesiÍcy czasu SOLIDARNOåCI - w≥adze
komunistyczne nie dopuszcza≥y do uczciwego
dochodzenia prawdy. Dlatego proces Wojciecha
Jaruzelskiego i innych osob nie jest zwyk≥ym procesem.
Jest przede wszystkim procesem, w ktÛrym broni siÍ
znaczenia godnoúci i prawdy.

Przejdümy teraz do spraw wspÛ≥czesnych. W ostatnich
miesiπcach  trzy tematy  by≥y istotne dla obecnej Polski i
nas Emigracji, a mianowicie wybory parlamentarne i
nowa ordynacja wyborcza, przetasowania po prawej
stronie sceny politycznej, oraz II-gi Zjazd Polonii i
PolakÛw z Zagranicy. Rozpocznijmy od ordynacji
wyborczej i wyborÛw.

2 maja Prezydent RP podpisa≥ nowπ ordynacjÍ
wyborczπ i og≥osi≥ termin wyborÛw do Sejmu i Senatu
na dzieÒ 23 wrzeúnia bieøπcego roku. Nowa ordynacja
jest korzystna dla ma≥ych i úrednich partii. Natomiast
jest niekorzystna dla tzw. kandydatÛw centralnych,
bowiem zlikwidowana zosta≥a tzw. lista krajowa ñ to jest
pewna iloúÊ miejsc obsadzanych z nominacji partyjnych
a nie zwyciÍskich iloúci g≥osÛw. Nowa metoda
przeliczania g≥osÛw na mandaty bardziej sprzyja

proporcjonalnoúci czyli wierniej oddaje rezultaty
g≥osowania. W mniejszym stopniu jednak sprzyja
wy≥onieniu rzπdu z silnym zapleczem parlamentarnym.

A jak zatem siÍ prezentuje scena polityczna w Polsce?
Za wczeúnie na  szczegÛ≥owe analizy czy przewidywania.
PozwolÍ sobie przytoczyÊ wyniki sondaøu
przeprowadzonego przez OBOP 4 czerwca br. Na SLD-
UP chce g≥osowaÊ 41% PolakÛw, na PlatformÍ
Obywatelskπ 18%, na PSL 13%,  na AWS-ROP 8%, na
PRAWO i SPRAWIEDLIWOå∆ 10%. Poniøej progu
wyborczego 5% znalaz≥y siÍ pozosta≥e partie.

Ostatni temat przeglπdu to II-gi Zjazd Polonii i PolakÛw
z Zagranicy, ktÛry mia≥ miejsce w Warszawie i Krakowie.
Premier Buzek mÛwi≥ do delegatÛw, øe Polska jest nie
tylko nad Wis≥π, lecz tam gdzie jest Polonia. Prezydent
Kwaúniewski wzywa≥ do solidarnoúci, Marsza≥ek Sejmu
troszczy≥ siÍ o m≥ode pokolenie emigrantÛw a Marsza≥ek
Senatu przypomina≥a o powinnoúciach Macierzy wobec
ca≥ego Narodu. Delegaci z kolei mogli siÍ zapoznaÊ bliøej,
szczegÛlnie delegaci Polonii czyli nas i wiÍkszoúci
PolonusÛw dawnego úwiata zachodniego z
przedstawicielami PolakÛw z Zagranicy czyli RodakÛw
zamieszkujπcych od wiekÛw nie z w≥asnej woli kraje ex-
Zwiπzku Sowieckiego lub w tzw. ex-krajach demokracji
ludowej.

Delegaci przedstawili w≥adzom polskim potÍøny pakiet
øπdaÒ, ktÛrym moøna by by≥o nadaÊ wspÛlny tytu≥ ÑNic
o nas bez nasî. W sumie podjÍte zosta≥o 26 uchwa≥ i 59
rezolucji ale najwaøniejsze z nich to trzy: obywatelstwo
polskie, przywileje ojczyüniane (czyli Karta Polaka) oraz
ustawa o repatriacji. Polski parlament uchwali≥ ku
zadowoleniu stron narazie tylko ustawÍ o repatriacji.
Ustawa o obywatelstwie oraz Karta Polaka jeszcze nie
zosta≥y uchwalone. Jest nadzieja, øe za 5 lat jak ustali≥
Zjazd, na III-cim Zjeüdzie sprawy powyøsze bÍdπ juø
zamkniÍte.

Wydaje sie, øe historia zjazdÛw rÛwnieø ewoluuje i tak
10 lat temu I-szy Zjazd by≥ zjazdem radoúci z wolnej
Ojczyzny i porachunkÛw miÍdzy starymi Polonusami z
Zachodu, gdzie przedstawiciele PolakÛw z krajÛw
wschodu byli w mniejszoúci i mocno niepewni. Tak
obecny zjazd II-gi by≥ zjazdem zapoznawczym
przedstawicieli Polonii z przedstawicielami PolakÛw z
Zagranicy. Natomiast za 5 lat (bowiem skrÛcono okresy
miÍdzyzjazdowe) zostanie powo≥ana nowa Rada Polonii
åwiata i ci delegaci, ktÛrzy wtedy przyjadπ do Polski,
bÍdπ juø przedstawicielami nowej generacji z nowymi
wizjami wspÛ≥pracy miÍdzy sobπ i z Krajem na dalsze
lata 21-ego wieku.

Jak zwykle koÒczπc przeglπd wydarzeÒ przytaczam
Czytelnikom cytat z prasy krajowej. Tym razem bÍdπ to
s≥owa zmar≥ego przed kilku tygodniami w wieku 82 lat
znanego pisarza i myúliciela Paw≥a Hertza, ktÛry w
rozmowie z dziennikarzem dziennika
RZECZPOSPOLITA na pytanie: Co Pana cieszy? Co Pan
pochwala? (w dzisiejszej Polsce), powiedzia≥: Pochwalam
oczywiúcie zbiorowπ si≥Í narodu. Pochwalam zaradnoúÊ bardzo
wielu ludzi, ktÛrzy z niczego dochodzπ do czegoú. Pomijam
problem, øe pierwszy milion jest podobnoÖWierzÍ w mπdroúÊ
zbiorowπ, w organicznoúÊ. WierzÍ, øe duøa liczba ludzi
mÛwiπcych tym samym jÍzykiem na danym sobie terytorium,
majπca podobne wyobraøenia i normowana tradycjπ, da sobie
radÍ.

Do s≥Ûw tych przy≥πcza siÍ piszπcy ten przeglπd
Arkadiusz Fabjanowski.
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

dokoñczenie obok

Mimo, øe na zewnπtrz moøe siÍ wydawaÊ iø nie wiele
siÍ dzieje w SPK to jednak tak nie jest. Sytuacja Ko≥a siÍ
stabilizuje, na piÍtrze gdzie teraz jesteúmy dokonaliúmy
zmian i staramy siÍ tak urzπdziÊ nasze miejsce aby kaødy
kto zawita mia≥ moøliwoúÊ spÍdzenia czasu wúrÛd
pamiπtek i symboli typowo polskich.

W czytelni, na g≥Ûwnym miejscu zosta≥a zainstalowana
rzeüba KatyÒska, ktÛra w otoczeniu wielu pamiπtek
znalaz≥a w≥aúciwe dla niej miejsce. Wszystkie tablice
pamiπtkowe zosta≥y umieszczone w dostÍpnym miejscu
aby informowaÊ o znaczπcych dla Ko≥a wydarzeniach.
Dla wygody naszych cz≥onkÛw i osÛb odwiedzajπcych
nas otrzymywanπ prasÍ umieúciliúmy na frontowych
sto≥ach aby bez wzglÍdu na naszπ obecnoúÊ kaødy mia≥
do niej dostÍp. Cieszy nas øe nie ma dnia aby ktoú nas
nie odwiedzi≥, szczegÛlnie rodacy odwiedzajπcy KanberÍ
i nie chwali≥ wyglπdu i urzπdzenia naszej siedziby.

Planujemy mniejsze liczebnie spotkania naszych
cz≥onkÛw urzπdzaÊ na gÛrze i wszyscy zaangaøowani w
urzπdzanie obecnie posiadanej przestrzeni majπ to na
uwadze. Z chwilπ gdy oprÛcz alarmu, zainstalowanego
dla zabezpieczenia przed kradzieøπ i zniszczeniem
pamiπtek zostanπ zainstalowane drzwi, umieúcimy w
czytelni telewizor i video  co umoøli nam organizowanie
spotkaÒ z oglπdaniem polskich filmÛw, ktÛre planujemy
pozyskaÊ.

Kolejnym duøym zadaniem do wykonania przez
cz≥onkÛw zarzπdu jest uporzπdkowanie posiadanych
archiwÛw i zabezpieczenie dokumentÛw o znaczeniu
historycznym, z ktÛrych czÍúÊ przejmie Instytut
Historyczny aby przysz≥e pokolenia mia≥y do nich dostÍp.
Na ukoÒczeniu jest porzπdkowanie biblioteki Ko≥a.
Wszystkie przekazane Ko≥u ksiπøki z prywatnych
zbiorÛw zosta≥y zakatalogowane i obecnie trwa przeglπd
ksiπøek uszkodzonych i naprawa aby nadal mog≥y byÊ
udostÍpniane do czytania. Jednym s≥owem pracy nam
nie brakuje, bo opÛrcz tych wszystkich poczynaÒ mamy
do za≥atwiania wiele bieøπcych spraw zwiπzanych z
naszπ dzia≥alnoúciπ.

Nie mniej, jak wszystko zostanie uporzπdkowane
bÍdziemy mogli skupiÊ siÍ na organizowaniu wiÍkszej
iloúci spotkaÒ naszych cz≥onkÛw, o charakterze
odmiennym niø nasze sta≥e, rokrocznie organizowane
imprezy.

W tym miejscu chcielibyúmy wspomnieÊ o spotkaniu
z okazji ANZAC DAY. Najpierw jak co roku polska grupa
licznie uczestniczy≥a w marszu a po nim, korzystajπc z
goúcinnoúci klubu RSL, ktÛry udostÍpni≥ nam salÍ odby≥o
siÍ spotkanie przy skromnym poczÍstunku. By≥o to
spotkanie dla tych wszystkich ktÛrzy brali udzia≥ w
marszu i z jego przebiegu naleøy sπdziÊ, øe by≥o udane i
nasi sÍdziwi cz≥onkowie mieli okazjÍ wspÛlnego
spÍdzenia czasu i powspominania o dawnych czasach.
Kolejny raz siÍ okaza≥o, øe tego rodzaju spotkania sπ
potrzebne i mile widziane i napewno tak d≥ugo jak bÍdzie
moøna zamierzamy to robiÊ. W dalszym ciπgu zachÍcamy
do odwiedzania SPK i zapewniamy, øe zawsze jesteúmy
do dyspozycji, gotowi s≥uøyÊ pomocπ i radπ. Naszym
øyczeniem jest aby tak d≥ugo jak to moøliwe nasi
cz≥onkowie i nie tylko, mieli swoje miejsce do ktÛrego
moøna przyjúÊ i byÊ zawsze mile widzianym goúciem.

H.Szalinska
Sekretarz Ko≥a

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 2. kwarta≥ 2001 r.
Drugi kwarta≥ obfitowa≥ w wydarzenia i imprezy nie
organizowane przez nas, w ktÛrych jednak bra≥yúmy
czynny udzia≥.
Na wstÍpnie krÛtkie wspomnienie:

Dnia 18 Marca br. zmar≥a w wieku 97 lat åp Jadwiga
Tupalska ñ artysta, rzeübiarz i malarz.  NajwiÍkszπ czeúÊ
swego øycia spÍdzi≥a w Australii w rejonie Kanbery, tutaj
dojrza≥ jej talent.  Tutaj teø pozostawi≥a najwiÍcej úladÛw
swej twÛrczoúci w postaci piÍknych rzeüb i obrazÛw.  By≥a
wspania≥ym ambasadorem sztuki polskej w Australii i
zas≥uøy≥a sobie na miejsce w historii Polonii Australijskiej.
Jej rzeüby ÑKopernikî w KOB, ÑKatyÒî w SPK, ÑMa-
donnaî w zbiorach syna i inne w rÛønych koúcio≥ach, jak
rÛwnieø obrazy i portrety w domach prywatnych
zachowajπ Jπ na d≥ugo w naszej pamiÍci.

W ramach Canberra Multicultural Festival odby≥ siÍ w
Ambasadzie RP koncert pt  ÑRomantyzm w muzyce
Szopena, Wieniawskiego, i Moniuszkiî zorganizowany
przez Towarzystwo Sztuk PiÍknych.  Panie W. Horky i
E. Rogoyska upiÍkszy≥y wieczÛr dodajπc dekoracje i
kostiumy w stylu epoki i nawet uzupe≥ni≥y ca≥oúÊ
tradycyjnym wrÍczeniem wieÒca doøynkowego przez pp
St. A. ZiÛ≥kowskich.  Soliúci Ewa KarpiÒska ñ fortepian,
Max Holzner - skrzypce, Alex Voorhoeve ñ wiolonczela i
Teresa Rajner ñ sopran, uraczyli nas pieknπ muzykπ i
úpiewem.

RÛwnieø w marcu odby≥o siÍ otwarcie ÑNational Mu-
seum of Australiaî, gdzie moøna by≥o oglπdaÊ takøe
eksponaty z Polski:  pierúcieÒ KrÛla Stefana Batorego,
pas s≥ucki i inne.

Potem by≥a Wielkanoc i úwiÍcenie pokarmÛw w Wielkπ
SobotÍ.  Przyjemnie by≥o patrzeÊ na trzy pokolenia
sk≥adajπce swe koszyczki na stopniach o≥tarzy z proúbπ
w cichej modlitwie, aby nigdy nie zabrak≥o chleba na
naszych sto≥ach.

Dalej bra≥yúmy udzia≥ w naboøeÒstwie
upamiÍtniajπcym rocznicÍ ÑKatyniaî, a w nastÍpnπ

Panie z Ko³a Polek z koszykami
fot. Z.J. Opoczyñski
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Ko³o Polek - dokoñczenie
niedzielÍ w Mszy åw. za OjczyznÍ i po po≥udniu w
uroczystoúci 3 Majowej w KOB.  Akademia by≥a krÛtka,
dobrze zorganizowana.  Prowadzona sprawnie i
przyjemnie przez p. JoannÍ Cyran i p. Leszka Stawskiego.
AmbasadÍ RP reprezentowa≥ sekretarz mgr Marek
Malarski, KOB prezes p. Andrzej Miko≥ajczak,
duszpasterstwo ks Zenon Broniarczyk, Ko≥o Polek v-ce
prezes Ludmi≥a Zawartko, SPK poczet sztandarowy i
prezes Franciszek Machutta.  CzÍúÊ artystycznπ wykona≥y
dzieci i m≥odzieø.  Wiersze, úpiewy, muzyka i taÒce,
wszystko by≥o starannie przygotowane i dobrze
wykonane.  V-ce prezeski KP pp A. ZiÛ≥kowska i L.
Zawartko zbiera≥y wolne datki na cel polonijne.

W niedzielÍ 13.5 br modliliúmy siÍ wszyscy i sk≥adali
øyczenia dla Jubilata ks dr Antoniego Dudka z okazji Jego
25 rocznicy kap≥aÒstwa.  Jest z nami krÛtko, lecz znamy
Go od dawna, jako redaktora ÑPrzeglπdu Katolickiegoî.
Na te uroczystoúci przyby≥y dwa chÛry ze Sydney, jak
rÛwnierü drugi jubilat ks. Max Szura.

Wystawa ÑTerra Nowaî, po Kanberze odwiedzi≥a
Brisbane i jest teraz w Polsce w Krakowie.

Odnowi≥yúmy prenumeratÍ ÑRotyî, kwartalnika
wydawanego przez FundacjÍ T. Goniewicza w Lublinie.
Pismo jest dostÍpne do czytania dla cz≥onkiÒ Ko≥a.

Z≥oøy≥yúmy ofiarÍ na zakup dalszych Stacji Drogi
Krzyøowej, do kaplicy Jana Paw≥a II na Narrabundah.
W odpowiedzi na apel przes≥a≥yúmy donacjÍ na ÑHeart
Foundationî.

P Irena ålaska-Bell wyjeødøa do Melbourne, gdzie
miÍdzy innymi spotka siÍ rÛwnieø z prezeskπ Zjed. Polek
w Australii p. I. Michalskπ.

Zebrania odbywajπ siÍ raz w miesiπcu, przy dobrej
frekwencji (18-20 paÒ).  Dyskutujemy i podejmujemy
decyzje w sprawach bieøπcych.  W drugiej czÍúci
zebrania, przy kawce rozmawiamy, lub czytamy ciekawe
artyku≥y z prasy polskiej.

ÑCentrelinkî nades≥a≥ nastÍpujπce og≥oszenie:
ÑWe speak your language.
Po informacje w jÍzyku polskim, na temat úwiadczeÒ i

us≥ug Centrelink dzwoÒ pod numer 13 12 02 (za cenÍ
lokalnej rozmowy).î

Z OSTATNIEJ CHWILI
W niedzielÍ 3.6.br. ks. prowincja≥ Tadeusz Przybylak

obchodzi≥ 20 lat swego kap≥aÒstwa.
Pracowa≥ wúrÛd nas od 1986 r.  Zapisa≥ swe imiÍ w

kronice tutejszej Polonii rozpoczÍciem i prowadzeniem

WYDARZENIA I IMPREZY
W dniu 1 kwietnia br. w goúcinnej sali Klubu Or≥a

Bia≥ego zgromadzi≥a siÍ Polonia z Kanbery i Queanbeyan
na Jubileuszowym X. Konkursie ÑPiÍkno s≥owa i muzyki
polskiejî.

Na tym Konkursie obecni byli: Ambasador RP w
Kanberze dr T. Szumowski wraz z øonπ, pierwszy
sekretarz Ambasady mgr Marek Malarski i Minister
Edukacji i Sportu Bill Stefaniak (M.L.A.), ksiπdz
proboszcz Zenon Bednarczyk T.Chr., goúcie australijscy
z Sydnej i Perthíu oraz przedstawiciele polskich
organizacji na naszym terenie.

Obecnych powita≥ prezes i zarazem fundator tej
Fundacji Kulturalnej w Kanberze pani Zofia SÍk-SÍkalska.
W swoim wstÍpnym przemÛwieniu cytowa≥a ona s≥owa
obecnego papieøa Jana Paw≥a II, przes≥ane w roku 1988
do uczestnikÛw åwiatowego Zjazdu Z.H.P.  w Filadelfii,
ktÛre nak≥oni≥y jπ do pewnej odpowiedzialnoúci za
dziedzictwo kultury polskiej, ktÛrπ powinniúmy
przekazaÊ m≥odszemu pokoleniu na emigracji,
gdziekolwiek siÍ znajdujemy.

Dlatego teø ona zjednoczy≥a dzieci i m≥odzieø polskπ
w Kanberze w corocznych konkursach ÑPiÍkno s≥owa i
muzyki polskiejî, øe aø w dniu dzisiejszym osiπgnÍ≥a
Jubileuszowy X. Konkurs.  W konkursach tych przez
ostatnie 9 lat wziÍ≥o udzia≥ ponad 500 dzieci, z ktÛrych
aø 200 zosta≥o wyrÛønionych, a pozosta≥ym wrÍczono
nagrody ksiπøkowe za ich uczestnictwo.  MuszÍ rÛwnieø
dodaÊ, øe konkurs ten odbywa≥ siÍ pod honorowym
patronatem prezesa ÑWspÛlnoty Polskiejî prof. Andrzeja
Stelmachowskiego, od ktÛrego pani Zofia SÍk-SÍkalska
otrzyma≥a pe≥ne s≥owa uznania, przekazane jej przez pana
Ambasadora RP w Kanberze.

Tytu≥ inscenizacji tego konkursu by≥ ÑOto Polskaî.
Ciekawa dekoracja oraz wyg≥oszenie piÍciu referatÛw w
jÍzyku polskim i angielskim by≥o inspiracjπ starszej
m≥odzieøy z klasy maturalnej.

W dekoracji na scenie by≥a stylizowana mapa Polski z
widocznπ lokalizacjπ g≥Ûwnych rzek i miast takich jak:
Zakopane, KrakÛw, Warszawa, ToruÒ i GdaÒsk, o ktÛrych
istnieniu w rozszerzonym opisie czytali uczniowie.

NastÍpnie dzieci i uczniowie klas niøszych
deklamowa≥y wiersze, tematycznie dobrane do danej
okolicznoúci oraz úpiewa≥y i gra≥y na rÛønych
instrumentach.

Tradycyjne œwiêcenie pokarmów w koœciele œw.
Józefa na O'Connor

Klub Or³a Bia³ego
fot. Z.J. Opoczyñski

przez 8 lat budowy Oúrodka Duszpasterskiego im. Jana
Paw≥a II.

Przy koÒcu ubieg≥ego roku wrÛci≥ do Kanbery, na
stanowisko Prowincja≥a KsiÍøy ChrystusowcÛw w
Australii i N.Z.

Øyczymy czcigodnemu Jubilatowi SzczÍúÊ Boøe na
dalsze lata w øyciu osobistym i w pracy kap≥aÒskiej.

PaÒstwu Stanis≥awowi i Marii Gondek sk≥adamy
serdeczne gratulacje z okazji zaúlubin Ich cÛrki Krystyny
z p. Glen Wilson.  ålub odby≥ siÍ dn. 9.6.br w Duntroon.
Jako m≥oda dziewczynka p. Krysia naleøa≥a do harcerstwa
polskiego, chÛru ÑSacrosongî i grupy tanecznej
ÑWielkopolskaî.  M≥odej Parze úlemy staropolskie
ÑSzczÍúÊ Boøe na Nowπ DrogÍ Øyciaî.

H. Wodzinska
Sekretarz
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Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

H. Frasin ......................................... $  20,00
F.D. Rudnicki .................................. $  20,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

Osobom pragn¹cym z³o¿yæ jakieœ 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

Ca≥oúÊ by≥a ≥adnie opracowana, dzieci starannie
przygotowane przy czym widownia uwaønie s≥ucha≥a i
gorπco oklaskiwa≥a stosownie dobrany program.

KonferansjerkÍ w jÍzyku polskim i angielskim
prowadzili: Joasia Cyran i Leszek Stawski.

Ten ciekawy program nie trwa≥ d≥ugo, po czym grupa
starszej m≥odzieøy w strojach narodowych roznosi≥a
poczÍstunek.

Panowa≥ mi≥y nastrÛj i na zakoÒczenie X. Konkursu
minister B. Stefaniak (M.L.A.) i pierwszy sekretarz
Ambasady RP M. Malarski rozdawa≥ dzieciom i
m≥odzieøy interesujπce dyplomy uczestnictwa, a pani
Zofia SÍk-SÍkalska podziÍkowa≥a obecnym za ich
przybycie i wielkπ pomoc w Jubileuszowym X. Konkursie
i minionych konkursach z lat ubieg≥ych oraz za nagrody
ksiπøkowe ufundowane przez AmbasadÍ i Konsulat RP,
FundacjÍ Kulturalnπ, organizacje polskie i osoby
prywatne.

NastÍpnie przemawia≥ pan Ambasador dziÍkujπc pani
Zofii za trud i mozolnπ pracÍ w≥oøonπ nad krzewieniem
polskiej kultury wrÍczajπc jej wiπzankÍ bia≥o-czerwonych
rÛø.  RÛwnieø pan minister B. Stefaniak podziÍkowa≥ jej
za tak wielki wk≥ad i pracÍ nad polskimi dzieÊmi i
m≥odzieøπ.

OprÛcz tego na sali by≥a ciekawa wystawa fotograficzna
pani Barbary Meder z polskich Tatr.

Na zakoÒczenie Melisa Asanin, by≥a uczenica lekcji
fortepianowych pani Zofii, odegra≥a utwory Chopina i
wrÍczy≥a jej wiπzankÍ kwiatÛw, a zebrani na sali goúcie
zaúpiewali tradycyjne ÑSto latî.

Tak zakoÒczono Jubileuszowy X. Konkurs ÑPiÍkno
S≥owa i Muzyki Polskiejî w Kanberze.

Dnia 6 maja br. o godzinie 10-tej rano w Polskim
Oúrodku Duszpasterskim w Narrabundah im. Jana Paw≥a
II odprawiona zosta≥a uroczysta Msza åw. w intencji
Ojczyzny zamÛwiona przez Klub Or≥a Bia≥ego, a
celebrowana przez ks. proboszcza Zenona Broniarczyka
T.Chr. w asyúcie ks. prowincja≥a Tadeusza Przybylaka
T.Chr.  We Mszy åwiÍtej uczestniczyli rÛwnieø, oprÛcz
oficjalnie zaproszonych goúci, cz≥onkowie ZarzπdÛw
obydwÛch klubÛw w Kanberze, oraz poczet sztandarowy
miejscowego Ko≥a SPK Nr. 5.

Tego samego dnia o godzinie 16-tej odby≥a siÍ Akademia
z okazji obchodu úwiÍta narodowego uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja, w ktÛrej miÍdzy innymi, oprÛcz
zaproszonych oficjalnie goúci, wziÍ≥y udzia≥ szko≥y
polskie z Phillip i Belconnen oraz grupa taneczna
ÑWielkopolskaî pod kierownictwem pani Krystyny
Miko≥ajczak.

Po otwarciu Akademii przez pannÍ JoasiÍ Cyran i
odúpiewania hymnÛw narodowych przy
akompaniamencie fortepianowym panny Melisy Asinin,
powita≥ obecnych na sali prezes Klubu Or≥a Bia≥ego pan
Andrzej Miko≥ajczak.  Okolicznoúciowe przemÛwienia
wyg≥osili:  I-szy sekretarz Ambasady RP w Kanberze pan
Marek Malarski i pan Andrzej Miko≥ajczak.

NastÍpnie deklamowane by≥y wiersze przez SylwiÍ
Kulskπ, AniÍ BrandenburÍ, SylwiÍ Kobia≥ko, a grπ na
fortepianie zabawi≥ nas Szymon Zubowicz.  Osobne

Zespó³ „Wielkopolska” tañczy krakowiaka
fot. z archiwum K.O.B.

brawa naleøπ siÍ za úpiew ÑPolskie kwiatyî - Julii
Staniewskiej, ktÛra s≥owami piosenki przenios≥a nas do
malowniczych pÛl naszej Ojczyzny, jak rÛwnieø zespÛ≥
taneczny ÑWielkopolskaî pokaza≥ nam swÛj talent i
piÍkne stroje narodowe.

Nie moøna tutaj pominπÊ panny Melisy Asimin za jej
wspania≥e wykonanie utworÛw F. Chopina.

Na zakoÒczenie Akademii prezes Klubu Or≥a Bia≥ego
pan Andrzej Miko≥ajczak podziÍkowa≥ wszystkim
oficjalnym goúciom, duchowieÒstwu, prezesom i
obecnym na sali za ich przybycie.  RÛwnieø Ko≥u SPK
Nr. 5 za wystawienie pocztu sztandarowego podczas
Mszy åw, oraz sztandaru na Akademii, dzieciom za
wiersze, nauczycielom z obydwÛch szkÛ≥ polskich i
rodzicom za w≥oøony trud i pomoc w urzπdzeniu tej
Akademii.

NastÍpnie pannie Joasi Cyran za wspania≥e
prowadzenie Akademii, pannie Melisie Asinin za
akompaniament i grÍ na fortepianie, oraz zespo≥owi
tanecznemu ÑWielkopolskaî z paniπ Krystynπ
Miko≥ajczak a pannie Julii Staniewskiej za úpiew i mamusi
za akompaniament i ca≥emu Zarzπdowi Klubu Or≥a
Bia≥ego za okazanπ pomoc.

Cz≥onkiniom Ko≥a Polek za zbiÛrkÍ przy drzwiach
wejúciowych na salÍ na potrzeby szkolnictwa polskiego
na naszym terenie w Kanberze.

Na tym zakoÒczono AkademiÍ z okazji úwiÍta
narodowego 3-go Maja.

Serdecznie dziÍkujÍ.
A.S. Miko≥ajczak

Prezes K.O.B.
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Kim jestem ? Czy jestem Polk¹ czy Australijk¹?
Ilona

ÑNikt chyba nie przypuszcza≥, øe na stadionie
Olimpijskim, gdzie dzieÒ w dzieÒ zawody oglπda od 90
do 100 tyú. ludzi, w piπtek aø dwukrotnie wys≥uchamy
Mazurka Dπbrowskiego.î

Cytat z ëØycia Warszawyí
Kiedy przeczyta≥am to w gazecie, poczu≥am siÍ  bardzo

dumna, aø ≥zy nap≥ynÍ≥y mi do oczu. Na w≥asne oczy
oglπda≥am w telewizji transmisjÍ z Olimpiady kiedy
pokazywano chÛd na 50 km. Patrzy≥am jak Robert
Korzeniowski przekroczy≥ liniÍ mety i s≥ysza≥am jak
publicznoúÊ wiwatowa≥a na jego czeúÊ (widzowie
krzyczeli z radoúci). Rzadko oglπdam coú tak
wspania≥ego jak ten wyúcig. NiektÛrzy moi znajomi
myúlπ, øe jak juø siÍ mieszka w Australii, to trzeba
kibicowaÊ druøynie Australii. Tak w≥aúnie twierdzi≥o
dwÛch moich znajomych, ktÛrzy pochodzπ z poza
Australii. Jeden jest Amerykaninem, a drugi Rosjaninem.
Nie wszyscy jednak tak uwaøajπ. Moja koleøanka mia≥a
takie same zdanie jak ja. Urodzona w Niemczech wola≥a
kibicowaÊ Niemcom a nie Australijczykom.

Podczas meczu koszykÛwki Polski z Australiπ
rozmawia≥am z kolegπ  przez telefon. On jest
Australijczykiem i teø oglπda≥ ten mecz. Oczywiúcie on
kibicowa≥ Australijkom a ja Polkom. Mieliúmy fajnπ
zabawÍ. Krzyczeliúmy na siebie, przeøywaliúmy akcje
swoich druøyn. Kiedy Australijki mia≥y pi≥kÍ to ja
krzycza≥am ze z≥oúci na kolegÍ. Kiedy znowu Polki gra≥y
lepiej on wykrzykiwa≥ na mnie.  (Ö)

Kim wiÍc jestem? Polkπ czy Australijkπ?
Jestem Polkπ poniewaø urodzi≥am siÍ w Polsce, tam

przeøy≥am pierwsze lata swojego øycia, mÛwiÍ po polsku,
chodzÍ do polskiej szko≥y, uczÍ siÍ historii mojej ojczyzny,
jej geografii, poznaje tradycje, obyczaje i kulturÍ. Z drugiej
strony, jestem teø Australijkπ. ChodzÍ do australijskiej
szko≥y, na codzieÒ pos≥ugujÍ siÍ jÍzykiem angielskim,
uczÍ siÍ o tradycjach, obyczajach, historii i geografii
Australii. (Ö)

Na szczÍúcie Australia jest otwartym krajem i bardzo
duøo moich znajomych pochodzi z zagranicy. Chyba
najlepiej mogÍ okreúliÊ siebie jako AustralijkÍ polskiego
pochodzenia. Z drugiej strony nazwa nie ma znaczenia.
Waøne jest to co siÍ nosi w sercu. Urodzi≥am siÍ w Polsce,
ale wychowana jestem w Australii.

Nie wydaje mi sie teø øeby moje wartoúci by≥y zwiπzane
z jednym krajem. W koÒcu te dwa kraje nie rÛøniπ siÍ aø
tak bardzo. I tu i tam ludzie uczπ siÍ, pracujπ, oglπdajπ
telewizjÍ, czytajπ ksiπøki, spÍdzajπ czas z rodzinπ. Dobro
jest dobrem zarÛwno w Australii jak i w Posce. Podobnie
jak i z≥o. Ludzie w obu krajach nie rÛøniπ siÍ zbytnio.
Ubieramy i zachowujemy siÍ podobnie. S≥uchamy tej
samej muzyki. Sπ oczywiúcie teø rÛønice. Podoba mi siÍ
na przyk≥ad uprzejmoúÊ polskich mÍøczyzn dla kobiet.
Tego nie widaÊ tak bardzo w Australii. PrzyznajÍ, øe
Polska jest o wiele starszym krajem niø Australia, ma

bogatszπ historiÍ, tradycjÍ i kulturÍ. Moøe to stπd bierze
sie moje zaintersowanie polskπ literaturπ i poezjπ. LubiÍ
bardzo Mickiewicza a kiedy tylko jestem w Polsce to
staram siÍ chodziÊ czÍsto do teatrÛw.  LubiÍ teø oglπdaÊ
polskie filmy.  Wydaje mi siÍ, øe øycie w Australii jest
≥atwiejsze niø w Polsce. Kaødy mÛwi jaki to wspania≥y
kraj, ta Australia. Emigranci mogπ znaleüÊ dobrπ pracÍ,
dzieci majπ ≥atwiejszy wstÍp na uniwersytet (jeúli tylko
chcπ siÍ uczyÊ). Moøna nawet finansowo pomagaÊ
rodzinie w Polsce, gdzie øycie jest trudniejsze. Tam jest
wiÍcej ludzi, jest teø wiÍksze bezrobocie.  M≥odzieø musi
walczyÊ o miejsce na uniwersytecie. Sytuacja
ekonomiczna Polski nie jest taka dobra jak Australii.

To nie jest jednak najwaøniejsze. Kiedy widzÍ Stare
Miasto w Krakowie czy Warszawie, to aø zapiera mi dech.
Uwielbiam chodziÊ po ulicach Warszawy, oglπdaÊ Zamek
KrÛlewski, budynki, odpoczywaÊ przy kawie na Starym
Rynku. A jakøe piÍkne sπ polskie gÛry, zw≥aszcza zimπ.
Australia nie ma takich zabytkÛw, ale ma swÛj w≥asny
urok. PiÍkne doliny, duøo miejsca, busz, kangury,
pustynie. Inne sπ teø gÛry. Polskie Tatry majπ ostre
szczyty, sπ strome i trudne, tak jak trudne moøe byÊ øycie
dla niektÛrych ludzi w Polsce. Australijskie gÛry sπ niøsze
i ≥agodniejsze. Tak w≥aúnie, jak ≥agodniejsze i
przyjemniejsze jest tutaj øycie.

MyúlÍ, øe na mÛj stosunek do Polski duøy wp≥yw majπ
moi rodzice. Oni sπ w pe≥ni Polakami. Mimo, øe øyjπ tutaj
ich ojczyznπ jest Polska. W domu mÛwimy po polsku,
oglπdamy polskie filmy, czytamy ksiπøki, rozmawiamy
o Polsce. Dlatego mi takøe zaleøy na úcis≥ych zwiπzkach
z Polskπ. Ten kraj nigdy nie bÍdzie mi obojÍtny ani obcy.
ChcÍ takøe nazywaÊ PolskÍ mojπ drugπ ojczyznπ. W
przysz≥oúci, kiedy bÍdÍ mia≥a w≥asne dzieci, chcia≥abym,
øeby teø zna≥y jÍzyk polski. Jestem dumna, øe pochodzÍ
stamtπd i chcÍ øeby moje dzieci tak samo wiedzia≥y skπd
pochodzπ ich przodkowie. Jestem wdziÍczna, øe
wychowujÍ siÍ w rodzinie polskiej tutaj w Australii i
mogÍ øyÊ wúrÛd dwÛch  kultur.

Nie mogÍ powiedzieÊ, ktÛry kraj jest lepszy, dlatego
øe øycie w kaødym kraju ma swoje wady i zalety. Nigdy
nie znajdziemy Utopii, ale moøemy myúleÊ o kraju ktÛry
jest blisko. By≥oby fajnie gdyby by≥ taki kraj w ktÛrym
by≥oby wszystko to co najlepsze z Polski i Australii. Na
razie øyjÍ w Australii, ale pÛüniej, po studiach, moøe
pojadÍ na jakiú czas do Polski. Mog≥abym tam pracowaÊ
i lepiej poznaÊ normalne øycie.

Piszπc to wypracowanie, dosz≥am do wniosku, øe tak
naprawde jestem silnie zwiπzana z obydwoma krajami.
Moje korzenie sπ polskie i zawsze pozostanπ polskie.
Jestem takøe Australijkπ, dlatego øe wychowujÍ siÍ w
kulturze i historii Australii. Nie ma w tym nic z≥ego,
øebym by≥a w po≥owie Polkπ a w po≥owie Australijkπ,
poniewaø kultura i tradycja obu tych krajÛw kszta≥tuje
moje øycie.
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Joanna

Urodzi≥am siÍ w Sydney, w Australii. Moimi rodzicami
sπ emigranci  pochodzenia polskiego. (Ö)

W moim domu wiele mÛwi≥o siÍ o Polsce. Panowa≥
zwyczaj rozmawiania po polsku gdyø rodzice uwaøali,
øe gdy zaczniemy naukÍ w szkole australijskiej to i tak
nauczymy siÍ poprawnie w≥adaÊ tym jÍzykiem oraz
poznamy historiÍ i kulturÍ Australii.

Dbali razem z polskimi nauczycielami o to, byúmy znali
pochodzenie naszych korzeni. Wyjaúniali ile Polacy
musieli przejúÊ w obronie Ojczyzny.(Ö) Rodzice a takøe
nasi nauczyciele w Polskiej Szkole uúwiadamiali nam,
øe chociaø øyjemy dziú w zupe≥nie innych czasach, mamy
teø inne zadania wobec naszej pierwszej Ojczyzny ñ
Polski.

Pierwsze zadanie to naleøyte uszanowanie domu z
jakiego pochodzimy ñ Polski. Oznacza to dla mnie w
praktyce miÍdzy innymi troskÍ o jÍzyk, kulturÍ i tradycjÍ.
To takøe dba≥oúÊ o dobre imiÍ Polski w úwiecie, a wiÍc o
nasze dobre imiÍ na emigracji, ktÛre bÍdzie rzutowa≥o
na obraz naszego narodu. Oznacza to takøe dla mnie
poszanowanie prawa i praworzπdnoúci kraju w ktÛrym
øyjÍ.

Innym zadaniem bez wπtpienia musi byÊ nasza praca.
Powinna jπ cechowaÊ uczciwoúÊ, solidnoúÊ i
odpowiedzialnoúÊ. Dla nas, m≥odzieøy, praca to g≥Ûwnie
nauka, ktÛra rÛwnieø winna byÊ rzetelna i owocna, gdyø
dziÍki niej mamy przygotowywaÊ siÍ do podejmowania
kiedyú korzystnych dla obu krajÛw decyzji, dobrej pracy
i w≥aúciwego kierowania naszym losem. (Ö)

Rodzice uúwiadamiali mi, øe poprzez sumienne
wype≥nianie codziennych obowiπzkÛw w szkole,
wykorzystujemy naleøycie pieniπdze, ktÛre paÒstwo
przeznacza na oúwiatÍ, a takøe przygotowujemy siÍ do
rzetelnego wype≥niania obowiπzkÛw w doros≥ym øyciu.
Zdobyta zaú wiedza i posiadane wykszta≥cenie, pomogπ
nam w znalezieniu dla siebie miejsca w spo≥eczeÒstwie i
s≥uøenia jemu. Natomiast nawyk systematycznoúci
zdobyty w szkole przyda nam siÍ w organizacji naszego
pÛüniejszego øycia w rodzinie, pracy itp.

To wszystko wp≥ynÍ≥o na to, øe jestem trochÍ inna niø
moi przyjaciele i koledzy innego pochodzenia. MyúlÍ, øe
mam chyba powaøniejszy poglπd na øycie i naukÍ,
wiÍkszy szacunek do autorytetÛw i osÛb starszych,
ktÛrzy jakøe wiele juø przeøyli w swoim øyciu i mogπ
s≥uøyÊ nam øyciowym doúwiadczeniem.

CeniÍ teø bardzo pomoc nauczycieli w przyswajaniu
sobie wiedzy szkolnej. Nie potrafi≥abym zachowaÊ siÍ
wobec ktÛregoú z nich z lekcewaøeniem, tak jak to widzÍ
nieraz wúrÛd m≥odzieøy w moim wieku, gdyø w moim
wnÍtrzu tkwi tylko dla nich wdziÍcznoúÊ.

Nie, nie jestem doskona≥a, mam teø swoje s≥abe strony,
ale pragnÍ szlifowaÊ swojπ osobowoúÊ. LubiÍ dok≥adnoúÊ,
pracowitoúÊ i obowiπzkowoúÊ i myúlÍ, øe te wartoúci
zwiπzane sπ raczej z mojπ polskoúciπ, poniewaø z takiej
rodziny w≥aúnie pochodzÍ, ktÛra zawsze ceni≥a te
wartoúci. Uwaøam, øe moje korzenie da≥y mi dobre
wychowanie, maniery i kulturÍ w zachowaniu.
Zdoby≥am teø przez nie wspania≥y wzÛr goúcinnoúci,
takiej ciep≥ej, otwartej, europejskiej, ktÛrej tu w Australii
trochÍ brakuje. Moje polskie korzenie umoøliwi≥y mi teø
dok≥adne poznanie jÍzyka polskiego, co ma teø ogromnπ

wartoúÊ w moim øyciu.
Kiedy mia≥am moøliwoúÊ odwiedziÊ kraj moich

dziadÛw, nie czu≥am siÍ w nim zagubiona, mog≥am bez
przeszkÛd porozumieÊ siÍ z kaødym i rozumieÊ wszystko
w oko≥o. CeniÍ sobie historiÍ, kulturÍ i tradycjÍ polskπ.
Da≥y mi one wiele do myúlenia, wiele mnie nauczy≥y oraz
wnios≥y duøo ciep≥a w moje osobiste øycie.

Zwiedzajπc rÛøne miasta, a miÍdzy innymi KrakÛw,
WarszawÍ i GdaÒsk rozbudzi≥o to we mnie
zainteresowanie sztukπ, malarstwem i architekturπ.
Kaødy budynek coú ÑmÛwi≥î, coú Ñpokazywa≥î wnosi≥
odczucia. By≥am dumna z tego jak piÍkne miasta, zamki
i budowle zbudowali moi przodkowie.

Nie chcÍ przez to powiedzieÊ, øe Australia ma dla mnie
mniejsze znaczenie. To moja druga Ojczyzna. To mÛj
drugi dom. Moøe trochÍ inny, o krÛtszej historii, o historii
spokojniejszej. To kraj ktÛremu teø wiele zawdziÍczam,
ktÛry stworzy≥ dobre warunki bytu dla mnie i mojej
rodziny, ktÛry przygarnπ≥ moich rodzicÛw jak druga
matka i umoøliwi≥ nowy start w øyciu.

To kraj ktÛry nauczy≥ mnie szacunku dla grup
etnicznych i ludzi rÛønego pochodzenia. (Ö)

Czy chcia≥abym mieszkaÊ w Polsce? ñ Gdybym
wiedzia≥a, øe za mojego øycia nie bÍdzie tam wojny, ktÛrej
ogromnie siÍ bojÍ, øe bÍdÍ mogla znaleüÊ tam sta≥π pracÍ,
ktÛra zapewni≥aby mnie i mojej rodzinie w miarÍ moøliwe
warunki do øycia, chÍtnie bym tam zamieszka≥a. Ale
poniewaø nie jestem tego pewna, bardziej pewnie czujÍ
siÍ tutaj w Australii, gdyø kaødy ma tu zapewnione
podstawowe warunki do øycia, dach nad g≥owπ oraz
dobrπ opiekÍ lekarskπ.

Chcia≥abym jednak czÍsto odwiedzaÊ PolskÍ, a w
trudnych sytuacjach jπ wspieraÊ i jej pomagaÊ oraz wnieúÊ
do niej, w jakiú sposÛb, dorobek moich myúli i osiπgniÍÊ.
Uwaøam, øe mam w sobie zlepek polskoúci i
australijskoúci. Polskoúci ñ bo tam tkwiπ moje korzenie,
australijskoúci ñ bo tu siÍ urodzi≥am, wychowa≥am i
kszta≥cÍ. Sπ to moje dwie Ojczyzny.

Julia
Nazywam siÍ Julia Orzeszko.  Jestem cz≥onkiem grupy

3 miliardÛw ludzi.  Wszyscy charakteryzujemy siÍ
cechami, ktÛre odrÛøniajπ nas od kaødych innych
øyjπcych istot na tym úwiecie, bez wzglÍdu na skrawek
ziemi na ktÛrym øyjemy, jakimi jÍzykami mÛwimy, jakich
bogÛw chwalimy czy teø jaki jest kolor naszej skÛry.
Wraz z ewolucjπ úwiata, przysz≥a i nasza ewolucja.
Jesteúmy rozproszeni po ca≥ym globie i rozwinÍliúmy siÍ
jako oddzielne grupy, tworzπc kultury i sub-kultury by
w koÒcu upstrzyÊ ca≥π ZiemiÍ kalejdoskopem rÛønych
nacji.  Jesteúmy jednπ rodzinπ, ktÛra siÍ podzieli≥a na
wiele mniejszych rodzin i dalekich krewnych.  ÑRozwÛdî
tej pierwszej rodziny, wyda≥ nies≥ychanπ rÛønorodnoúÊ.
Jednakøe, przez wieki, my ludzie, cz≥onkowie tej jednej
wielkiej rodziny, musieliúmy wytÍøaÊ si≥y aby
utrzymywaÊ zgodÍ miÍdzy sobπ.  Niestety, za czÍsto
koncentrowaliúmy siÍ na tych rzeczach, ktÛre nas dzielπ,
zamiast na tych, ktÛre nas ≥πczπ.

Moi rodzice urodzili siÍ w zakπtku úwiata nazywanym
Polskπ.  Wyroúli w kulturze ludzi, ktÛrzy byli od wiekÛw
uzaleønieni od swojej przesz≥oúci; zagorzale patriotyczni
oraz nieustπpliwi w swojej walce aby utrzymywaÊ

dokoñczenie obok



Czerwiec 2001 9

K¹cik M³odzie¿owy - dokoñczenie
niepodlegloúÊ kawa≥ka ziemi gniecionego przez
notorycznie agresywnych sπsiadÛw.  W 1980 roku, kiedy
sytuacja polityczna w Polsce wydawa≥a siÍ
beznadziejna, uciekli do Zachodnich Niemiec, do kraju,
ktÛrego historyczna stolica podzielona by≥a ceglanπ
úcianπ dzielπcπ dwie przeciwstawne ideologie.
Urodzi≥am siÍ w piÍknym mieúcie, Kolonii, 19 wrzeúnia
1982 roku.  Po nied≥ugim czasie, moi rodzice mogli
wyemigrowaÊ do dalekiego i rozleg≥ego kraju, Australii.
Tutaj spÍdzi≥am prawie ca≥e moje øycie, w stolicy,
Kanberze.

W tym wieku stereotypÛw i bezmyúlnych konotacji,
wola≥abym nie okreúlaÊ siÍ jednym prostym imieniem.
Ale czÍúciπ bycia cz≥owiekiem jest chÍÊ naleøenia do
grupy i identifikacji z grupπ.  Jesteúmy przecieø Ñsocial
animalsî, ktÛrzy potrzebujπ oddzia≥ywaÊ wzajemnie na
siebie i ktÛrzy potrzebujπ byÊ czÍúciπ wiÍkszej ca≥oúci.
Jak w takim razie odpowiedzieÊ na pytanie, ÑCzy
uwaøam siÍ za PolkÍ czy AustralijkÍî?

Zawsze prÛbowa≥am unikaÊ odpowiadania na to
pytanie.  Wydawa≥o mi siÍ, øe og≥aszanie siÍ jednπ z nich
by≥oby zdradzaniem drugiej.  Gdybym nazwa≥a siÍ
Polkπ, by≥oby to jak odwracanie plecÛw na kraj, ktÛry
by≥ moim domem przez osiemnaúcie lat i z ktÛrym czujÍ
silny kulturowy zwiπzek.  Gdybym, z drugiej strony,
twierdzi≥a, øe jestem Australijkπ, by≥oby to jak
ignorowanie wszystkich waønych wp≥ywÛw, wszystkich
tradycji, w ktÛrych siÍ wychowa≥am.  By≥aby to zdrada
tej piÍknej kultury, ktÛra rezonuje w mojej duszy i
odgrywa tak waønπ rolÍ w moim øyciu.

Gdy teraz stojÍ na progu doros≥oúci i prÛbujÍ
ewaluowaÊ wartoúci, ktÛre sπ mi bliskie, zdajÍ sobie
sprawÍ øe sπ one powik≥anπ konglomeracjπ polskich i
australijskich wp≥ywÛw.  Aby zilustrowaÊ ten punkt,
chcÍ zwrÛciÊ uwagÍ na grupÍ wartoúci, ktÛre ceniÍ i ich
ürÛd≥a.  Tolerancja, akceptacja rÛønic, zrozumienie i
podziw dla rÛønych idea≥Ûw to idea≥y, w ktÛre gorπco
wierzÍ.  Ale nie myúlÍ, øe sπ one rezultatem wychowania
w polskiej czy australijskiej kulturze.  Raczej, pochodzπ
z doúwiadczenia przynaleønoúci do mniejszoúci, do
Polonii australijskiej, w kraju, ktÛry walczy o
konsolidowanie swojej mi≥owanej zrÛønicowanoúci,
pozwoli≥o mi rozumieÊ inne mniejszoúci narodowe i
ponadto, tolerowaÊ rÛønice miÍdzy ludümi. MyúlÍ wiÍc,
øe istnienie szkÛ≥ etnicznych w Australii jest niezmiernie

waønym aspektem naszego spo≥eczeÒstwa i oddaje
ogromne us≥ugi nam wszystkim.

W tym momencie piszπc mojπ pracÍ, uúmiecham siÍ,
kiedy myúlÍ o miejscu, w ktÛrym spÍdzi≥am wiele
piπtkowych wieczorÛw, od piπtego roku øycia .  Polska
szko≥a w Philip usi≥owa≥a nauczyÊ mnie jak pisaÊ, czytaÊ
i mÛwiÊ poprawnie po polsku.  Ponadto, prÛbowa≥a
wpajaÊ we mnie zrozumienie i docenienie polskiej
kultury.  Patrzπc wstecz, wydaje mi siÍ, øe szko≥a wielce
zwyciÍøy≥a.

CzujÍ siÍ uprzywilejowana w swoim øyciu.  Po
pierwsze, øe rodzice zdecydowali przywieúÊ mnie do
tego idealnego kraju.  Jest on moim domem i nie mogÍ
wyobraziÊ sobie øycia gdziekolwiek indziej.  Kocham
AustraliÍ i nigdy nie bÍdÍ potrafi≥a w pe≥ni wyjaúniÊ
dlaczego.  ByÊ moøe jest to rodzaj ëbezwarunkowej
mi≥oúcií i przez to nie trzeba jej t≥umaczyÊ.  Po drugie,
czujÍ siÍ uprzywilejowana, gdyø rodzice zdecydowali
siÍ mnie wychowaÊ w swojej kulturze, pomimo
oczywistych trudnoúci.  Przez mÛwienie po polsku w
domu, przez uczestniczenie w rozmaitych polskich
uroczystoúciach, przez wysy≥anie mnie na lekcje
polskiego, rodzice zdo≥ali zrobiÊ ze mnie cz≥owieka,
ktÛry kocha polskπ kulturÍ i jest z niej dumny.  Kilka
razy w øyciu, natknÍ≥am siÍ na ludzi, ktÛrzy nie umieli i
nie chcieli zrozumieÊ wartoúci mojej polskoúci.  Takie
sytuacje nigdy nie powodowa≥y, øe wstydzi≥am siÍ
mojego pochodzenia: wrÍcz przeciwnie - dolewa≥y  oliwy
do patriotycznego ognia w moim sercu, ktÛry siÍ ciπgle
pali dla tego wielkiego narodu.

Analizowanie tego dylematu dotychczas nie pozwoli≥o
mi sensownie odpowiedzieÊ czy uwaøam siÍ za PolkÍ
czy za AustralijkÍ.  Wydaje mi siÍ jednak, øe jedyna
odpowiedzieÊ na to pytanie, to taka, øe jestem po prostu
polskπ Australijkπ (Polish-Australian).  Ale ta etykietka
nie ma dla mnie duøego znaczenia.  MyúlÍ, øe szansa
g≥Íbokiego doúwiadczenia dwÛch kultur pokaza≥a mi,
øe tak na prawdÍ rÛønice miÍdzy ludümi sπ bardzo ma≥e.
Nawet kulturowe rÛønice sπ ma≥o znaczπce, jest ludzi
dobrych i z≥ych po ca≥ym úwiecie.  W tym samym sensie
jak pojÍcie wyøszoúci rasowej nie jest nigdzie na úwiecie
tolerowane, myúlÍ, øe pojÍcie etnicznej wyøszoúci jest
po prostu g≥upie.  Jesteúmy wszyscy cz≥onkami tej samej
rodziny i niezaleønie jakπ drogπ pÛjdziemy, to zawsze
bÍdzie prawdπ.

Opracowa≥a Bogumi≥a Kocik

Zespó³ Polskich Tañców Ludowych

„WIELKOPOLSKA”
zaprasza rodziców i m³odzie¿ do zg³aszania nowych kandydatów do Zespo³u.

Zg³oszenia ch³opców i dziewcz¹t od lat 5 do 35 przyjmuje kierownik artystyczny
zespo³u, pani Krystyna Miko³ajczak, w czasie prób w ka¿d¹ œrodê,

w godz. 19.00-21.00 w Klubie Or³a Bia³ego, lub telefonicznie 6247 8132.
M³odzie¿ zespo³u „Wielkopolska” uzyska³a wielkie uznanie i aplauz na wielu

publicznych wystêpach w ci¹gu ostatnich 12 lat demonstruj¹c w Australii piêkno
polskich tañców ludowych.
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Savoir vivre
czyli felieton o dobrych manierach

ak tylko siÍgnÍ pamiÍciπ w moje
dzieciÒstwo, to zawsze musia≥am dygaÊ!
ÑIrenko, uk≥oÒ siÍ cioci Jadzi, dygnij przedJ

wujkiem Mieciemî. ÑJaka to grzeczna
dziewczynkaî- chwali≥a rodzina i znajomi, a ja
przecieø nienawidzi≥am tego dygania. W szkole
dyga≥am przed paniπ profesor, na ulicy przed
znajomymi. A w domu? ÑSiedü grzecznie przy
stole, nie mlaskaj, nie opieraj siÍ ≥okciami, nie
odchodü pierwsza od sto≥u, nie zapomnij
dygnπÊ i powiedzieÊ dziÍkujÍî.
Pociesza≥am siÍ tylko tym, øe moje poprzednie pokolenia
ca≥owa≥y matkÍ i ojca w rÍkÍ i mÛwi≥y ÑPani Matkoî. Te
dobre maniery ciπgnÍ≥y siÍ za mnπ latami - nie pcha≥am
siÍ do tramwaju, przepuszczajπc wszystkie staruszki.
Skutek by≥ taki, øe zostawa≥am na przystanku i
spÛünia≥am siÍ do pracy. Dobre maniery wpajaliúmy
cÛrkom - nie uøywaÊ brzydkich wyrazÛw, szanowaÊ
starszych. Do dnia dzisiejszego, jak siÍ zapomnÍ, to
mÛwiÍ do mych w úrednim wieku cÛrek - Ñdygnijcie
przed paniπ Kowalskπî. Na to cÛreczki, ÑMama lubi
øartowaÊî. Wszystko to skoÒczy≥o siÍ wraz z moim
wyjazdem na ÑZgni≥y ZachÛdî. Inne zwyczaje, czÍsto
szokujπce dla nas wychowanych w Kraju, gdzie, np.
szczytem z≥ych manier by≥oby gdyby komuú w czasie
jedzenia g≥oúno siÍ odbi≥o. Kompromitacja! - nie mÛwiπc
juø o innych odg≥osach (ha, ha). Od razu teø
przyzwyczai≥am siÍ, øe prawie wszÍdzie mÛwi siÍ
Ñhelloî, oraz przedstawia siÍ sobie z daleka, bez
podawania rπk. Tutejsi ludziska nie obca≥owujπ siÍ tak
jak my rodacy, a ca≥owanie paÒ w rÍkÍ przez panÛw, to
rzecz niemoøliwa. Zresztπ w Polsce ten zwyczaj teø
prawie siÍ koÒczy. Tu w Australii, na ogÛ≥ wszyscy majπ
dobre maniery, przynajmniej w biurach, urzÍdach i
sklepach. Przyk≥adowo, przy kasie u Colesía,
dziewczyna, ledwo øywa po kilkugodzinnym staniu pyta
siÍ ciebie: ÑHow are you today?î. A w Polsce? UstrÛj
dawno siÍ zmieni≥, a urzÍdnicy i urzÍdniczki w biurach
w dalszym ciπgu, jak za komuny, traktujπ ciÍ jak intruza
- wyglπdajπ ponuro i z≥owrogo. Ale podobno
ekspedientki w sklepach trochÍ bardziej uprzejme. A nasz
tutejszy úwiatek polonijny? Jak ciÍ zaproszπ na jakieú
Ñpartyî czy Ñbarbequeî, obserwuj i s≥uchaj jak siÍ
rozmawia. Specjalnoúciπ panÛw (tych m≥odszych) to:
ÑkurczÍ bladeî i Ñkurza melodiaî. Albo idziesz na jakieú
tam zebranie - moøe kto widzia≥ jak siÍ starszym paniom
ustÍpuje miejsce lub podsuwa krzes≥o? A po zebraniu
kaødy ucieka...
Z k≥anianiem siÍ sobie nawzajem to teø bywa rozmaicie.
Z ca≥π pewnoúciπ wszyscy siÍ sobie k≥aniajπ przed
koúcio≥em w niedzielÍ, uúmiechajπ siÍ øyczliwie... A tak
naprawdÍ? Wierzcie mi, drodzy Czytelnicy, znam
mnÛstwo osÛb, ktÛre dopiero jak wpadnπ na nas w
dos≥ownym tego s≥owa znaczeniu, to burknπ ÑdzieÒ
dobryî. CzÍsto patrzymy na siebie kamiennym
wzrokiem. Bijπc siÍ w piersi przyznajÍ, øe nieraz teø nie

poznajÍ znajomych. WymÛwka ta sama - zamyúlona
jestem i ciut úlepa.
A nasza przysz≥oúÊ narodowa? Przewaønie nikomu nie
mÛwiπ ÑdzieÒ dobryî.
W R.S.L.  u p. Narela w sobotÍ (zapraszamy), spotykam
znajomego do ktÛrego mam waønπ sprawÍ - praca
spo≥eczna. PotrzebujÍ piÍÊ minut. Ale skπd! S≥odki synek
ciπgnie ojca: ÑDad, I want to go home and I want chipsî.
Sπ teø rozmowy przez telefon. ÑDobry wieczÛr, mÛwi
Irena, czy jest mama?î ÑWho?- pocekaj, pocekaj, Mum!!
Somebody wants you..î. WiÍcej na temat dzieci nie
powiem ani s≥owa, bo siÍ naraøÍ!
Znam teø dwÛch panÛw ze starszego pokolenia. BÍdπc
kiedyú na przyjÍciu, podesz≥am do jednego, a on wsta≥ z
krzes≥a i dopiero siÍ ze mnπ przywita≥. Drugi natomiast,
jak mnie widzi, to: ÑCa≥ujÍ rπczki drogiej koleøanki, jak
tam zdrÛweczko?î- i w ogÛle jest rozkoszny. Patrzπ teø
na niego trochÍ podejrzliwie - nienormalny czy co? A to
juø ostatni Mohikanin.
Na zakoÒczenie jeszcze kilka przyk≥adÛw savoir vivre.
Australijczycy bardzo lubiπ oblizywaÊ palce po jedzeniu,
czemu my Polacy przyglπdamy siÍ z obrzydzeniem. Z
d≥ubaniem w zÍbach wyka≥aczkami nie jestem pewna -
chyba siÍ d≥ubie. Ktoú kto przyjecha≥ z wycieczki do Chin
powiedzia≥, øe dobrze wychowani ChiÒczycy ciπgle plujπ
gdzie siÍ da i dziwiπ siÍ, øe my Europejczycy tego nie
robimy.
I tyle o dobrych manierach, piÍknie siÍ k≥aniam (dygam)

Irena ålaska- Bell

DRODZY PAÑSTWO

Pragnê siê przypomnieæ.

Pracujê dla CEC HODGKINSON
Real Estate.

Jeœli 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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Z naszego podwórka
W dniach 9 i 10 czerwca 2001 roku odby≥ siÍ w
Melbourne Zjazd DelegatÛw Rady Naczelnej
Polskich Organizacji w Australii, na ktÛrym
wybrane zosta≥y nowe w≥adze na nastÍpne dwa lata.
Prezesem zosta≥ ponownie dr Janusz Rygielski z
Brisbane i siedzibπ Prezydium pozostanie takøe
Brisbane.
Poniøej podajemy sk≥ad nowych w≥adz Rady
Naczelnej:

Prezydium:
Prezes: Janusz Rygielski
Wiceprezes: Lucyna Artymiuk

Cz≥onkowie: Andrzej Alwast, Ewa Bajon, Jerzy
Krajewski, Urszula Nadstazik, Franciszek Rutyna,
Jan Suchowiecki, Zbigniew Sudu≥≥.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczacy: Mieczys≥aw Danis
Cz≥onkowie i zastÍpcy: JÛzef Oktalowicz, Maryla
Szpoter, Franciszek Kuropka, Eugeniusz Stulig≥owa

Komisja Arbitraøowa:
Przewodniczπcy: Zdzis≥aw Drzymulski
Cz≥onkowie i zastÍpcy: W≥odzimierz Wnuk, Krzysztof
£aÒcucki, Marian Pawlik, Zdzis≥aw DerwiÒski,
Eløbieta Cesarska, Halina Szunejko.

ÑWileÒszczyznaî w Kanberze
Pod koniec czerwca przybywa do Australii z Wilna Reprezentacyjny ZespÛ≥ Pieúni i TaÒca
ÑWileÒszczyznaî. Trzydziestu m≥odych PolakÛw i Polek w ciπgu  piÍciu tygodni odwiedzi

skupiska polonijne w Australii.  ZespÛ≥ ten juø od dwudziestu lat z pasjπ i pietyzmem
kultywuje autentyczny folklor wileÒski prezentujπc liryczne pieúni, skoczne taÒce, obrazki

rodzajowe jak ÑZaloty na WileÒszczyønieî lub s≥ynne ÑWesele WileÒskieî. Dynamiczny,
melodyjny repertuar i wspania≥e stroje ludowe potrafiπ do ≥ez wzruszyÊ widowniÍ.

ÑWileÒszczyznaî uchodzi  za najlepszy tego typu zespÛ≥ poza granicami Polski.

W Kanberze ÑWileÒszczyznaî wystπpi w sobotÍ, 14 lipca, o godzinie 18:00
w Woden Auditorium, Canberra Institute of Technology,

Ainsworth Street, Woden.

Bilety w cenie $15 - normalne i $12  -  ulgowe rozprowadzajπ:
Maryla KrÛlikowska 6296-3198

Wanda Ca≥ka  6248-6842
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 A to Polska w³aœnie*

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

Dnia 1 kwietnia b.r. licznie zgromadzona w Klubie ÑOr≥a
Bia≥egoî publicznoúÊ mia≥a okazjÍ wybraÊ siÍ na
niecodziennπ wycieczkÍ po Polsce, a to za sprawπ
Konkursu Recytatorskiego, zorganizowanego przez p.
ZofiÍ SÍk-SÍkalskπ. Mottem przewodnim konkursu by≥a
Polska, czego przejawem by≥a dekoracja sceny ñ na
ciemnej kotarze upiÍto kontury mapy Polski z bia≥o-
czerwonej wstÍgi; niebieska wstπøka symbolizowa≥a
Wis≥Í, wzd≥uø biegu ktÛrej, zaznaczono waøniejsze
miasta Polski. PiÍÊ referatÛw wyg≥oszonych przez
m≥odzieø szkolnπ i studenckπ poúwiÍconych by≥o kolejno
Tatrom, Krakowowi, Warszawie, Toruniowi i GdaÒskowi.
W czasie wyg≥aszania referatÛw, na scenicznej mapie
Polski zapala≥y siÍ czerwone úwiate≥ka przy
prezentowanych miastach, a publicznoúÊ mog≥a
dodatkowo podziwiaÊ piÍkno omawianych regionÛw,
dziÍki kolorowym przeüroczom wyúwietlanym przez
p.BasiÍ Meder. PomiÍdzy referatami swÛj recytatorski i
muzyczny kunszt prezentowa≥y dzieci, uczestnicy
konkursu.

WiÍkszoúÊ deklamowanych wierszy zwiπzana by≥a
tematycznie z wyøej wspomnianymi miastami. Podobnie
utwory wokalne i instrumentalne nawiπzywa≥y do
najlepszych polskich tradycji muzycznych.

Ca≥oúÊ konkursu podsumowa≥ krÛtki fragment z

czyli X Jubileuszowy Konkurs S³owa i Muzyki Polskiej.

ÑWeselaî St. WyspiaÒskiego z przes≥aniem o szukaniu i
pielÍgnowaniu Polski w naszych sercach.

Pod adresem p. Zofii SÍk-SÍkalskiej, jako prezesa
Fundacji Kulturalnej, wyg≥oszone zosta≥y komplementy
i podziÍkowania za ofiarnπ pracÍ na rzecz krzewienia
kultury polskiej. MowÍ pochwalnπ wyg≥osi≥ m.in. goúÊ
honorowy, ambasador RP dr Tadeusz Szumowski.
Odczyta≥ on rÛwnieø list od patrona konkursu prof.
Andrzeja Stelmachowskiego oraz wrÍczy≥ p.Zofii bukiet
rÛø. Na rÍce pani Prezes posypa≥y siÍ inne, liczne bukiety
kwiatÛw.

W przerwie konkursu milusiÒscy z apetytem
pa≥aszowali przygotowane dla nich smako≥yki, natomiast
doroúli mieli okazjÍ wymieniÊ siÍ uwagami i wraøeniami
przy kanapeczkach i lampce wina.

Po przerwie uczestnicy konkursu oraz wspaniali
konferansjerzy - Joanna Cyran i Leszek Stawski, odebrali
nagrody ksiπøkowe z rπk Ministra B. Stefaniaka oraz
Radcy Ambasadora RP M. Malarskiego.

Tegoroczny konkurs by≥ konkursem tylko w nazwie,
tak naprawdÍ by≥ on prezentacjπ talentÛw dzieci i
m≥odzieøy z Kanbery i Queanbeyan, ktÛre na rÛwni
moøemy uwaøaÊ za zwyciÍzcÛw.

Joanna Dπbrowska
* Stanis≥aw WyspiaÒski -ÑWeseleî

Drodzy Przyjaciele,
BÛg sta≥ siÍ cz≥owiekiem w Jezusie Chrystusie, ktÛry

niestrudzenie przez 2000 lat prowadzi ludzki rÛd ku
zbawieniu. Jezus Chrystus, ktÛry jest DROG•, PRAWD•
i ØYCIEM, prowadzi szlakiem Ewangelii tych, ktÛrzy
úwiadomie i dobrowolnie przyjÍli Jego panowanie.
Wiedzie On ku umi≥owaniu Boga i Jego stworzenia. W
tym zbawczym dziele uczestniczymy wszyscy.

Drodzy adresaci tego listu, Przyjaciele i Dobrodzieje
Chrystusowego dzie≥a na Wschodzie! Przez dziesiπtki
lat na tutejszej, rosyjskiej ziemi starano siÍ wszelkimi
moøliwymi sposobami przeszkodziÊ wszystkim
wierzπcym w Chrystusa w wyznawaniu i praktykowaniu
swojej wiary. W imiÍ jedynie s≥usznej i prawdziwej
ideologii postawiono Boga w stan oskarøenia.
Zaprzeczono, øe BÛg chce dobra, rozwoju i szczÍúcia
cz≥owieka. EwangeliÍ zamieniono na podrÍczniki, ktÛre
mia≥y zrodziÊ nowego cz≥owieka.

W øyciu nowego cz≥owieka nie by≥o miejsca juø dla
Boga. Wyrzucono Boga ze úwiπtyÒ, systematycznie i
planowo wyrywano Boga z ludzkiego serca. Usi≥owano
Go zniszczyÊ. Jednak ta sztuka nie uda≥a siÍ. Czyø nie
by≥ prÛøny wysi≥ek rzymskich øo≥nierzy u grobu Jezusa?
Historia lubi siÍ powtarzaÊ. BÛg trafi≥ jednak na d≥ugie
zes≥anie. Piaski Palestyny zamienione zosta≥y na úniegi
Syberii.

Kiedy w Rosji nastπpi≥ prze≥om pozwolono powrÛciÊ
wygnanemu Bogu. WrÛci≥ do dawnych miejsc wraz z
tymi, ktÛrzy zachowali Go w swoim sercu. Jednak los
powracajπcego wygnaÒca nie jest ≥atwy. Bywa przecieø i
tak, øe powracajπcy nie ma on dokπd wracaÊ.

Ta sytuacja dotyczy bardzo wielu miejsc w Rosji. Tutaj,
w Moskwie, gdzie Werbiúci prowadzπ duszpasterskπ
dzia≥alnoúÊ widaÊ to szczegÛlnie jaskrawo. PoúrÛd 12
mln. mieszkaÒcÛw Moskwy jest ok. 50 tys. katolikÛw,

ktÛrzy korzystajπ jedynie z dwÛch úwiπtyÒ (w grudniu
1999 r.  na nowo poúwiÍcono z trudem odzyskany koúciÛ≥
p.w. Niepokalanego PoczÍcia). Sytuacja katolikÛw w
Moskwie jest szczegÛlnie trudna. Misjonarze Werbiúci od
kilku juø lat prowadzπ parafiÍ p.w. úw. Olgi, ktÛra mieúci
siÍ w mieszkaniu na 7 piÍtrze. Ta sytuacja nie moøe jednak
trwaÊ w nieskoÒczonoúÊ. PodjÍliúmy starania o
utworzenie normalnego i godnego oúrodka parafialnego,
z koúcio≥em i zapleczem duszpasterskim. Niestety plan
ten zaleøy bezpoúrednio od zebranych na ten cel
funduszy. Zwracamy siÍ zatem do Was, Drodzy
wspÛ≥pracownicy dzie≥a misyjnego na Wschodzie, o
wsparcie i pomoc w budowie úwiπtyni. Prosimy Was o
wspÛ≥udzia≥ w trudnej drodze wychodzenia z getta, w
jakim na dzieÒ dzisiejszy zdajπ siÍ byÊ zamkniÍci rosyjscy
katolicy w Moskwie. Wierzymy, øe kaøda Wasza pomoc,
tak materialna jak i duchowa przyczyni siÍ do realizacji
powziÍtego dzie≥a. Cel i nasza misja, misja Koúcio≥a, to
prowadzenie na spotkanie z Ojcem. Niech wiÍc pod
rzπdami Zmartwychwsta≥ego dzieje úwiata toczπ siÍ w
pokoju, a Jego KoúciÛ≥ niech bez przeszkÛd Mu s≥uøy!

Misjonarze Werbiúci
Nasz adres:
P.O. Box 83
123557 Moskwa / Rosja
Numer konta: PKO BP XV O/ Warszawa
nr r-ku: 10201156-416540-270-1-111

Apel z Moskwy
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Biblioteka w s³u¿bie EmigracjiBiblioteka w s³u¿bie EmigracjiBiblioteka w s³u¿bie EmigracjiBiblioteka w s³u¿bie EmigracjiBiblioteka w s³u¿bie Emigracji
Chrystusowcy wype≥niajπc wolÍ ks. kardyna≥a Augusta
Hlonda, Za≥oøyciela zakonu niosπ Emigracji Chrystusa i
PolskÍ.  W sercu Towarzystwa Chrystusowego, w Domu
G≥Ûwnym w Poznaniu, gromadzone sπ owoce
wieloletniej i wspania≥ej aktywnoúci emigracyjnych
úrodowisk.
Uda≥o nam siÍ stworzyÊ
jeden z najwaøniejszych w
Polsce ksiÍgozbiorÛw tego
typu.  I nie jest to zas≥uga
tylko nasza. W pozyskiwaniu
materia≥Ûw nieustannie
pomagajπ nam Polacy na
ca≥ym úwiecie.  Biblioteka
wiÍc jest dzie≥em wielu ludzi
dobrej woli, ktÛrych serca bijπ
w rytm narodowych pieúni,
choÊ oni sami nie zawsze juø
mÛwiπ po polsku.
Za wszystkich naszych
dobrodziejÛw i przyjaciÛ≥ nieustannie siÍ modlimy i ich
sprawy polecamy Boøej Opatrznoúci.

ks. Jaros≥aw Staszewski TChr.
dyrektor biblioteki

Unikalnπ kolekcjÍ ponad 300 tytu≥Ûw czasopism
stanowi zbiÛr periodykÛw gazet i biuletynÛw,
wydawanych przez organizacje i stowarzyszenia, parafie
i wspÛlnoty Polskich WychodücÛw od StanÛw
Zjednoczonych po Indie i Nowπ ZelandiÍ.

KsiÍgozbiÛr polonijny jest jedynπ w swoim rodzaju
kolekcjπ 12 tys. pozycji wydawnictw emigracyjnych i
krajowych, dotyczπcych dziejÛw i wspÛ≥czesnoúci
Polskiego Wychodüstwa, a teakøe samego zjawiska
migracji i mniejszoúci narodowych.

KsiÍgozbiÛr emigracyjny to zespÛ≥ kilkunastu
tysiÍcy ksiπøek wydanych poza granicami Polski,
ukazujπcych szerokie pole twÛrczej aktywnoúci Emigracji.
W bibliotece znajdujπ  rÛwnieø swoje miejsce archiwalia:
dokumenty i rÍkopisy, korespondencja i pamiπtki,
przekazywane nam przez Polskich EmigrantÛw.

Celem biblioteki , wpisanym w charyzmat
Towarzystwa Chrystusowego, jest gromadzenie,
archiwizacja i opracowywanie szeroko pojÍtego dorobku
Polskiego Wychodüstwa.  Zbiory s≥uøπ dzisiaj g≥Ûwnie
klerykom, przygotowujπcym siÍ do pracy duszpasterskiej
wúrÛd Polonii oraz w coraz wiÍkszym stopniu

pracownikom naukowym i studentom zainteresowanym
dziejami Emigracji.
G≥Íboko leøy nam na sercu, aby nic, co stanowi dorobek
Polskiego Wychodüstwa nie przepad≥o bezpowrotnie.
Zwracamy siÍ z apelem do stowarzyszeÒ, organizacji i
osÛb prywatnych o przekazywanie nam zbiorÛw

w≥asnych lub spuúcizny po
likwidowanych bibliotekach.
Ksiπøki i czasopisma, ktÛre
juø nikomu nie s≥uøπ, znajdπ
w Bibliotece Towarzystwa
Chrystusowego w Poznaniu
godne miejsce.  Jeúli spe≥ni≥y
juø swojπ dziejowπ misjÍ
podtrzymywania i pielÍ-
gnowania najszczytniejszych,
narodowych tradycji, teraz w
Wolnej Rzeczpospolitej niech
dalej s≥uøπ SPRAWIE
POLSKIEJ.

Ocalmy od zapomnieniaOcalmy od zapomnieniaOcalmy od zapomnieniaOcalmy od zapomnieniaOcalmy od zapomnienia

polskie ksi¹¿ki wydanepolskie ksi¹¿ki wydanepolskie ksi¹¿ki wydanepolskie ksi¹¿ki wydanepolskie ksi¹¿ki wydane
poza granicami Krajupoza granicami Krajupoza granicami Krajupoza granicami Krajupoza granicami Kraju

•

obcojêzyczne ksi¹¿kiobcojêzyczne ksi¹¿kiobcojêzyczne ksi¹¿kiobcojêzyczne ksi¹¿kiobcojêzyczne ksi¹¿ki
o Polsce i Polskiej Emigracjio Polsce i Polskiej Emigracjio Polsce i Polskiej Emigracjio Polsce i Polskiej Emigracjio Polsce i Polskiej Emigracji

•

emigracyjn¹ prasê,emigracyjn¹ prasê,emigracyjn¹ prasê,emigracyjn¹ prasê,emigracyjn¹ prasê,
czasopisma i biuletynyczasopisma i biuletynyczasopisma i biuletynyczasopisma i biuletynyczasopisma i biuletyny

•

archiwaliaarchiwaliaarchiwaliaarchiwaliaarchiwalia

•

korespondencjê,korespondencjê,korespondencjê,korespondencjê,korespondencjê,
pami¹tki i fotografiepami¹tki i fotografiepami¹tki i fotografiepami¹tki i fotografiepami¹tki i fotografie

•

sztandary i odznaczeniasztandary i odznaczeniasztandary i odznaczeniasztandary i odznaczeniasztandary i odznaczenia

• • • •

Biblioteka TBiblioteka TBiblioteka TBiblioteka TBiblioteka Towarzystwa Chrystusowegoowarzystwa Chrystusowegoowarzystwa Chrystusowegoowarzystwa Chrystusowegoowarzystwa Chrystusowego
ul. Panny Marii 4,

60-962 Poznañ, Poland
tel. +48/ 61 855 1034 lub +48/ 0603 978 145

e-mail: bibltchr@tchr.org
albo

jararte5@poczta.onet.pl

Zmieniasz adres?
Znasz kogoœ, kto nie otrzymuje
Kroniki Polonii?
Zwróæ banderolê lub napisz
do nas:
GPO Box 1594, Canberra ACT 2601
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Øycie czasem potrafi nas ciekawie i zupe≥nie
nieoczekiwanie zaskoczyÊ. Tak siÍ teø przypuszczalnie
sta≥o wobec niektÛrych z 314 øo≥nierzy Armii Krajowej,
ktÛrych dokumenty zosta≥y odnalezione w Krakowie w
Muzeum Arii Krajowej. 1 sierpnia 2001 roku minie 57 lat
od wybuchu Powstania Warszawskiego, a 2 paüdziernika
tyle samo lat od kapitulacji walczπcej przez 63 dni
Warszawy. Po z≥oøeniu broni øo≥nierze AK trafiali do
rÛønych obozÛw jenieckich. Spora ich grupa znalaz≥a siÍ
w Stalagu XI B Fallingbostel na terenie Niemiec.

Z tego w≥aúnie obozu jenieckiego pochodzi wrÍcz
unikalny zbiÛr odnalezionych dokumentÛw, niemego
úwiadectwa tamtych dni. Odbierane, po przekroczeniu
bram Stalagu osobiste dokumenty øo≥nierzy, nigdy nie
by≥y zwracane ich prawowitym w≥aúcicielom. Przeleøa≥y
w Niemczech do roku 1980 - 1981. Nieznany z nazwiska
i imienia Niemiec, przekaza≥ ten zbiÛr do jednego z
krakowskich klasztorÛw. Dopiero w 1996 roku trafia on
w rÍce pana Ciepieli z Muzeum Histoii Armii Krajowej.
Od kwietnia 2000 roku placÛwka zmienia nazwÍ na
Muzeum Armii Krajowej. Ta zmiana oraz nowa dyrekcja
tej placÛwki, umoøliwi≥a obecnie rozpoczÍcie prac
badawczych nad dokumentami.

Krakowskie muzeum poprosi≥o do wspÛ≥pracy przy
opracowaniu zbioru, pracownikÛw Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie oraz znanego krakowskiego
historyka i dziennikarza, Stanis≥awa M. Jankowskiego.
Po wstÍpnym zinwentaryzowaniu zbioru okaza≥o siÍ, øe
liczy on 564 rÛøne dokumenty. WúrÛd nich sπ miÍdzy
innymi, przedwojenne legitymacje szkolne, dowody
osobiste, wojenne karty rozpoznawcze Kennkarty, karty
pracy oraz legitymacje i przepustki z okresu Powstania
Warszawskiego, a nawet ksiπøeczki oszczÍdnoúciowe.
Kolejnym etapem pracy jest odszukiwanie øo≥nierzy lub
ich rodzin w celu dopisania dalszych losÛw po
wyzwoleniu z obozu jenieckiego.

Tu los juø okaza≥ siÍ ≥askawy, poniewaø do tej pory
uda≥o siÍ juø ustaliÊ historie 43 øo≥nierzy. Sukces
poszukiwaÒ zawdziÍczamy z pewnoúciπ dobrej
wspÛ≥pracy ze úrodowiskami kombatanckimi by≥ych
øo≥nierzy Powstania Warszawskiego. Spotkania z
odnalezionymi powstaÒcami sπ wzruszajπce. Dziú juø
starsi panowie z b≥yskiem w oku opowiadajπ o swoich
przeøyciach. Z okresu przedwojennego, jak rÛwnieø lat
okupacji i Powstania oraz z czasÛw po opuszczeniu
obozÛw jenieckich. Warto tu, chociaøby wspomnieÊ o
niezapomnianym spotkaniu z panem Zdzis≥awem
Mierzejewskim, Jerzym Olkiem czy Romualdem
Luterkiem. UwieÒczeniem pracy nad tym cennym
zbiorem dokumentÛw bÍdzie otwarcie planowanej na
sierpieÒ bieøπcego roku wystawy pod tytu≥em: ÑKim
by≥eú? Gdzie jesteú?î Ekspozycja bÍdzie otwarta w
Arsenale warszawskim i poszerzona o ciπg witryn
sklepowych przy ulicy Nowy åwiat w Warszawie, dziÍki
wspÛ≥pracy Fundacji Filip France inicjatora wystawy,
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Armii
Krajowej w Krakowie i Fundacji Centrum Dokumentacji
Ruchu Niepodleg≥oúciowego z Krakowa, Stowarzyszenia
Nowy åwiat pod patronatem Rady Ochrony PomnikÛw
Walki i MÍczeÒstwa. To zamierzone na szerokπ skalÍ
przedsiÍwziÍcie bÍdzie nie tylko prezentacjπ, ale
jednoczeúnie poszukiwaniem úladÛw przesz≥oúci przy
w≥πczeniu siÍ mediÛw.

Dlatego teø, zwracamy siÍ z apelem do wszystkich,
ktÛrzy przebywali po Powstaniu Warszawskim w Stalagu
XI B FALLINGBOSTEL, aby kontaktowali siÍ z
pracownikiem Muzeum AK, paniπ Ma≥gorzatπ Koszarek-

Wystawa pod tytu³em: Kim by³eœ? Gdzie jesteœ?
tel. (0048) 012- 61316 56 lub 61311-55 w Krakowie od
poniedzia≥ku do piπtku w godzinach 10.00-17.00.
Informacji udziela rÛwnieø pracownik Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie, pan Zdzis≥aw Zajdler (0048) 022-
629 52 71 w.138, od poniedzia≥ku do piπtku w godzinach
9.00-15.00.

Zdzis≥aw Zajdler
Artyku≥ sponsoruje STUDIO 55, e-mail:
studio55@zigzag.pl

Wspomnienia warszawskie
Jednym z zabytkowych budynkÛw zniszczonych podczas
Powstania Warszawskiego w 1944 roku by≥ ratusz.  Po
wojnie zdecydowano rozebraÊ pozosta≥e mury i oczyúciÊ
plac, ale w powojennej Ñludowejî Polsce nigdy nie
powziÍto decyzji odbudowy ratusza.  Zamiast tego
wybudowano Pomnik BohaterÛw Warszawy - Nike
Warszawskπ, wed≥ug projektu Koniecznego i ods≥oniÍeto
go w 1964 roku na Placu Teatralnym, dok≥adnie w miejscu
starego ratusza warszawskiego.
Po ponownym odzyskaniu przez PolskÍ niepodleg≥oúci
w 1989 roku powziÍto w koÒcu decyzjÍ odbudowy
ratusza.  Pomnik Nike przeniesiono w stronÍ Trasy W-Z
a w tym miejscu wybudowano ratusz z jego
przedwojennπ úwietnoúciπ.  BudowÍ zakoÒczono ok.
roku 1996.
Jerzy Klim (na podstawie informacji przekazanych przez
Andrzeja Rastawickiego)
Na zdjêciach poni¿ej i obok: Odbudowany Ratusz
Warszawski (fot. Andrzej Rastawicki)
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II Zjazd Polonii i PolakÛw z zagranicy

dokoñczenie na str.16

II Zjazd Polonii i PolakÛw z zagranicy
W dniach od 29 kwietnia do 1 maja br odby≥ siÍ w Polsce
II Zjazd Polonii i PolakÛw z zagranicy, w ktÛrym wziÍ≥a
udzia≥ szeúcioosobowa delegacja Polonii australijskiej
pod przewodnictwem prezesa Rady Naczelnej Polskich
Organizacji w Australii dr Janusza Rygielskiego.  Zjazd
zgromadzi≥ delegatÛw z ca≥ego úwiata, tak z Zachodu
jak i ze Wschodu.  Dr Rygielski wyg≥osi≥ jeden z g≥Ûwnych
referatÛw Zjazdu pt. ÑRola PolakÛw w kraju osiedleniaî.

Uchwa≥y II Zjazdu Polonii i PolakÛw z zagranicy
przyjÍte na posiedzeniu plenarnym

w dniu 1 maja 2001
1. Zjazd wyraøa wielkie uznanie i wdziÍcznoúÊ
DuchowieÒstwu Koúcio≥a Katolickiego i innych
Koúcio≥Ûw za ich wielkπ, historycznπ rolÍ w zachowaniu
przez PoloniÍ i PolakÛw za granicπ wiary i duchowego
dziedzictwa kraju pochodzenia.
2. Zjazd wyraøa g≥Íboki niepokÛj wobec faktu, øe w
Koúciele w krajach oúciennych na Wschodzie, gdzie
wierni polskiego pochodzenia stanowiπ wiÍkszoúÊ, coraz
czÍúciej brak jest liturgii i katechizacji w jÍzyku polskim,
ktÛrej oni oczekujπ, i o ktÛrπ proszπ. Jest ona bowiem dla
nich bardzo drogim i najwaøniejszym znakiem ich
duchowej i narodowej toøsamoúci.
Wierni polskiego pochodzenia majπ do tego elementarne
prawo ludzkie, podobnie jak wierni innych narodowoúci.
Z godnoúci osoby ludzkiej wynika prawo do zachowania
rÛwnieø w Koúciele w≥asnego jÍzyka i kultury religijnej.
Dπøenie do ograniczenia roli duszpasterzy polonijnych
jedynie do funkcji liturgicznych odbiega od tradycji
chrzeúcijaÒskiej. W ca≥ej tradycji Koúcio≥a
Duszpasterstwo sprawowa≥o mecenat nad dzia≥alnoúciπ
kulturalnπ i spo≥ecznπ.
3. Zjazd wyraøa uznanie i wdziÍcznoúÊ Delegatowi

Prymasa Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji oraz
Centralnemu Oúrodkowi Duszpasterstwa Emigracji w
Rzymie za d≥ugoletniπ opiekÍ nad emigracjπ polskπ w
úwiecie. Zjazd stwierdza, øe Centralny Oúrodek
Duszpasterstwa Emigracji z siedzibπ w Rzymie
szczegÛlnie skutecznie spe≥nia swojπ misjÍ. Zjazd wyraøa
wdziÍcznoúÊ KsiÍdzu Prymasowi za istnienie Oúrodka i
prosi o b≥ogos≥awieÒstwo na dalszπ jego dzia≥alnoúÊ.
4. Uczestnicy II Zjazdu Polonii i PolakÛw z Zagranicy,
doceniajπc 90-letni dorobek Harcerstwa Polskiego i 50-
letni dorobek Zwiπzku Harcerstwa Polskiego Poza
Granicami Kraju oraz rozwÛj harcerstwa na Wschodzie
we wspÛ≥pracy z odrodzonym harcerstwem w Polsce
uznajπ, øe wychowanie metodπ harcerskπ jest jednym z
kluczowych kierunkÛw pracy z m≥odymi Polakami
rozsianymi na úwiecie, kszta≥tujπcych patriotyczny fun-
dament s≥uøby Bogu, Polsce i bliünim. Zjazd oczekuje
od organizacji úwiatowych Polonii wsparcia i troski o
dzia≥alnoúÊ wychowawczπ, prowadzonπ przez
harcerstwo w poszczegÛlnych krajach.
5. Delegaci zebrani na II Zjeüdzie Polonii i PolakÛw z
Zagranicy popierajπ inicjatywÍ Kongresu Polonii
AmerykaÒskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Unii
StowarzyszeÒ i Organizacji Polskich w Ameryce
£aciÒskiej, Europejskiej Unii WspÛlnot Polonijnych i Rady
Naczelnej Polskich Organizacji Polskich w Australii
dokonania w ciπgu najbliøszych szeúciu miesiÍcy zmian
strukturalnych ogÛlnoúwiatowej organizacji polonijnej
(Rady Polonii åwiata), w celu usprawnienia wzajemnych
kontaktÛw oraz wspÛ≥pracy z Krajem.
6. Zjazd wyraøa opinie, øe naleøy organizowaÊ Zjazdy
Polonii i PolakÛw z Zagranicy co 5 lat.
7. Zjazd wnosi o ustanowienie dnia 2 maja åwiatowym
Dniem Polonii i PolakÛw z Zagranicy.
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K¹cik emeryta

DziÍki serdeczne Rzπdowi Liberalnemu, a panu
Costello szczegÛlnie, za prezent w postaci trzystu
dolarÛw dla nas biednych emerytÛw. Tylko

przyznam siÍ, øe nie bardzo wiem co z tymi dolarami
robiÊ i ktÛrπ dziurÍ zapchaÊ w moim budøecie. Czy
zaczπÊ szaleÊ i wyjechaÊ na Hawaje? Moøe do Polski na
drogie wakacje, lub do Chin na tanie? KupiÊ sobie
elegancki ciuch u Davida Jonesía? PodzieliÊ tÍ sumÍ
uczciwie miÍdzy rodzinπ? A moøe wp≥aciÊ na konto
pogrzebu?

Przypomnia≥am sobie, øe wp≥aci≥am dwa lata temu, jak
szuka≥am taniego, solidnego i niezbyt smutnego
pogrzebu. ZaprosiÊ kogoú do Hyattíu na kolacjÍ? Albo
kilku znajomych do modnego, taniego klubu na Downer?
A moøe do ÑOr≥a Bia≥egoî na pierogi? Myúla≥am tak dwie

noce i nic nie potrafi≥am wymyúleÊ. A tu nagle olúnienie!
Przecieø to tylko ma≥a czÍúÊ tego, co pan Costello zabiera
mi z kieszeni odkπd wprowadzono G.S.T. Nie jest to
prezent, ale zaledwie zwrot czÍúci d≥ugu.

***
Narzekamy tu w Australii na lekarzy i szpitale, øe üle

leczπ, øe kolejki do specjalistÛw, øe trzeba dop≥acaÊ, øe
niektÛre leki drogie... A ja broniÍ i nisko z wdziÍcznoúciπ
k≥aniam siÍ Calvary Hospital, gdzie po przyjechaniu na
Ñemergencyî, bardzo serdecznie i szybko mnπ siÍ zajÍto.
Przyjacio≥om, znajomym, wspÛ≥pracownikom z
Polskiego Radia, za pamiÍÊ i øyczenia powrotu do
zdrowia, sk≥adam serdeczne podziÍkowania.

Irena ålaska- Bell

II Zjazd Polonii - dokoñczenie ze str. 15

8. Zjazd zwraca siÍ do Parlamentu RP o wprowadzenie
zapisu w ustawie o obywatelstwie polskim w
nastÍpujacym brzmieniu: ÑObywatel polski moøe wobec
w≥adz RP powo≥ywaÊ siÍ ze skutkiem prawnym na
posiadane rÛwnoczesne obywatelstwo innego paÒstwa
w celu swobodnego przekraczania granic Polskiî.
9. Zjazd apeluje do Rzπdu RP o konsekwentne
egzekwowanie zobowiazaÒ zawartych w dwustronnych
umowach Polski z sπsiednimi paÒstwami.
10. Zjazd zwraca siÍ do Parlamentu RP o przyspieszenie
prac nad ostatecznπ wersjπ Karty Polaka oraz o podjÍcie
decyzji o nadaniu obywatelstwa osobom polskiego
pochodzenia ze Wschodu.
11. Zjazd oczekuje od w≥adz RP i wszelkich instytucji i
organizacji polskich i polonijnych, zdecydowanej i
szybkiej reakcji na wszelkie przejawy polonofobii w
mediach i instytucjach zagranicznych oraz na wszelkie
oszczerstwa i szkodliwe stereotypy Polaka i Polski.
12. Zjazd apeluje do instytucji RP o podjÍcie inicjatyw
dyplomatycznych i kulturalnych w celu promowania
najlepszych polskich osiπgniÍÊ cywilizacyjnych i
humanitarnych, aby utrwaliÊ pozytywne oblicze Polski i
PolakÛw na úwiecie.
13. Zjazd usilnie apeluje do w≥adz RP, o wspÛ≥pracÍ z
organizacjami polonijnymi broniπcymi dobrego imienia
Polski.
14. Zjazd zwraca siÍ do w≥adz RP, instytucji krajowych i
polonijnych na úwiecie o ratowanie polskiego
materialnego dziedzictwa narodowego na Wschodzie tj.
koúcio≥Ûw, dworÛw, domÛw, cmentarzy, mogi≥ i
pomnikÛw. Potrzebne jest wsparcie finansowe i pomoc
techniczna przy konserwacji i restauracji tych obiektÛw.
Zjazd apeluje rÛwnieø do w≥adz RP o pomoc w
odzyskiwaniu mienia naleøπcego w przesz≥oúci do
polskich organizacji spo≥ecznych (domÛw polskich,
archiwÛw, zbiorÛw bibliotecznych na Wschodzie).
15. Zjazd zachÍca organizacje polonijne do
zaopiekowania siÍ archiwaliami, a w razie braku
moøliwoúci opiekowania sie danym zbiorem przekazania
ich do oúrodkÛw archiwalnych w kraju lub za granicπ.
16. Zjazd zwraca uwagÍ na celowoúÊ wsparcia niezaleønej
prasy polonijnej przez dotacje finansowe, pomoc

technicznπ i szkolenia dla dziennikarzy w celu
przeciwdzia≥ania zamykaniu tych tytu≥Ûw. Zjazd apeluje
takøe do tych instytucji o dofinansowywanie organizacji
polonijnych, ktÛre pragnπ realizowaÊ w≥asne programy
radiowe i telewizyjne s≥uøπce promocji spraw
polonijnych.
17. Zjazd apeluje do fundacji polonijnych na Zachodzie
o objÍcie patronatem organizacji polskich w Europie
årodkowej, Po≥udniowej i na Wschodzie.
18. Zjazd apeluje do organizacji polonijnych na Zachodzie
o przyjmowanie patronatu nad rodzinami
przyjeødøajπcymi do Polski w ramach repatriacji oraz
zwraca siÍ do Rzπdu RP o ustanowienie procedur
u≥atwiajπcych sprawowanie tego patronatu.
19. Zjazd zwraca siÍ do w≥adz RP o uproszczenie
formalnoúci zwiπzanych z repatriacjπ.
20. Zjazd dostrzega potrzebÍ zwiÍkszenia liczby polskich
placÛwek konsularnych w azjatyckiej czÍúci by≥ego ZSRR.
21. Zjazd apeluje do w≥adz i úrodowisk oúwiatowych w
kraju i za granicπ o w≥πczenie do programÛw nauczania
jÍzyka polskiego pe≥nej historycznej prawdy o losach
Polski i PolakÛw.
22. Zjazd zachÍca w≥adze RP o rozwaøenie moøliwoúci
fundowania stypendiÛw dla osÛb polskiego pochodzenia,
studiujacych w paÒstwach zamieszkania.
23. Zjazd opowiada siÍ za koniecznoúciπ zachowania
szkolnictwa polskiego na Litwie na poziomie szko≥y
úredniej.
24. Zjazd widzi potrzebÍ wprowadzenia egzaminÛw
koÒcowych w szkolnictwie polonijnym oraz
przyznawania dyplomÛw uznawanych przez w≥adze
paÒstwowe w kraju zamieszkania oraz instytucje
oúwiatowe RP.
25. Uczestnicy II Zjazdu Polonii i PolakÛw z Zagranicy
sk≥adajπ serdeczne podziÍkowania Senatowi RP i
Stowarzyszeniu ÑWspÛlnota Polskaî za zorganizowanie
II Zjazdu Polonii i PolakÛw z Zagranicy.
26. Zjazd zobowiazuje Stowarzyszenie ÑWspÛlnota
Polskaî do przes≥ania wszystkich uchwa≥ i rezolucji
Zjazdu do odpowiednich adresatÛw oraz upowaønia
Stowarzyszenie ÑWspÛlnota Polskaî do czuwania nad
ich realizacjπ.

Za Prezydium II Zjazdu Kraj-Polonia
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Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...
Szok Jedwabnego trwa
Na tle mniej lub bardziej przeraøonych/oburzonych/
niedowierzajπcych/wstrzπúniÍtych wypowiedzi w
mediach, g≥os rabina z Jedwabnego (wyjecha≥ z Polski w
1938 r, teraz w Nowym Jorku, rozmawia z dziennikarzem
z ëRzí):  Ñ...Nie myúlimy o zemúcie, tylko BÛg ma prawo
siÍ múciÊ. Chcielibyúmy tylko øeby mordercy, jeúli jeszcze
jacy øyjπ, zostali ukarani. Oni tak, bo zas≥uøyli na karÍ.
Ale zwykli Polacy, zwykli mieszkancy Jedwabnego? Oni
byli porzπdni, byliúmy dobrymi sπsiadami. [...] Trzeba
uczyÊ dzieci, m≥odzieø o tym, co siÍ naprawdÍ sta≥o, øeby
nigdy coú takiego siÍ nie powtÛrzy≥o.î
(Donosy, 12.3.2001)
PrzynaleønoúÊ Polski do NATO
popiera 63% PolakÛw, przeciwnych jest 10%. Wyniki
sondaøu CBOS sπ podobne jak w latach ubieg≥ych, z tym,
øe poparcie dla udzia≥u Polski w NATO wzros≥o o 3% w
ciagu 2 lat.
(Donosy, 13.3.2001)
Medal dla uczczenia pamiÍci prymasa
Mennica PaÒstwowa SA uczci≥a pamiÍÊ Prymasa
Tysiπclecia medalem ÑKsiπdz kardyna≥ Stefan WyszyÒski,
Prymas Polski 1901-1981-2001î ó poinformowa≥a
Katolicka Agencja Informacyjna. Medal ma formÍ
plakiety i zosta≥ zaprojektowany w kszta≥cie otwartej
ksiÍgi.
(Wiadomoúci Dnia, 14.3.2001)
SLD zg≥osi≥o sprzeciw
wobec sejmowej ustawy sk≥adajπcej ho≥d cz≥onkom
organizacji ÑWolnoúÊ i Niezawis≥oúÊî. Uchwa≥a zosta≥a
poparta przez AWS, UW, PSL i ko≥a prawicowe. Pose≥
Pastusiak przedstawi≥ powojenny opÛr organizacji
niepodleg≥oúciowych przeciw w≥adzom sowieckim jako
wojnÍ domowπ Ñlewicy z prawicπî ... W ostatecznym
g≥osowaniu pos≥owie SLD nie byli jednak przeciw, tylko
siÍ wstrzymali.
(Donosy, 15.3.2001)
Sejm: zmiany w ustawie o cudzoziemcach
Omawiana przez Sejm ustawa o cudzoziemcach
przewiduje utworzenie UrzÍdu do Spraw Repatriacji i
UchodücÛw oraz uproszczenie procedur przyznawania
wiz i zezwoleÒ na pobyt w Polsce. Proponowane w
ustawie zmiany rozszerzajπ zakres praw cudzoziemcÛw
wjeødøajπcych i przebywajπcych na terenie Polski.
(Wiadomoúci Dnia, 16.3.2001)
Niemcy nie chcπ oddaÊ
skradzionych z Biblioteki JagielloÒskiej starodrukÛw.
Postanowieniem sπdu w Frankfurcie mia≥y byÊ wydane
na czas úledztwa, ale niemiecka prokuratura odwleka i
domaga siÍ dodatkowych gwarancji. åledztwo stoi.
(Donosy, 19.3.2001)
Program ÑBig Brotherî
nadawany przez TVN zosta≥ potÍpiony uchwa≥π Krajowej
Rady Radia i Telewizji. Rada uzna≥a program za
szkodliwy spo≥ecznie. ÑBig Brotherî oraz ÑDwa úwiatyî,
ktÛre bÍdzie emitowal Polsat, okreúlone zosta≥y jako
Ñapoteoza knajactwa, g≥upoty, prostactwa i prymitywuî.
(Donosy, 22.3.2001)
Teø siÍ nad tym zastanawia≥em
a teraz do Sπdu Najwyøszego dotar≥o zapytanie czym
siÍ rÛøni kij bejsbolowy od jego imitacji. Dwa lata temu

pos≥owie uchwalili bowiem, øe imitacja kija jest broniπ
wymagajπcπ zezwolenia. PÛ≥tora roku temu policja
podczas rutnowej kontroli samochodu zakwestionowa≥a
pewnemu obywatelowi kij. Po wÍdrÛwce sprawy przez
kilka instancji sπd apelacyjny uzna≥, øe sam nie da rady i
zwrÛci≥ siÍ do SN.
(Donosy, 23.3.2001)
Listy Ignacego Paderewskiego wracajπ do Polski
312 listÛw Ignacego Paderewskiego otrzyma Uniwersytet
JagielloÒski ó informuje ÑGazeta Wyborczaî.
Przechowywa≥a je mieszkajπca w Kalifornii cÛrka
osobistego sekretarza pianisty Anne Strakacz-Appleton,
ktÛra kilka lat wczeúniej odrzuci≥a propozycjÍ sprzedania
listÛw za oko≥o 100 tys. dolarÛw prywatnemu
kolekcjonerowi. Najstarszy list pochodzi z 1874 roku, gdy
pianista mia≥ 14 lat.
(Wiadomoúci Dnia, 23.3.2001)
Celnicy w åwiecku
udaremnili rekordowy przemyt 150 kg heroiny.
Narkotyki ukryte by≥y w tureckiej ciÍøarÛwce jadπcej z
Moskwy do Niemiec.
(Donosy, 26.3.2001)
Dokumenty o Jedwabnem
przedstawi≥ wczoraj zespÛ≥ ArchiwÛw PaÒstwowych. Sπ
to zeznania úwiadkow zbrodni z 1947 r. 9 naocznych
úwiadkÛw (w tym 5 Øydow) zezna≥o, øe winni zbrodni
sπ Niemcy. WúrÛd tych 9 i pozosta≥ych znalezionych
zeznaÒ nikt nie wymienia jako sprawcÛw zbrodni
PolakÛw. Dokumenty zosta≥y znalezione w aktach Sπdu
Grodzkiego w £omøy.
(Donosy, 27.3.2001)
SLD ó najbogatszπ partiπ w Polsce,
RS AWS ó najbiedniejszπ. Z zebranych przez ÑGazetÍ
Wyborczπî informacji wynika, øe najbogatszym
ugrupowaniem politycznym w Polsce jest Sojusz Lewicy
Demokratycznej, a najbiedniejszym ó Ruch Spo≥eczny
Akcji Wyborczej SolidarnoúÊ.
(Wiadomoúci Dnia, 31.3.2001)
Psy zagryz≥y
69-letniπ mieszkankÍ Skierniewic. Kobieta
prawdopodobnie usi≥owa≥a przepÍdziÊ 2 psy sπsiada,
ktÛre wdar≥y siÍ na jej posesjÍ i rzuci≥y siÍ na kury.
(Donosy, 5.4.2001)
Polak potrafi
Kilku studentÛw z £odzi zaloøy≥o wytwÛrniÍ pirackich
kart do dekoderÛw TV, zdaniem ekspertÛw najwiekszπ
w regionie. Sprzedawali swoje produkty przez internet,
klientÛw mieli nawet za oceanem. Kilka dni temu zostali
zatrzymani.
(Donosy, 6.4.2001)
Polska wypad≥a
z czo≥Ûwki paÒstw kandydujπcych do UE. Na
wczorajszym spotkaniu ministrÛw spraw zagranicznych
paÒstw UE w Luksemburgu pochwa≥y zebra≥y S≥owenia,
Cypr i WÍgry a takøe Czechy.
(Donosy, 10.4.2001)
Znowu z≥apano zdolnych nastolatkÛw
podrabiajπcych pieniπdze na domowym sprzÍcie
komputerowym. Produkowali drobne nomina≥y, nie

dalszy ci¹g na str. 18
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Sekcja Polska na Macquarie University w Sydney oferuje w drugim
semestrze korespondencyjne studia jêzyka polskiego dla studentów

i osób prywatnych z ca³ej Australii.

Dla poczatkuj¹cych i zaawansowanych!
Kurs podstawowy ju¿ na  Internecie.

Studenci moga uzyskaæ Certificate in Languages lub Diploma in
Languages i odroczenie op³at za studia (HECS).

Szczegó³owe informacje o zapisach   studenci mog¹ uzyskaæ od:
The Registrar Office, tel: (02) 9850-7328
a osoby prywatne od Centre for Open Education, tel: (02) 9850-7470.

Wiêcej informacji o studiach znajdziesz na stronie internetowej:
www.eurolang.mq.edu.au/polish/
lub telefonuj¹c do Sekcji Polskiej tel: (02) 9850-7014

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

W 2002 roku nowy przedmiot: „Polski Teatr Wspó³czesny”.

wiadomo czy i ile wpuúcili do obiegu. Sprawa mia≥a
miejsce w Ustce.
(Donosy, 12.4.2001)
Ksiπdz pra≥at Henryk Jaknowski
znowu úciπgnπ≥ na siebie krytykÍ za wystrÛj Grobu
PaÒskiego. Umieúci≥ na nim ma≥π makietÍ spalonej
stodo≥y z wystajπcym szkieletem. A ca≥oúÊ ozdobi≥
cytatem ze úw. Paw≥a ÑØydzi zabili Pana Jezusa i
prorokÛw i nas takøe przeúladowaliî. Oburzenie wyrazi≥
arcybiskup Goc≥owski, prze≥oøony ks. Jankowskiego.
(Donosy, 13.4.2001)
UdostÍpniono listÍ miejsc pochÛwku ofiar zbrodni
stalinizmu
Prezes Komisji åcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu, Witold Kulesza, przekaza≥ úrodowiskom
kombatanckim listÍ 186 miejsc grzebania ofiar zbrodni
aparatu bezpieczeÒstwa PRL w latach 1944-1956 ó
poinformowa≥o Polskie Radio.
(Wiadomoúci Dnia, 25.4.2001)
Jan Pawel II przeprasza
prawos≥awnych za winy katolikÛw. Papieø Jan Pawe≥ II
przeprosi≥ wyznawcÛw prawos≥awia za winy katolikÛw.
Jednoczeúnie zaapelowa≥ o dialog i zgodÍ miÍdzy
chrzeúcijanami Wschodu i Zachodu.
(Wiadomoúci Dnia, 4.5.2001)
Na okrÍtach Marynarki Wojennej RP
przemycano alkohol. Na powracajπcych z rejsÛw do
Niemiec okrÍtach Marynarki Wojennej RP przewoøono
ogromne iloúci alkoholu ó ujawnia ÑRzeczpospolitaî,
powo≥ujπc siÍ na relacje by≥ych øo≥nierzy, ktÛrzy odbywali
s≥uøbÍ zasadniczπ w VIII Flotylli Obrony Wybrzeøa w
åwinoujúciu.
(Wiadomoúci Dnia, 6.5.2001)

Pierwszy maja
Na Marsza≥kowskiej na s≥upie og≥oszeniowym wisi
nastÍpujacy smaczny zestaw: 1-majowy plakat
anarchistÛw z has≥em ÑNie zaciskaj pasa - zaciúnij piÍúÊî
- a na tym nalepiona karteczka: ÑOdchudzanie. Tel...î
(Donosy, 7.5.2001)
PowrÛt na zamek:
arcyksiÍøna Maria Krystyna Habsburg wrÛci jesieniπ na
sta≥e do Polski i zamieszka na Zamku w Øywcu, skπd
pochodzi. Ojciec arcyksiÍønej by≥ przed wojnπ oficerem
Wojska Polskiego.
(Donosy, 14.5.2001)
Piotr S≥awiÒski,
szef Wiadomoúci TV moøe straciÊ pracÍ. Dosta≥ juø
naganÍ za nazwanie papieøa ÑprzywÛdcπ religijnym
rzymskich katolikowî, Ñp. Karolem Wojty≥πî oraz
Ñliderem Watykanuî. Tych okreúleÒ uøy≥ w notatce
s≥uøbowej.
(Donosy, 15.5.2001)
Procesy
W Warszawie rozpoczyna siÍ proces 8 osÛb oskarøonych
o Ñsprawstwo kierowniczeî masakry Grudniaí70 na
Wybrzeøu. WúrÛd oskarøonych gen. Wojciech Jaruzelski
i Stanis≥aw Kocio≥ek.
(Donosy, 16.5.2001)
Widzia≥em dziú kapelÍ podwÛrkowπ
takπ prawdziwπ, znaczy nie stali na ruchliwej ulicy tylko
w≥aúnie w podwÛrzu kamienicy. Grali z zadartymi
g≥owami, wyraünie wypatrujπc spadajπcych monet.
(Donosy, 18.5.2001)
Pomnik Adama Mickiewicza
stanie w stolicy Bia≥orusi. W MiÒsku, po wielu
trudnoúciach, stanie pomnik Adama Mickiewicza.
Ministerstwo kultury Bia≥orusi zatwierdzi≥o ostatecznie
projekt pomnika i przyzna≥o wiÍkszoúÊ niezbÍdnych
funduszy ó poinformowa≥ Polskie Radio Konstanty

GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπ, tπ, tπ, tπ, tπ, - dalszy ci¹g ze str. 17
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Polski Komitet Radiowy
Kanberski program radiowy w jêzyku polskim w paœmie
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 Rozg³oœni: 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
11/06/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
17/06/01 (niedziela) Maryla Królikowska
18/06/01  (poniedzialek)   Arkadiusz Fabjanowski
24/06/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
25/06/01 (poniedzialek)   Irena Œlaska-Bell
01/07/01 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
02/07/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
08/07/01 (niedziela)   Zofia Sêk-Sêkalska
09/07/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
15/07/01  (niedziela)  Maryla Krolikowska
16/07/01  (poniedzialek)   Arkadiusz Fabjanowski
22/07/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
23/07/01 (poniedzialek)   Irena Œlaska-Bell
29/07/01 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
30/07/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
05/08/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
06/08/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
12/08/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
13/08/01 (poniedzialek)    Arkadiusz Fabjanowski
19/08/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
20/08/01 (poniedzialek)    Irena Œlaska-Bell
26/08/01 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
27/08/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
02/09/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
03/09/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
09/09/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
10/09/01 (poniedzialek)  Arkadiusz Fabjanowski
16/09/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
17/09/01 (poniedzialek  Irena Œlaska-Bell
23/09/01 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
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

GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπ, tπ, tπ, tπ, tπ, - dokoñczenie

Tarasewicz, prezes MiÒskiego Obwodowego Oddzia≥u
Zwiπzku PolakÛw na Bia≥orusi.
(Wiadomoúci Dnia, 19.5.2001)
Przypadki wúcieklizny na ålπsku
Juø siedem przypadkÛw wúcieklizny zanotowano w
powiecie øywieckim ópoinformowalo Polskie Radio.
Wojewoda úlπski wyda≥ rozporzπdzenie, ktÛre
wprowadza ograniczenie wstÍpu do lasÛw, zbierania
runa leúnego.
(Wiadomoúci Dnia, 21.5.2001)
Zmar≥ gen. Bogdan ZieliÒski ps. ÑTytusî
By≥ najwyøszym rangπ z øyjπcych oficerÛw Komendy
G≥Ûwnej AK i honorowym przewodniczπcym
åwiatowego Zwiπzku Øo≥nierzy AK.
(Donosy, 22.5.2001)
Podczas dzisiejszego naboøeÒstwa pokutnego
w warszawskim koúciele Wszystkich åwiÍtych biskupi
przeprosili za wszelkie z≥o pope≥nione przez PolakÛw
wobec ØydÛw w Jedwabnem i w innych miejscach ó
poinformowalo Polskie Radio.
(Wiadomoúci Dnia, 27.5.2001)
Praca dla cudzoziemcÛw
Rzπd przyjπ≥ projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu.
Wed≥ug noweli, cudzoziemcy - obywatele paÒstw UE
oraz ich rodziny nie bÍdπ potrzebowali zezwoleÒ na pracÍ
w Polsce. Nota bene, dziú, zw≥aszcza przy granicy
zachodniej, kwitnie praca na czarno gastarbeiterÛw z
Niemiec.
(Donosy, 30.5.2001)
Bundestag og≥osi≥ dzisiaj
pokÛj prawny w sprawie odszkodowaÒ dla ofiar III
Rzeszy. Decyzja ta, wieÒczπca ponadroczne negocjacje
miedzynarodowe, otwiera drogÍ do rozpoczÍcia wyp≥at
dla ponad miliona øyjπcych jeszcze by≥ych robotnikow
przymusowych i niewolniczych Niemiec hitlerowskich.
(Wiadomoúci Dnia, 30.5.2001)
Trπba powietrzna
przesz≥a we wtorek wieczorem nad kilkoma
miejscowoúciami ko≥o Nowego Targu. Øywio≥ zniszczy≥
ponad 100 budynkÛw, straty szacuje siÍ na kilka milionow
z≥otych.
(Donosy, 31.5.2001)
Instytut Yad Vashem
przyzna≥ kolejnym dziesiÍciu polskim rodzinom medale
Sprawiedliwy wúrÛd NarodÛw åwiata. WúrÛd
nagrodzonych jest ma≥øeÒstwo ktÛre uratowalo rodzinÍ
obecnego ambasadora Izraela w Polsce.
(Donosy, 6.6.2001)

Wyszpera≥ Jerzy Klim

QUEANBEYAN CARPETS
Ma na sk³adzie

szeroki asortyment
dywanów we³nianych,

berberyjskich,
nylonowych i
pluszowych

Diana i Michael
Domaschenz
6297 1141

31 Uriarra Road,
Queanbeyan
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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

- Biuro nasze oferuje atrakcyjne ceny do Polski i Europy na
wszystkie linie lotnicze, cena od $1.990,-  do 19 sierpnia

- Czas na sprowadzanie rodzin z Polski
Zrób rezerwacjê teraz na okres od 1 paŸdziernika do koñca
miesi¹ca grudnia.  PóŸniej bêdzie problem z miejscami.  Cena
ju¿ od $2,200,-

- Specjalne ceny do Cairns lub Port Douglas ju¿ od $530,-, w tym 3 noce
zakwaterowania

-  Wiele atrakcyjnych cen na wyspy Pacyfiku oraz po Australii.
Prosimy dzwoniæ do

Janiny Fabjanowskiej, tel. (02) 6248 9399
Przyjmujemy rezerwacje przez telefon i wysy³amy bilety do domu.

PUMA PRESSPUMA PRESSPUMA PRESSPUMA PRESSPUMA PRESS - Polskie Kino w Australii

wspólnie z AMBASAD¥ RP w Australii

- patronem imprezy - zapraszaj¹ na projekcjê

rewelacyjnej komedii Juliusza Machulskiego pt.

 “Pieni¹dze to nie wszystko”
DWIE GODZINY DOSKONA£EJ ZABAWY
CANBERRA - niedziela, 1 lipca 2001,  godz. 15.00

Coombs Theatre - Australian National University - róg Fellows i Garran Roads - Canberra

BILETY:
Wanda Ca³ka
tel. 6248 6842

Maryla Królikowska
tel. 6296 3198

wiecej informacji o filmie:
www.pumapress.com.au


