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

W Parku Federalnym podczas Floriady
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

Polacy Doniecka

WIOSNA W KANBERZE

Felieton o
przyjaŸni

K¹cik poezjiK¹cik poezjiK¹cik poezjiK¹cik poezjiK¹cik poezji



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
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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
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Ko³o Polek
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Szko³a Polska na Phillip
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Rada Szkolna Szko³y Polskiej w Belconnen
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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 Oœrodek Duszpasterski im. Jana Paw³a II
Duszpasterz ks. Zenon Broniarczyk  6295 2603
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Kończąc czerwcowy przegląd zacytowałem słowa Pawła
Hertza, który niemalże w przededniu swej śmierci w
wywiadzie udzielonym polskiej prasie pochwalał przemiany
jakie zachodzą w Kraju. Mówił on o przemianach
konstytucyjnych, ekonomicznych oraz o zmianach w
mentalności ludzi i sposobie nowego myślenia. A że tak się
dzieje w Polsce możemy przekonać się na podstawie ostatnich
trzech miesięcy.

Przykładem pierwszym jest sposób rozwiązania problemów
powodzi jaka Polskę środkowo-wschodnią nawiedziła w lipcu
- wylała bowiem Wisła. Była to już druga wielka powódź w
ciągu ostatnich czterech lat, z tym, że w 1997 roku wylała
rzeka Odra i jej dorzecza czyli tereny Polski Zachodniej. Tym
razem jednak sprawność ratunkowa oraz zaangażowanie
wszystkich służb jak i administracji państwowej i
samorządowej pokazały, że nauka z minionych lat nie poszła
na marne. Ratowanie ludzi i dobytku a następnie usuwanie
szkód przebiegało o wiele sprawniej. Lokalne władze 10.
województw objętych powodzią wykazały o wiele większą
operatywność i niezależność w działaniu, również władze
centralne potrafiły znaleźć materiały i pieniądze na pierwszą
pomoc oraz usprawniły a właściwie przyspieszyły
administracyjny tryb załatwiania spraw powodzian.

Obserwując te działania nie widziało się generalnie
działania pod tzw. publikę, mimo że już w lipcu wiedziano o
23 września czyli terminie wyborów parlamentarnych. Jak
zwykle w sytuacjach katastrofalnych Rodacy z całego świata
ruszyli z pomocą powodzianom. W tej pomocy również swoją
cegiełkę umieściła nasza społeczność australijska.

Fala powodziowa minęła, powodzianie spieszą się z
usuwaniem szkód, szczególnie remontów zalanych domów i
mieszkań, jako że do zimy tylko kilka miesięcy. A że słoneczko
mocniej przygrzało, zaczęło też rozgrzewać się środowisko
polityczne Polski.

4 sierpnia minął termin zgłaszania list kandydatów na
posłów i senatorów. Tym razem kandydatów zgłosiło 9
ogólnokrajowych  komitetów wyborczych . Są to: 1) koalicja
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy 2) Platforma
Obywatelska, 3) Polskie Stronnictwo Ludowe, 4) Prawo i
Sprawiedliwość, 5)Akcja Wyborcza Solidarności Prawicy 6)
Unia Wolności, 7) Samoobrona RP, 8) Ruch Społeczny
Alternatywa, 9) Liga Rodzin Polskich. Przypomnę, że w
identycznej sytuacji politycznej w wyborach we wrześniu 1993
roku brały udział 23 komitety.

Warto więc przypomnieć kto się ostał: z lewej strony w 1993
roku mieliśmy Unię Pracy i Sojusz Lewicy Demokratycznej
osobno – dziś występują jako koalicja. Tak jak przed ośmiu
laty samodzielnie występuje Polskie Stronnictwo Ludowe,
natomiast z prawej strony pod tą samą nazwą tak samo
występuje Samoobrona. Ta sama orientacja lecz inna nazwa,
to centrowa w 1993 roku Unia Demokratyczna a dziś Unia
Wolności, przed ośmiu laty NSZZ Solidarność a dziś Akcja
Wyborcza Solidarności Prawicy, luźno związana ze związkiem
zawodowym. Zauważyć należy, że mnogość komitetów z 1993
roku zmalała w stosunku do dnia dzisiejszego o 17, należy
jednak zauważyć, że w tych nowych obecnie powtarzają się
często nazwiska polityków z tych nieistniejących już
komitetów.
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Drugim widocznym elementem kampanii przedwyborczej
to pomór ministrów – mam tu na myśli ich dymisje –
dobrowolne bądź wymuszone, bowiem jedni ministrowie
przygotowywali sobie miejsca w nowych układach, z kolei na
innych wyszukiwano haki. A prasa trąbiła: „Szyszko,
Szeremietew, Wieczorek - Polska ginie, demokracja gnije,
politycy to złodzieje i wrogowie społeczeństwa”. Taki bezsens
głoszono zapominając, że „uczciwi politycy” obecnie są tylko
w Korei Północnej i na Kubie.

Jednym z tych polityków wychodzi to na zdrowie i do takich
należy niewątpliwie b. minister sprawiedliwości Lech
Kaczyński, który zdymisjonowany przez Premiera Buzka jest
uważany za ofiarę walki międzypartyjnej, bowiem L.
Kaczyński to nowa partia „Prawo i Sprawiedliwość” a Jerzy
Buzek to lider „Akcji Wyborczej Solidarności Prawicy” czyli
konkurenci w wyborach nota bene zabiegający o ten sam
prawicowy elektorat.

Następnym przebojem przedwyborczym była „lustracja”, tym
razem majątków i stanu posiadania polityków oraz kandydatów
do Sejmu i Senatu. Od lewicy do prawicy toczyło się ujawnianie
materialnego dorobku „mężów stanu”. Jedni przyznawali się
do fortun, inni do życia na zupełnie przeciętnym poziomie.
Prezentacja zawartości kieszeń staje się w Polsce tradycyjnym
elementem kampanii wyborczych. Przed rokiem z majątków
spowiadali się kandydaci na prezydenta. Można przyklasnąć
tej inicjatywie choć powstaje pytanie, czy jawność „od elekcji
do elekcji” załatwia sprawę. Sejm bowiem nie zgodził się na
odtajanie składanych corocznie majątkowych oświadczeń
posłów i senatorów. Trafiają one do izb skarbowych, gdzie
powinny być sprawdzane. Z raportu NAJWYŻSZEJ IZBY
KONTROLI wynika, że nawet jeśli są złożone, to nikt ich nie
sprawdza. I jeszcze na marginesie tego tematu słowa polskiego
publicysty: „Cóż bowiem przyjdzie komu z tego, że polityk się
nie dorobi jeżeli na skutek jego rządów zapanuje powszechny
niedostatek? Taki polityk to jak pies ogrodnika, co to sam nie
zje i nikomu nie da.”

Ostatnim przedwyborczym hit’em był projekt budżetu a
właściwie deficyt budżetowy w tym projekcie. Jak to
wyglądało? Otóż deficyt w wymiarze dopuszczalnym może
wynosić 5% Produktu Krajowego Brutto czyli w polskich
warunkach ok. 40 miliardów złotych, a w rzeczywistości
oscylował w zależności od źródła informacji od 80 do 93
miliardów złotych. Jak podawał min.Bauc, ówczesny minister
finansów, było to 80mld czyli 40 mld zł. za dużo. Oczywiście
wina ministra i ten został zdymisjonowany. Ale czy to on był
winien temu, że już od 1992 roku gospodarka polska przywykła
do marszu z górki? Żądaniom udzielania przez państwo
pomocy potrzebującym nie było końca. Opinie, że trzeba
obniżyć podatki i zmniejszyć zobowiązania socjalne
traktowano jako nieszkodliwą mowę nawiedzonych.
Małżeństwo z rozsądku szybko rozwijającej się gospodarki i
wysoko ustawionej poprzeczki potrzeb socjalnych nie dało się
dłużej utrzymać. Obecna jeszcze opozycja nie pozostawia
suchej nitki na rządzie premiera Buzka, ale gdy czyta się
wypowiedzi opozycyjnych (czytaj SLD-owskich) polityków a
w szczególności prof. Belki, o którym mówi się, że będzie
następnym ministrem finansów, to trudno w potoku słów
znaleźć tam jasną receptę. Wydaje się, że takowej recepty nie
ma, będą natomiast ograniczania wydatków i ostre dociskanie
pasa.

Doszliśmy tak do momentu aby zastanowić się, na kogo
Polacy będą głosować i kto ma szanse zwycięstwa? Prognoza

dziennika RZECZPOSPOLITA z dni 1/2września pokazuje,
że do Sejmu wejdzie pięć ugrupowań. Będą to: koalicja Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy z 52%, Platforma
Obywatelska 12%, Polskie Stronnictwo Ludowe 11%, Akcja
Wyborcza Solidarności Prawicy 9%, Prawo i Sprawiedliwość
7%. Jak wynika z powyższego istnieje prawdopodobieństwo
powtórki z września 1993 roku z tym, że obecnie SLD-UP nie
będzie potrzebowała wchodzić w dawne koalicje z PSL-em.
Tak więc wszystko wskazuje na to, że władza wraca znów do
tych, którzy przybrali przed 12. laty piórka socjaldemokracji.

Przykre jest gdy się czyta obecnie, że 23 września Polacy
głosujący na kandydatów SLD tak do Sejmu jak i Senatu będą
głosowali na dawnych PZPR-owców, bo jak statystyki
pokazują, właśnie oni stanowią najliczniejszą grupę wśród
obecnych kandydatów SLD. Ale również należy pamiętać, że
głosując na Platformę Wyborczą, Prawo i Sprawiedliwość czy
Unię Wolności, to tam z kolei przewijają się nazwiska tych,
którzy zaczynali swą drogę polityczną od więzieni PRL-u czyli
czasów PZPR-owskich, czy też od pierwszej SOLIDARNOŚCI
bądż od partii, które po roku 1989 powstały korzystając z
parasola solidarnościowego. Obecnie te nowe partie,
poszerzone przez masy nowych członków, dla których czasy
lat 80-tych to już historia, samodzielnie stawiają pierwsze kroki
na scenie politycznej, odnosząc w sondażach sukces, który
być może zaowocuje 23 września.

Tak więc można powiedzieć, że w Polsce kończy się pewna
epoka polityczna. Epoka, która  rozpoczęła się sukcesem
wyborczym 4 czerwca 1989 roku, a której treść zapisały spory
jak na zgliszczach PRL-u zbudować demokratyczną Polskę.
Obecne wybory już nie będą koncentrowały emocji wokół
rozliczenia PRL-u, będą za to koncentrowały się wokół takich
spraw jak podatki czy prawo karne - bowiem nadchodzi czas
normalności polskiej demokracji.

Czego więc Polacy oczekują od nowych parlamentarzystów
i kogo będą preferowali w swoich wyborach? Napewno nie
dadzą się uwieść tym, którzy będą wypowiadać twarde słowa,
pozować na wybitnych przywódców. Ale napewno głosować
będą na takich polityków, którzy z pokorą zaakceptują fakt,
że w Polsce jest prawo i istnieją tradycyjne reguły przyzwoitości
nawet jeśli prawo jest niedoskonałe. A reguły przyzwoitości
były w ostatniej dekadzie bardzo często przekraczane. Takie
właśnie wymagania stawia wyborca związany z
TYGODNIKIEM POWSZECHNYM.

Z kolei młodzi twierdzą, że wybór ich pokoleń rozwiąże
wiele spraw, bowiem oni nastawieni są na rozwiązywanie
problemów, a nie ich tworzenie. Wyznawane przez nich
wartości materialistyczne pozwolą im bowiem łatwiej się
porozumieć. Czytając prasę polską zauważa się w niej całkiem
inny ton  oczekiwania. Jak już zostało wspomniane wcześniej
wyczuwa się, że kończy się epoka, w której rolę grały
sentymenty, korzenie i patriotyczny styl prowadzenia polityki.
Wszystko wskazuje na to, że zaczyna się era pragmatyków
władzy, lobbystów bez przeszłości i wielkich słów.

Tak więc kończąc ten przegląd wydarzeń w Polsce nie będę
prorokował kto wygra i będzie sprawował władzę przez
natępne cztery lata w Polsce. Pozwolę sobie ten przegląd
zakończyć słowami, którymi 24 sierpnia na łamach
RZECZPOSPOLITEJ zakończył swój artykuł zatytułowany
„Uwagi dla rządów Rzeczpospolitej” Lech Wałęsa: “Dzisiaj
nie trzeba odpowiadać na pytanie, czyja będzie Polska, bo
ona jest nasza, ale na pytanie, co będzie się działo jutro,
pojutrze i za cztery lata.”

Arkadiusz Fabjanowski



Z ̄ ycia Organizacji PolonijnychZ ̄ ycia Organizacji PolonijnychZ ̄ ycia Organizacji PolonijnychZ ̄ ycia Organizacji PolonijnychZ ̄ ycia Organizacji Polonijnych

Wrzesieñ 20014

Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

Na akademii Œwiêta ¯o³nierza. Stoj¹ od prawej: T. Gerula, J. Zawartko, S. Bro¿ek, J. Rosiak, St. Kulig,
B. Lasota, M. Wo³k-Lewanowicz, T. Nowak, St. Zió³kowski. Siedz¹ od prawej: A. Kleeberg, K. Kijak, M.

Skarbek, B.Z. Skarbek, F. ¯urek, J. D¹b-Dworski fot. F. Paszkiewicz

Na przestrzeni ostatniego kwartału, w Kole naszym miały
miejsce dwa, znaczące dla nas wydarzenia. W dniu 15 lipca
odbyło się Walne Zebranie członków Koła, na którym wybrano
Zarząd na następną kadencję. Był to również dzień gdzie
mogliśmy poinformować naszych członków o rozwoju
wydarzeń minionej kadencji i co najważniejsze o tym, że Koło
uporało się z wszystkimi problemami, które spowodowały
decyzję o wynajmie części naszych pomieszczeń.

Przełom roku 2000/2001 był okresem wytężonej pracy dla
Zarządu Koła, którego głównym zadaniem było wyprowadzenie
naszego Stowarzyszenia z „zakrętu” finansowego aby móc
nadal istnieć i kontynuować zarówno działalność statutową jak
i socjalną dla naszych członków. Jesteśmy przekonani, że
zrobiliśmy wszystko co możliwe aby uzyskać poprawę sytuacji
i Zarząd obecnej kadencji, nadal pod przewodnictwem Prezesa
– F. Machutty będzie kontynuował utrzymanie Koła w dobrej
kondycji i tak długo jak to będzie możliwe. Wszystkie prognozy
wskazują na to, że sytuacja finansowa Koła będzie się poprawiać
z roku na rok, co pozwoli na kontynuowanie naszych
tradycyjnych i rocznicowych spotkań, ku zadowoleniu
członków Koła.

Równocześnie, chcielibyśmy ponownie zaapelować do
naszych członków a szczególnie do tych, którym zdrowie i siły
na to pozwalają, aby częściej starali się mieć z nami kontakt i
otwarcie zgłaszali swoje opinie i propozycje uaktywnienia życia
Koła, a my ze swej strony kolejny raz zapewniamy, że po to

jesteśmy aby prowadzić taką działalność, która będzie po myśli
naszych członków i pozwoli im czuć się współtwórcami życia
Koła.

Drugim wydarzeniem w życiu naszej organizacji był bardzo
uroczyście obchodzony Dzień Żołnierza. Rozpoczęliśmy ten
dzień od uroczystej Mszy Św. z udziałem Sztandaru Koła.
Przybyło na Mszę wielu naszych członków i zaproszonych
przez SPK gości i była ona odprawiana w nastroju typowym
dla tego dnia, łącznie z kazaniem poświęconym żołnierzowi
polskiemu. Drugą część uroczystości stanowiła akademia w
siedzibie naszego Koła. Sala była pełna, większość z
zaproszonych gości zaszczyciła nas swoją obecnością a sama
uroczystość w odróżnieniu do lat ubiegłych miała niecodzienny
charakter. Oprócz okolicznościowych wystąpień: Prezesa Koła,
Kol. F. Machutta, I-szego Sekretarza Ambasady RP,
reprezentującego Ambasadora, pana Marka Malarskiego oraz
przedstawiciela Rządu ACT, pana Billa Stefaniaka, z których
każde zawierało słowa wdzięczności za wysiłek wojenny i
poświęcenie tego pokolenia w ramach służby dla naszego kraju
podczas wojny i okupacji, piętnastu naszym członkom  nadane
zostały nominacje i awanse oficerskie oraz ośmiu spośród
naszych członków zostało odznaczonych Krzyżami
Kombatanckimi.

I tak nominacje na stopień PODPORUCZNIKA otrzymali
koledzy :

Stefan Brożek, Wiesław Gerula (pośmiertnie), Kazimierz
Kijak, Stefan Kulig, Bolesław Lasota, Tadeusz Nowak, Jerzy

dokoñczenie obok
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SPK - dokoñczenie

Awanse: od lewej - J. D¹b-Dworski - podpu³kownik,
B.Z. Skarbek - Kapitan, F. ¯urek - Kapitan, A.
Kleeberg - Porucznik fot. F. Paszkiewicz

Rosiak, Maria Skarbek, Mikołaj Wołk-Lewanowicz, Józef
Zawartko, Stanisław Ziółkowski.

AWANSE otrzymali koledzy:
Jerzy Dąb–Dworski na stopień PODPUŁKOWNIKA,
Zdzisław Skarbek na stopień KAPITANA,
Franciszek Żurek na stopień KAPITANA,
Andrzej Kleeberg na stopień PORUCZNIKA.

Pośród odznaczonych Krzyżami Kombatanckimi byli koledzy:
Corie Machutta – Złoty Krzyż,
Józef Kołek, Andrzej Sobiepanek, Frank Kocyan, Stefan Pala,

Franciszek Paszkiewicz, Witold Mirski i Alois Mikula
otrzymali - Srebrne Krzyże.

Wszystkim nominowanym, awansowanym i odznaczonym
jeszcze raz serdecznie gratulujemy i podzielamy ich
zadowolenie oraz satysfakcję z otrzymanych stopni i krzyży.

Po zakończeniu części oficjalnej akademii, wszyscy obecni
zostali zaproszeni na wspólny obiad i kawę. W nastroju
prawdziwie świątecznym  i  przyjacielskiej atmosferze oraz
nie kończących się rozmów spędzono ten dzień tak jak na to
zasługiwał. Dla Zarządu Koła, jako organizatorów wydarzenia
zadowolenie na twarzach obecnych i słowa uznania za
przygotowanie całej uroczystości było nagrodą za wysiłek z
tym związany i równocześnie potwierdzeniem, że tego typu i
podobne spotkania są mile widziane i oczekiwane.

H.Szalińska
Sekretarz Koła

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 3. kwarta≥ 2001 r.
KoÒczy siÍ trzeci kwarta≥ i z nim zima australijska. Okres
ten uprzyjemni≥o kilka dobrych rozrywek kulturalnych,
w ktÛrych wiele z nas uczestniczy≥o.

I tak 17.6. br. mia≥ miejsce w Ambasadzie R.P. koncert
rozrywkowy muzyki døezowo-klasycznej w bardzo
oryginalnym wykonaniu i interpretacji, pary polskich
artystÛw ze Szwecji: Wies≥awy i Huberta SzymczyÒskich
skrzypaczki i pianisty.

KrÛtko po tym bawi≥ nas film polski pt. ÑPieniπdze to
nie wszystkoî, udana i na czasie komedia, pe≥na humoru.

15.7. br. Odby≥ siÍ wystÍp wspania≥ego zespo≥u
folklorystycznego ÑWileÒszczyznaî. Zachwyci≥ on i

rozczuli≥ widowniÍ swym patriotyzmem, piÍknym
polskim jÍzykiem z wileÒskim akcentem, oraz
znajomoúciπ folkloru tamtych terenÛw (úpiewu, taÒca i
tradycji polskich). W podziÍkowaniu za wzruszajπcy
wieczÛr, Ko≥o Polek wrÍczy≥o artystom czek zamiast
kwiatÛw.

25.7.br. prezeska L. Zapaúnik i cz≥onkinie W. Ca≥ka oraz
I. ålaska-Bell, wziÍ≥y udzia≥  w imprezie-obiedzie
zorganizowanym przez Multicultural Council w Austrian-
Australian Club. Rozlosowano loteriÍ. Wygrane: Bilet
lotniczy do Tajlandii, kolorowy telewizor i tuzin butelek
w≥oskiego wina nie pad≥y na øadne z zakupionych przez
nas  losÛw;  nie mia≥yúmy szczÍúcia.

8.8 br. Odwiedzi≥ KanberÍ przedstawiciel Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego ks. dr Miros≥aw Kalinowski i
spotka≥ siÍ ze spo≥eczeÒstwem polskim w  Oúrodku  na
Narrabundah  dwukrotnie, o 10 rano i o 7 wieczorem,
wyúwietlajπc film i opowiadajπc o pracy i rozwoju
Uniwersytetu. Ko≥o Polek z≥oøy≥o ofiarÍ rÛwnieø na ten
cel.

26.8. br. mia≥a miejsce niezwyk≥a uroczystoúÊ -
koronacja obrazu Matki Boskiej - Czarnej Madonny, w
Penrose Park, Berrima. Na tÍ wielkπ  pielgrzymkÍ
zjecha≥o tysiπce katolikÛw rÛønych narodowoúci nieomal
z ca≥ej Australii z Kanberπ w≥πcznie. Mimo uparcie
zapowiadanego od tygodnia deszczu na ten dzieÒ,
koronacja i Msza åw. odby≥y siÍ przy piÍknej pogodzie.
Ciep≥e promienie s≥oÒca z≥oci≥y wspania≥π koronÍ Matki
Boøej - ofiarÍ adorujπcych  Jπ wiernych. By≥o to wielkie
przeøycie duchowe dla wszystkich wierzπcych i ufajπcych
Boøej  Matce, obecnych tam i nieobecnych z rÛønych
powodÛw.

Zebrania nasze cieszπ siÍ popularnoúciπ i ciπgle
wzrastajπcπ frekwencjπ. Na ostatnim mia≥yúmy goúci,
dwie panie z Multicultural  Age Care Services, ktÛre poda≥y
nam wiele nowych informacji na temat pomocy dla
starszych osÛb. Pod koniec zebrania przekszta≥cajπ siÍ w
zebrania towarzyskie przy kawce i cieúcie. A wiÍc
zapraszamy.

Sk≥adamy serdeczne podziÍkowanie p. Wies≥awowi
BurzyÒskiemu za za≥atwienie w Polsce subskrypcji
ÑRotyî, co zaoszczÍdzi≥o nam sporo dolarÛw na op≥aty
bankowe i pocztowe.

Komisja Rewizyjna Ko≥a Polek, w sk≥adzie: A. Broøek i
Z. OpoczyÒski, przeprowadzi≥a w dniu 26.7.2001 kontrolÍ
kasy i finansÛw KP za ostatnie dwa lata. Na zebraniu
dnia 7.8.br. przekazano sprawy kasy nowo wybranej
skarbniczce p. Irenie Tomaszewskiej. BÍdzie to duøym
odciπøeniem dla sekretarki, ktÛra oprÛcz sekretariatu
prowadzi≥a rÛwnieø kasÍ od czasu choroby ostatniej
skarbniczki úp. Janiny MilaÒczuk.

Jak w poprzednich dwÛch latach, bÍdziemy mia≥y
stoisko z ciastami na pikniku w Ambasadzie RP na
poczπtku paüdziernika br. BÍdzie to rÛwnieø nasze
ostatnie spotkanie z Panem Ambasadorem i poøegnaniem
przed Jego wyjazdem do Polski po czteroletniej pracy
dyplomatycznej w Australii.

Na zakoÒczenie sk≥adamy gratulacje wszystkim
cz≥onkom SPK Ko≥a nr 5, ktÛrzy otrzymali odznaczenia i
nominacje w czasie uroczystoúci åwiÍta Øo≥nierza w dniu
15.8.br.

Helena WodziÒska
Sekretarz
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Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

F. Zurek .......................................... $  40,00
Eleonora Gaider .............................. $  20,00
A. i A. Malarz .................................. $  20,00
E. i W. Wawrzyniak ......................... $  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

Prof. Davies na spotkaniu z nauczycielami i
m³odzie¿¹ w Szkole Polskiej.

W drugim pÛ≥roczu bieøπcego roku szkolnego zasz≥o
kilka zmian organizacyjnych zwiπzanych z wyjazdem
do Polski nauczycielki  klasy dla doros≥ych p. Jolanty
Bierkowskiej, rezygnacjπ p. Haliny Kobia≥ki ze
wspÛ≥pracy ze Szko≥π, jak rÛwnieø ze zmniejszeniem siÍ
liczby uczniÛw w naszej Szkole. KlasÍ dla doros≥ych
objÍ≥a p. Barbara Walters.  KlasÍ VII/VIII przejÍ≥a p.
Iwona Staniewska, zaú w klasie III/IV uczy Bogumi≥a
Kocik. ZajÍcia z religii prowadzone przez ksiÍdza
Antoniego Dudka odbywajπ siÍ ostatnio tylko w klasach
starszych. Lekcje religii w klasach m≥odszych,
prowadzone przez ks. Zenona Broniarczyka, sπ
tymczasowo zawieszone ze wzglÍdu na jego wyjazd z
Kanbery. W drugim okresie, w czasie kiedy skarbnik
Szko≥y p. Wanda Solecka by≥a z wizytπ w Polsce, jej
obowiπzki pe≥ni≥a p. Danuta Szczurowska. Pani Wanda
Solecka wrÛci≥a juø z wakacji i przywitaliúmy jπ w Szkole,
øegnamy natomiast p. Szczurowskπ, ktÛra juø
przygotowuje siÍ do opuszczenia Australii. W imieniu
Zarzπdu Szko≥y, rodzicÛw i uczniÛw dziÍkujÍ serdecznie
p. Kobia≥ce za wieloletniπ pracÍ nauczycielskπ z
m≥odzieøπ i øyczÍ satysfakcji z nowo podjÍtej pracy, zaú
p. Szczurowskiej dziÍkujÍ za pomoc w szkole i øyczÍ
szczÍúliwego powrotu do Polski.

W ostatnich kilku miesiπcach odby≥o siÍ w Kanberze
kilka imprez, w ktÛrych przygotowanie aktywnie
w≥πczyli siÍ nauczyciele i m≥odzieø Szko≥y.

1 kwietnia odby≥ siÍ X Jubileuszowy Konkurs
Recytatorski. Dzieci z klas m≥odszych tradycyjnie
deklamowa≥y wiersze, zaú uczniwie klasy maturalnej
przygotowali i zaprezentowali referaty o miastach
polskich: Pawe≥ Pyú o Zakopanem, Iga PoliciÒska o
Warszawie, Joanna Cyran o GdaÒsku.

13 maja obchodziliúmy 25 jubileusz úwiÍceÒ
kap≥aÒskich ks Dudka. Szko≥a mia≥a zaszczyt i
przyjemnoúÊ wziÍcia udzia≥u w tej uroczystoúci. P. Stefan
Gajewski, nauczyciel klasy maturalnej, zorganizowa≥
towarzyszπcπ imprezÍ artystycznπ, w ktÛrej brali udzia≥
uczniowie i absolwenci obu Polskich SzkÛ≥. Podobnie
wyglπda≥a uroczystoúÊ 20-tolecia úwiÍceÒ kap≥aÒskich
ks. Prowincja≥a Tadeusza Przybylaka.

Obu Jubilatom jeszcze raz sk≥adamy przy tej okazji
gratulacje i serdeczne øyczenia dalszej owocnej s≥uøby
Boøej i b≥ogos≥awieÒstwa Boøego.

Do wydarzeÒ godnych odnotowania naleøπ zawsze
wizyty zaproszonych na spotkania z m≥odzieøπ goúci. A
oto kogo mieliúmy przyjemnoúÊ i zaszczyt goúciÊ w
ostatnich miesiπcach:

W marcu, ksiπdz Wojciech åwiπtkowski z
Towarzystwa Jezusowego, pe≥niπcy s≥uøbÍ Boøπ w
Kapsztadzie na Przylπdku Dobrej Nadzieji, mÛwi≥ o
Wielkim Tygodniu.

W ramach cyklu ,,Wielcy Polacyî, uczniowie kl XI
spotkali siÍ z ks. A Dudkiem, ktÛry zaprezentowa≥
m≥odzieøy postaÊ kardyna≥a Stefana WyszyÒskiego.
Ksiπdz wziπ≥ rÛwnieø udzia≥ w dyskusji klasy XII na
temat kary úmierci.

8 czerwca historyk sztuki p. Agata Szumowska mia≥a
wyk≥ad dla m≥odzieøy klas XI i XII p.t.: ÑCztery style w
architekturze polskiej ñ od romaÒskiego do baroku.î Na
pamiπtkÍ tego spotkania wszyscy jego uczestnicy
otrzymali przepiÍknie wydany krÛtki przewodnik po
wybranych zabytkach Polski.

W czerwcu, Franciszkanin, ojciec Gerwazy, misjonarz
i przewodnik pielgrzymek polskich, opowiada≥ o Ziemi
åwiÍtej uczniom ca≥ej szko≥y. Jego prelekcja wzbogacona
by≥a projekcjπ wspania≥ych, unikalnych slajdÛw i
úpiewami przy akompaniamencie gitary.

Z kolei w ramach realizacji modu≥u o teatrze polskim,
z m≥odzieøπ klasy XII rozmawia≥a o teatrze i aktorze
Bogumi≥a Kocik - aktorka i kulturoznawca.

10 sierpnia przyby≥ do Szko≥y prof. Norman Davies -
historyk i publicysta, autor ksiπøek ÑCzerwona gwiazda
i bia≥y orze≥î, ÑSerce Europyî i bestselleru lat
osiemdziesiπtych ÑBoøe Igrzyskoî (Godís Playground) .
Prof. Davies, Walijczyk z pochodzenia, ze wzglÍdu na
swÛj autorytet naukowy jest wspania≥ym ambasadorem
historii Polski na Zachodzie. W zwiπzku ze swoimi
zainteresowaniami historiπ Polski, nauczy≥ siÍ jÍzyka
polskiego i po angielskim wstÍpie dalsza rozmowa
toczy≥a siÍ po polsku.

Wszystkim goúciom sk≥adamy serdeczne
podziÍkowanie za spotkanie i podzielenie siÍ z
m≥odzieøπ swojπ wiedzπ. Jest to zawsze duøe przeøycie
i wzbogacajπce doúwiadczenie, ugruntowujπce poczucie
dumy z naszego jÍzyka, historii, literatury i kultury.

I na koniec jeszcze przypomnienie, øe trwa akcja
sprzedaøy czekoladek. Tπ drogπ zbieramy fundusze na
potrzeby Szko≥y. Wszystkich PaÒstwa, a RodzicÛw
uczπcej siÍ m≥odzieøy ñ w szczegÛlnoúci, prosimy o jej
wsparcie.

Bogumi≥a Kocik

Polska Szko³a PrzedmiotówPolska Szko³a PrzedmiotówPolska Szko³a PrzedmiotówPolska Szko³a PrzedmiotówPolska Szko³a Przedmiotów
Ojczystych w PhillipOjczystych w PhillipOjczystych w PhillipOjczystych w PhillipOjczystych w Phillip

fot. J. D¹browska
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K¹cik M³odzie¿owy
Fragmenty wybranych prac semestralnych uczniów klasy XI i XIIFragmenty wybranych prac semestralnych uczniów klasy XI i XIIFragmenty wybranych prac semestralnych uczniów klasy XI i XIIFragmenty wybranych prac semestralnych uczniów klasy XI i XIIFragmenty wybranych prac semestralnych uczniów klasy XI i XII

SzkSzkSzkSzkSzko³y Po³y Po³y Po³y Po³y Polskiej w Phillip z rolskiej w Phillip z rolskiej w Phillip z rolskiej w Phillip z rolskiej w Phillip z roku szkoku szkoku szkoku szkoku szkolnego 2001olnego 2001olnego 2001olnego 2001olnego 2001

Najciekawsza przygoda jaka przytrafi³a mi siê w czasie pobytu w Polsce
Joanna
By≥o to piÍÊ lat temu tzn. 31 grudnia 1996 roku w
GdaÒsku. By≥a zima. WszÍdzie dooko≥a by≥o bia≥o.
ånieg w dalszym ciπgu cudownie sypa≥, nak≥adajπc
milimetr po milimetrze coraz grubszπ ÑpierzynkÍî
na wszystko woko≥o. Jakøe bajeczny to by≥ widok.
Wszystko wyglπda≥o jak w zaczarowanej krainie.
Powietrze by≥o mroüne. Na ulicach panowa≥ ruch.
MnÛstwo ludzi nios≥o zakupy do domu aby coú
przyszykowaÊ na ten szczegÛlny, sylwestrowy
wieczÛr. Inni stali w kolejkach za rybami, miÍsem i
pieczywem, by niczego w domu nie zabrak≥o, bo
jaki bÍdzie pierwszy dzieÒ w nowym roku tak ma
byÊ przez ca≥y rok. Kaødy wiÍc pragnπ≥ by by≥o jak
najlepiej. Nasta≥ wieczÛr. Za oknami zrobi≥o siÍ
ciemno, ale nie zupe≥nie, gdyø w úwietle lamp
ulicznych únieg skrzy≥ siÍ niby mruganie maleÒkich
diamencikÛw.  Ruch poma≥u stawa≥ siÍ coraz
wolniejszy. NiektÛre panie wraca≥y juø od fryzjera
piÍknie uczesane ñ to pewnie jedne z tych, ktÛre
wybiera≥y siÍ gdzieú na sylwestra, a pod nogami
skrzypia≥ im únieg.

Na klatkach schodowych czu≥o siÍ rÛøne zapachy,
na jednym piÍtrze ñ pieczonego ciasta, na innym
zaú pachnia≥o gotowanym bigosem. Nad nami
s≥ychaÊ by≥o bicie t≥uczkiem kotletÛw. Mama mia≥a
juø czÍúÊ rzeczy gotowych, koÒczy≥a akurat sa≥atkÍ
jarzynowπ, ktÛrπ my z mojπ siostrπ tak bardzo
lubimy. By≥ teø przygotowany úledü w úmietanie,
bigos z grzybami i suszonymi úliwkami, kurczak
pieczony, smaøone kotlety schabowe a na deser
makowiec i sernik.

Oko≥o godziny 20:00 ruch na ulicach zmala≥
zupe≥nie. Ale coraz czÍúciej da≥o siÍ zauwaøyÊ
grupki ludzi zdπøajπcych gdzieú razem. U
niektÛrych kobiet wystawa≥y spod p≥aszczy d≥ugie
suknie. Z pewnoúciπ zdπøa≥y gdzieú na bal niosπc
w siatkach specjalne do taÒca lekkie buciki.

I my spodziewaliúmy siÍ tego dnia goúci. Mieli
przybyÊ do nas oko≥o godziny 21:00. Mia≥a to byÊ
ciocia Jasia z dwiema cÛrkami i synem. Wujek nie
mÛg≥ przyjechaÊ bo by≥ w tym czasie w rejsie, p≥ywa≥
na statkach rybackich. Tak bardzo wszyscy
øa≥owaliúmy, øe go nie bÍdzie, bo wujek ciekawie
opowiada o swoich przygodach na morzu. A
poniewaø p≥ywa juø 30 lat wiÍc uzbiera≥o mu siÍ
ich juø sporo. No ale takie juø jest øycie, nie wszystko
moøna w nim mieÊ na raz. Rodziny marynarzy juø
siÍ do tego przyzwyczai≥y.

Atmosfera sylwestrowa jest w Polsce inna. To siÍ
czuje.

Wyjrza≥am na chwilÍ przez okno, iÖ jak cudnie

wyglπda≥y w≥πczone lampki na choinkach u
sπsiadÛw, albo balkony udekorowane w kolorowe
úwiate≥ka ñ jedne migocπce, inne u≥oøone w jakiú
szczegÛlny, ozdobny sposÛb. W telewizji zaczπ≥ siÍ
w≥aúnie sylwestrowy program, a my zaczÍliúmy
nakrywaÊ do sto≥u, s≥uchajπc jednoczeúnie mi≥ej
muzyki. Przed godzinπ 21:00 wszystko by≥o juø
gotowe. StÛ≥ ≥adnie nakryty, na úrodku ñ ma≥y
bukiecik kwiatÛw, a po bokach ñ úwiece. Na stole
pe≥no rÛønokolorowych potraw. ZaczÍli zjawiaÊ siÍ
nasi goúcie. Kaødy otrzyma≥ ozdobnπ czapeczkÍ no
i oczywiúcie obowiπzkowo ñ piszcza≥kÍ.
Siedzieliúmy, rozmawialiúmy, przeplatajπc
úmiechem niektÛre zabawne historie opowiadane
przez goúci. Przez otwarte okno dolatywa≥y nas
podobne odg≥osy z innych otwartych okien.

By≥a godzina 23:00. Nagle us≥yszeliúmy dzwonek.
Byliúmy tym trochÍ zaskoczeni, poniewaø nikogo
wiÍcej siÍ juø nie spodziewaliúmy.  Mama posz≥a
otworzyÊ drzwi iÖ stanÍ≥a jak wryta. W drzwiach
sta≥ wujek Jurek, mπø cioci Jasi!  WrÛci≥ akurat z
rejsu, a poniewaø w domu nie zasta≥ nikogo, a z
listu pisanego wczeúniej do niego przez najbliøszych
wiedzia≥, øe na sylwestra sπ zaproszeni do nas, wiÍc
mimo zmÍczenia przyjecha≥ tu ca≥y i zdrowy, by juø
z nami powitaÊ nowy rok. Ileø to by≥o radoúci,
uúciskÛw i ≥ez w oczach. A kiedy juø trochÍ
odsapnπ≥, zaczπ≥ opowiadaÊ nam swoje przygody,
na ktÛre tak bardzo czekaliúmy.

Zbliøa≥a siÍ 24:00. Wybijanie pÛ≥nocy zrobi≥o na
mnie niesamowite wraøenie. Z wielu okien
dolatywa≥o liczenie ñ 10.. 7.. 5.. 3.. 1, a potem jeden
wielki odg≥os ,,0!î

Strzeli≥y w gÛrÍ korki szampana i rÛwnoczeúnie
petardy, posz≥y teø w ruch piszcza≥ki i zimne ognie.
Wujek ponalewa≥ wszystkim do kieliszkÛw
szampana (oczywiúcie my dzieci mogliúmy tylko
na to popatrzeÊ. Na balkonach nagle pojawi≥o siÍ
mnÛstwo ludzi z kieliszkami w rÍku, zimnymi
ogniami, piszcza≥kami ktÛrzy sk≥adali sobie
øyczenia, jak zresztπ i my.

Nagle ktoú znowu zapuka≥ do naszych drzwi, to
sπsiedzi, wyprzedzili nas i przyszli nam z≥oøyÊ
noworoczne øyczenia. Jakie to mi≥e, øe i sπsiedzi
pamiÍtajπ o sobie. Potem rozdzwoni≥ siÍ telefon, to
inni cz≥onkowie naszej rodziny chcieli chociaø przez
telefon z≥oøyÊ nam øyczenia, bo sylwestra spÍdzali
w innym miejscu. Mama teø zadzwoni≥a do kilku
osÛb, ktÛre by≥y nam bardzo bliskie, aby øyczyÊ im
wszystkiego co najlepsze w nowym 1997 roku.

D≥ugo jeszcze siedzieliúmy rozmawiajπc taÒczπc i
weselπc siÍ z naszym kochanym wujkiem.

To by≥ naprawdÍ cudowny i bardzo radosny
sylwester dla nas wszystkich.
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Pawe≥
W klasie omÛwiliúmy wiele wierszy z rÛønych epok
literackich. ZaczÍliúmy od ,,Bogurodzicyî, a
skoÒczyliúmy na wspÛ≥czesnym wierszu Tadeusza
RÛøewicza ,,Warkoczykî.

PiÍÊ wierszy, ktÛre wywar≥y na mnie najwiÍksze
wraøenie to ,,Tren Xî Jana Kochanowskiego, inwokacja
do ,,Pana Tadeuszaî Adama Mickiewicza, ,,Ojczyznaî
Jana Kasprowicza, ,,Piosenka o koÒcu úwiataî Czes≥awa
Mi≥osza i ,,Nic dwa razyî Wis≥awy Szymborskiej.

,,Tren Xî Jana Kochanowskiego powsta≥ w epoce
renesansu. Poeta op≥akuje w nim úmierÊ ukochanej cÛrki
ñ Urszuli. UtwÛr otwiera apostrofa, w ktÛrej autor pyta
siÍ, gdzie siÍ jego cÛrka podzia≥a i dlaczego go opuúci≥a

,,...Czyú ty nad wszystkie nieba wysoko wniesiona (...)
Czyliú do raju wziÍta? Czyliú na szczÍúliwe
Wyspy zaprowadzona? Czy CiÍ przez tÍskliwe
Charon jeziora wiezie..î

Ta czÍúÊ wiersza robi na mnie duøe wraøenie.
Kochanowski piÍknie pokazuje swojπ troskÍ o ukochane
dziecko; nawet po jego úmierci dalej pragnie, aby by≥o
mu jak najlepiej. W pe≥nych emocji s≥owach b≥aga
OrszulÍ, aby da≥a mu znak swego istnienia, bez wzglÍdu
na to czy jest  ,,...snem, lubo cieniem, lub marπ
nikczemnπ..î. W omawianym utworze Kochanowski w
mistrzowski sposÛb przekazuje swoje uczucia ñ bÛl,
rozpacz i tÍsknotÍ.

Drugi wiersz, ktÛry wybra≥em to inwokacja do ,,Pana
Tadeuszaî Adama Mickiewicza. Kocham ten utwÛr, bo
kaøde czytanie inwokacji przypomina mi o Polsce. Znam
i bardzo kocham wszystko co tutaj jest opisane: z≥ote
pola, PannÍ åwiÍtπ z CzÍstochowy, grody zamkowe,
pagÛrki leúne, úwieøe trawy w lasach, na ktÛrych moøna
by≥o leøeÊ godzinami, ≥πki zielone. Inwokacja to jedno z
najpiÍkniejszych dzie≥ poetyckich, jakie pozna≥em.
Mickiewicz pokazuje w niej lekkoúÊ swojego piÛra i
wspania≥π umiejÍtnoúÊ opisania krajobrazÛw z rÛønych
perspektyw np: jakby z lotu ptaka (...)

Krzysztof
Wis≥awa Szymborska ñ ,,Terrorysta, on patrzyî

Wis≥awa Szymborska urodzi≥a siÍ w roku 1923 w
KÛrniku. Do 1996 r. by≥a ma≥o znana w Polsce i nikt siÍ
nie spodziewa≥, øe 10 grudnia tego roku zostanie
laureatkπ nagrody Nobla!!

Których piêæ wierszy przerabianych w klasie zrobi³o na Tobie najwiêksze wra¿enie.Których piêæ wierszy przerabianych w klasie zrobi³o na Tobie najwiêksze wra¿enie.Których piêæ wierszy przerabianych w klasie zrobi³o na Tobie najwiêksze wra¿enie.Których piêæ wierszy przerabianych w klasie zrobi³o na Tobie najwiêksze wra¿enie.Których piêæ wierszy przerabianych w klasie zrobi³o na Tobie najwiêksze wra¿enie.
Uzasadnij swój wybór.Uzasadnij swój wybór.Uzasadnij swój wybór.Uzasadnij swój wybór.Uzasadnij swój wybór.

Wiersz ,,Terrorysta, on patrzyî jest napisany w czasie
teraüniejszym. Przypomina bardziej opowiadanie albo
przeøycie. Sk≥ada siÍ z szeúciu zwrotek i kaøda zwrotka
ma innπ iloúÊ wersÛw. Wiersz jest ca≥kowicie bia≥y i nie
ma ani jednego rymu.

Autorka opisuje niezwyk≥π sytuacjÍ. Pisze mianowicie
o zamachu terrorysty na restauracjÍ. Szymborska w
úwietny sposÛb opowiada nam etapy zamachu. Czuje
siÍ jakby siÍ by≥o samemu na scenie.

W poszczegÛlnych zwrotkach autorka opisuje co dzieje
siÍ wokÛ≥ restauracji tuø przed wybuchem bomby.
Przytacza dok≥adnie czas i jako obserwator z boku
relacjonuje wejúcia i wyjúcia rÛønych ludzi do baru i z
baru. Sπ to kroki po úmierÊ lub jej szczÍúliwe unikniÍcie.
Taki suchy reportaø jest wstrzπsajπcy w odbiorze.
Dlaczego Szymborska, tak g≥Íboko liryczna poetka,
wybra≥a tak szokujπcy temat? Moøe dlatego, øe
jednoczeúnie jest úwiadomπ obserwatorkπ codziennego
brutalnego øycia, czu≥π na jego bezsensownoúÊ i
przypadkowoúÊ. Tym wierszem osiπgnÍ≥a swÛj cel. Po
przeczytaniu jesteúmy wstrzπúniÍci i poruszeni.

Natalia
Wiersz Wis≥awy Szymborskiej pod tytu≥em ,,Nic dwa
razyî jest wspania≥π refleksjπ o øyciu cz≥owieka. Poetka
uwaøa, øe øycie sk≥ada siÍ z ca≥kowicie rÛønych
wydarzeÒ i przeøyÊ. Kaødy dzieÒ jest inny i przynosi
nam inne wraøenia. Czasem myúlÍ, øe siÍ czegoú
nauczy≥am i bÍdÍ wiedzia≥a co zrobiÊ w podobnej
sytuacji ñ ale nigdy nie ma takich samych sytuacji. Øycie
nas doúwiadcza, ale ciπgle mamy niewiadomπ przed
nami. Jest to wiÍc zarazem optymistyczna refleksja, gdyø
z≥e czasy przeminπ:

,,Czemu ty siÍ, z≥a godzino,
Z niepotrzebnym mieszasz lÍkiem?
Jesteú ñ a wiÍc musisz minπÊ.
Miniesz ñ a wiÍc to jest piÍkne.î

Jest to wiersz o przemijaniu ñ wszystko mija i siÍ
zmienia, nawet nasze najg≥Íbsze uczucia do innych ludzi:

,,Wczoraj kiedy twoje imiÍ
ktoú wymÛwi≥ przy mnie g≥oúno,
tak mi by≥o, jakby rÛøa
przez otwarte wpad≥a oknoî

Opracowa≥a: Bogumi≥a Kocik

Cztery lata temu z podnieceniem wita≥yúmy nowego
przedstawiciela RP w Australii, J.E. Dr Tadeusza
Szumowskiego z Ma≥øonkπ Agatπ Szumowskπ i
Rodzinπ.
Wydaje siÍ by≥o to tak niedawno, a tu juø przyszed≥
czas poøegnania. Z øalem øegnamy przedstawiciela
Ojczyzny, ktÛry poza spe≥nianiem obowiπzkÛw
dyplomatycznych, øywo interesowa≥ siÍ, wspÛlnie z
Ma≥øonkπ øyciem tutejszej Polonii. Cieszy≥ siÍ jej
osiπgniÍciami i martwi≥ jej k≥opotami; ktÛry goúcinnie
otworzy≥ podwoje Ambasady dla ca≥ej Polonii.
Ko≥o Polek dozna≥o wiele przyjaznej øyczliwoúci,

Ko³o Polek ¿egna Ambasadora RP
uznania i pomocy w swej pracy spo≥eczno-
charytatywnej, zarÛwno od Pana Ambasadora, jak i
Jego Ma≥øonki, ktÛrπ d≥ugo i bardzo mile bÍdziemy
wspominaÊ.
Øegnajπc Jego EkscelencjÍ Ambasadora RP z Ma≥øonkπ,
pragniemy podziÍkowaÊ za wszystko dobro i
okazywanπ nam serdecznoúÊ, oraz øyczyÊ w imieniu
Zarzπdu i wszystkich cz≥onkiÒ, szczÍúliwego powrotu
do Ojczyzny i dalszych sukcesÛw w karierze
dyplomatycznej.
Z wyrazami szacunku
Leonarda Zapaúnik Helena WodziÒska
Prezes Sekretarz
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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.

Przy koÒcu lipca br. obieg≥a KanberÍ smutna wieúÊ o
przedwczesnej úmierci ksiÍdza W≥odzimierza (Wally)
StefaÒskiego, ktÛry zmar≥ nagle w Amsterdamie dnia
22.7.br. w drodze do Polski na urlop i zosta≥ pochowany
w Polsce.

Ks. Wally StefaÒski przyby≥ do Australii w 1984 r. w
odwiedziny do siostry Krystyny i zosta≥ na sta≥e.
Pracowa≥ od poczπtku w parafiach australijskich, jako
proboszcz w Goulburn NSW, Page ACT, Jindabyne i
okolicach ånieønych GÛr i ostatnio jako administrator
katedry åw. Krzysztofa w Kanberze. NajwiÍkszym
dzie≥em jego øycia jest wybudowanie kaplicy w Thredbo
i remonty wielu koúcielnych obiektÛw w GÛrach
ånieønych.

By≥ rÛwnieø znany i lubiany w tutejszej  Polonii, dla
ktÛrej takøe pracowa≥ pomagajπc w pierwszych latach
ksiÍøom Chrystusowcom.

Ceniony by≥ zarÛwno przez AustralijczykÛw jak i
PolakÛw, za swa poboønoúÊ i pracowitoúÊ,
przedsiÍbiorczoúÊ i wspania≥y zmys≥ organizacyjny, oraz

WSPOMNIENIE O KSIÊDZU
W£ODZIMIERZU (WALLY) STEFAÑSKIM

za takt i umiejÍtnoúÊ obcowania z ludümi, jak rÛwnieø
za swe piÍkne kazania, ktÛre bardzo przyciπga≥y
wiernych.

Dnia 1.8.br. zosta≥a odprawiona Msza åw. za spokÛj
duszy åp. Ks. Wally StefaÒskiego w Katedrze åw.
Krzysztofa, przez arcybiskupa w asyúcie biskupÛw i
oko≥o 60-ciu ksiÍøy. Katedra, ostatnie miejsce pracy
zmar≥ego, wype≥niona by≥a po brzegi wiernymi,
parafianami, przyjaciÛ≥mi, przedstawicielami organizacji
i dyplomacji z Ambasadorem RP w≥πcznie. Ze smutkiem
øegnaliúmy tÍ piÍknπ postaÊ cenionego i zas≥uøonego
kap≥ana.

W modlitwach prosiÊ bÍdziemy, aby BÛg przyjπ≥ do
Swego KrÛlestwa udrÍczonπ duszÍ åp. Ks. W≥odzimierza
StefaÒskiego i da≥ mu odpoczynek wieczny.

Rodzinie zmar≥ego w Australii i w Polsce sk≥adam
serdeczne wyrazy wspÛ≥czucia w imieniu Ko≥a Polek i
w≥asnym.

Helena WodziÒska
Sekretarz K.P.

IN MEMORIAM
A Mass to celebrate the life of

FATHER WALLY STEFANSKI
will be held at Mary McKillop Chapel, THREDBO

at 5 pm on Saturday 29 September 2001

All are welcome to attend and reflect on Fr Wallyís wonderful contribution
to our beautiful Village Thredbo Chapel

Accommodation enquiries
Thredbo 1800 020 589
Jindabyne 6456 2189

On Sunday 9 June 2002, a commemorative dinner
will be held at Thredbo.  If you would like to attend this
dinner, please contact Christine Saunders 02 6227 4251

Further details will be available in May 2002



Wrzesieñ 200110

Felieton o przyjaŸni
i trochê o mi³oœci

Motto (wymyúli≥am sobie sama): Nie sztuka byÊ
przyjacielem przy suto zastawionym stole.
I te znane: ÑPrzyjaciÛ≥ poznaje siÍ w biedzieî, ÑChcesz
straciÊ przyjaciela, poøycz mu pieniπdzeî.

To ostatnie nie wchodzi w rachubÍ, bo nikt pieniÍdzy
nie ma i proúba o poøyczkÍ jest bezcelowa. Przewaga
przyjaüni nad mi≥oúciπ polega na tym, øe jest ona trwalsza
od mi≥oúci - tak twierdzπ psycholodzy.

A ja zaprosi≥am na spotkanie moje przyjaciÛ≥ki:
Kowalskπ, Nowakowπ, dobrπ znajomπ PietrusiÒskπ, i
paniπ ZosiÍ. Posz≥yúmy na cappuccino do ÑMuffin
Breakî. Czy wierzysz w prawdziwπ ÑprzyjaüÒî? -
zapyta≥am Kowalskπ. A Kowalska na to: ÑTo zaleøy kim
jesteú. NajwiÍcej przyjaciÛ≥ majπ ludzie bogaci i
ustosunkowani. Jeøeli jeszcze do tego sπ towarzyscy, to
opÍdziÊ siÍ nie mogπ od ëprzyjaciÛ≥í. Parodiπ jest, øe ci
ëprzyjacieleí jeszcze siÍ im podlizujπ i przynoszπ drobne
prezenty, jak np. 2 bilety na ëåpiπcπ KrÛlewnÍí do teatru,
z gÛry myúlπc o rewanøu... W rozmowach ze znajomymi,
mimochodem wspominajπ: ë...ach tak, bardzo jesteúmy
zaprzyjaünieni z pp. S. Bywamy u siebieí. Ale tak
naprawdÍ, pani Ireno, to nie wierzÍ w prawdziwπ
przyjaüÒ...î.

ÑCo ty za g≥upstwa opowiadaszî - powiedzia≥a
oburzona Nowakowa - Ñprzecieø od trzydziestu lat
jesteúmy przyjaciÛ≥kami; w Polsce chodzi≥yúmy do tej
samej szko≥y i tak zosta≥o do dzisiaj. Pomagamy sobie
nawzajem. Ma≥o dowodÛw przyjaüni da≥yúmy sobie? Ja
wierzÍ w prawdziwπ przyjaüÒ.î - ciπgnÍ≥a dalej

Nowakowa - ÑNasze dzieci - Døulia z Rebekπ i Jasio z
Micha≥em - juø prawie doroúli. Studiujπ, i ciπgle siÍ
przyjaüniπ - wolny czas zawsze spÍdzajπ razem. A nasi
mÍøowie? OderwaÊ ich nie moøna jak siÍ spotkajπ, tyle
majπ sobie do powiedzeniaî. Na to odezwa≥a siÍ pani
Zosia: ÑGram w Toto-Lotka - gdybym wygra≥a chociaø
milion, to bym wtedy mia≥a przyjaciÛ≥. Ale i tak nie
narzekam; mamy tu kilka øyczliwych nam osÛb. Od
dwudziestu lat mam teø jednπ przyjaciÛ≥kÍ prawdziwπ.
Spotykamy siÍ czÍsto w czasie przerwy w pracy. MyúlÍ,
øe przyjaüÒ trwa tak d≥ugo bo nic od siebie nie
potrzebujemy. Mamy dobre prace, dobrych mÍøÛw.
Rozmawiamy o ciuchach, modzie i podrÛøach. Kaødego
roku wyjeødøamy razem ëoverseasí. MÍøowie ciπgle
mÛwiπ o polityce, i czÍsto siÍ k≥Ûcπ, bo jeden prawicowiec
a drugi lewicowiec.î

ÑA istnieje przyjaüÒ miÍdzy kobietπ i mÍøczyznπ?î -
zapyta≥am. ÑWykluczone,î - powiedzia≥a Kowalska - Ñcoú
takiego nie istnieje - musi to byÊ zwiπzane z uczuciem.î

ÑNie wierzÍ w mi≥oúÊ platonicznπ - nigdy!!î - odezwa≥a
siÍ PietrusiÒska - ÑA czy wierzÍ w prawdziwπ przyjaüÒ?
Tak i nie. Spotka≥o mnie wiele dobroci i wyrozumia≥oúci
od ludzi. Ale przyjaüÒ wysz≥a oknem, a na przyjaüÒ
miÍdzy kobietπ a mÍøczyznπ jestem raczej z rezerwπ. Ale
mam kilka prawdziwych przyjaciÛ≥: p. Kropkiewicz, p.
Ko≥owrotek - przyjaciel prawdziwy, zawsze s≥uøy
pomocπ w razie potrzeby. WiÍc sama nie wiem; jestem
jednak romantycznπ optymistkπî.

WrÛci≥am do domu, bo dyskusja robi≥a siÍ gorπca, i
zaczÍ≥am telefonowaÊ do znajomych, zadajπc im to samo
pytanie: ÑCzy wierzysz w prawdziwπ przyjaüÒ?î

ÑPrzyjaüÒ jest waøniejsza od mi≥oúci - jest sensem øycia.
Kaøda mi≥oúÊ siÍ koÒczy, a przyjaüÒ pozostajeî -
powiedzia≥a znajoma, bardzo mπdra i wykszta≥cona.
NastÍpnie pani W.: ÑTak, wierzÍ w prawdziwπ przyjaüÒ,
mimo øe kilka razy zawiod≥am siÍ. Ale jest ma≥a garstka
osÛb, ktÛre mogÍ nazywaÊ prawdziwymi przyjaciÛ≥miî.

Pan Z.: ÑOczywiúcie, øe wierzÍ. Mam prawdziwego
przyjaciela, jeszcze z lat dziecinnych. W ciÍøkich chwilach
by≥ zawsze przy mnie. On teø wie, øe moøe rÛwnieø na
mnie liczyÊ. Ufamy sobie nawzajemî. Natomiast reszta
osÛb do ktÛrych telefonowa≥am mia≥a odpowiedzi
negatywne. ÑPrawdziwa przyjaüÒ? Co pani za g≥upstwa
opowiada. Dziú liczπ siÍ pieniπdze, pozycja spo≥ecznaî.

A co Wy o tym sπdzicie, Drodzy Czytelnicy? Istnieje
czy nie istnieje przyjaüÒ prawdziwa?

Irena ålaska- Bell

Z wielkim øalem przyjmujemy do wiadomoúci, øe
dobiega koÒca misja pana Ambasadora w Australii. W
imieniu zorganizowanej Polonii Kanbery i Queanbeyan
jak rÛwniez w imieniu wszystkich RodakÛw tπ drogπ
chcemy wyraziÊ podziÍkowania za lata pracy na
antypodach. Minione lata by≥y czasem, w ktÛrym Pan
Ambasador i jego Rodzina byli ucieleúnieniem naszej
dalekiej ojczyzny ñ POLSKI i by≥ teø to czas, w ktÛrym
Polacy Kanbery i Queanbeyan czuli siÍ na terenie

ambasady jak na czπstce polskiej ziemi. DziÍkujemy
Panu Ambasadorowi i jego ma≥øonce za stworzenie tej
atmosfery. Øyczymy PaÒstwu Szumowskim wszelkiej
pomyúlnoúci zapewniajπc, øe majπ wúrÛd nas oddanych
przyjaciÛ≥. Panu Ambasadorowi øyczymy sukcesÛw
zawodowych, aby przynios≥y mu satysfakcjÍ
zawodowπ  osobistπ.
Rada Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium
Sto≥eczne, wrzesieÒ 2001 roku

Po¿egnanie Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Australii
Pana dr. Tadeusza Szumowskiego.

PODZI KOWANIE
Sk≥adamy serdeczne podziÍkowania wszystkim
Rodakom, ktÛrzy odpowiedzieli na apel pomocy
Powodzianom w Polsce. W ciπgu trzech kolejnych
niedziel 19 i 26 sierpnia oraz 2 wrzeúnia zbierane by≥y
datki po polskich mszach úwiÍtych w Queanbeyan,
Narrabundah i OíConnor. W sumie zebraliúmy 2036,70
dolarÛw, ktÛre poprzez RadÍ Naczelnπ Polonii
Australijskiej przekazaliúmy do CARITAS POLSKA.
Serdeczne podziÍkowania za pomoc przy zbiÛrce
kierujemy do pani Maly z Queanbeyan, panÛw
OpoczyÒskiego i Koraba z Kanbery. BÛg zap≥aÊ za
Waszπ prace i szczodroúÊ ofiarodawcÛw.
Ks.dr Antoni Dudek Arkadiusz Fabjanowski

Canberra dnia 3 wrzeúnia 2001 roku.
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Z naszego podwórka
Nowe w≥adze Polonetu
Polonet, Polish Australian Community Network Inc.,
na walnym zebraniu, ktÛre odby≥o siÍ w dniu 21
sierpnia 2001 roku, wybra≥ nowe w≥adze.  W sk≥ad
zarzπdu weszli nastÍpujπcy cz≥onkowie:
Przewodniczπcy - Bogdan Sikorski
ZastÍpca/Sekretarz - Tadeusz Zubowicz
Skarbnik - Jerzy Ziemski
Cz≥onek zarzπdu - Tadeusz Matuszkiewicz
W zwiπzku z obecnπ sytuacjπ lokalowπ w Klubie
Or≥a Bia≥ego, spotkania Polonetu odbywajπ siÍ w
domu jednego z cz≥onkÛw.  Polonet zaprasza
zainteresowanych tematykπ komputerowπ na
spotkania we wtorki w godzinach od 19:00 do 21:00,
przy 111 Atherton Street, Downer.
PowrÛt dra Rustowskiego
Dr Adam M. Rustowski powrÛci≥ do Kanbery po
dwÛch latach pracy jako profesor anglistyki na
Uniwersytecie Safakisu w Tunezji.
Wystawa Basi Meder
W úrodÍ 5 wrzeúnia br. odby≥a siÍ w ambasadzie RP
wystawa fotograficzna Basi Meder pt. ÑPassions of
my journeysî, ktÛrπ oficjalnie otworzy≥ ambasador
RP dr Tadeusz Szumowski.  Wystawa sk≥ada siÍ z
kolekcji 56 kolorowych fotografii z odleg≥ych stron
úwiata i po≥πczona jest z komentarzami podrÛønymi,
poezjπ i przedmiotami pochodzπcymi z podrÛøy pani
Meder.  ObejrzeÊ jπ moøna do 21 wrzeúnia w
godzinach od 10 rano do 2 po po≥udniu, albo teø do
9 listopada po uprzednim telefonicznym umÛwieniu
terminu, tel. (02) 6244 6515.

Profesor Pakulski mianowany dziekanem
Jak dowiadujemy siÍ z Komunikatu informacyjnego
Zwiπzku PolakÛw w Hobart (sierpieÒ-wrzesieÒ 2001)
prof. dr Jan Pakulski, kierownik wydzia≥u socjologii na
Uniwersytecie Tasmanii w Hobart zosta≥ miano-wany
dziekanem fakultetu nauk humanistycznych na tymøe
uniwersytecie.  Profesor Pakulski jest cenionym
naukowcem a jednoczeúnie aktywnym dzia≥aczem
polonijnym, popierajπcym od lat dzia≥alnoúÊ spo≥ecznπ
Zwiπzku PolakÛw w Hobart.
Jan Pakulski ukoÒczy≥ swoje studia doktoranckie na
Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Kanberze.
W latach 1970. by≥ wyk≥adowcπ jÍzyka i literatury
polskiej na lektoracie polonistyki, razem z niøej
podpisanym.  Do Tasmanii przeniÛs≥ siÍ w 1979 roku.

Jerzy Klim

Profesor dr Jan Pakulski

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

Szanowni  PaÒstwo,
pozwalamy sobie poinformowaÊ PaÒstwa, øe
wydawnictwo Region Silesia w Czeskim Cieszynie
wyda≥o unikatowπ publikacjÍ albumowπ pt. Olza od
ürÛd≥a po ujúcie. Jesteúmy przekonani, øe zarÛwno jej
zawartoúÊ, jak i opracowanie edytorskie bÍdπ
odpowiada≥y PaÒstwa wyobraøeniom o dobrej ksiπøce,
promujπcej wartoúci regionalne w sposÛb
niekonwencjonalny, a jednoczeúnie ≥atwy w odbiorze.

Na treúÊ sk≥adajπ siÍ informacje z†zakresu geografii,
historii, przyrody, ekologii, etnografii, kultury, socjologii,
przemys≥u, rÍkodzielnictwa, gospodarki wodnej,
rybo≥Ûwstwa, wodniactwa, turystyki, raporty, dane
statystyczne, utwory literackie (nie brakuje oczywiúcie
oryginalny ca≥y tekst poety Jana Kubisza P≥yniesz Olzo
Ö)  oraz obfity materia≥ ilustracyjny (przesz≥o 300 zdjÍÊ)
dokumentujπcy  øycie nad Olzπ  w przesz≥oúci i obecnie.

TreúÊ ksiπøki obejmuje ca≥y bieg rzeki (ürÛd≥o pod
GaÒczorkπ w Istebnej ñ ujúcie do Odry w so≥ectwie Olza)
i pod tym  wzglÍdem nie mieliúmy  jeszcze moøliwoúci
oglπdania takiej  pozycji na pÛ≥kach ksiÍgarskich.

Teksty zosta≥y oparte o materia≥y dostarczone przez
wybitnych  znawcÛw przedmiotu i prywatnych
kolekcjonerÛw, a wyselekcjonowane i zrecenzowane
przez autorytety krajowe i zagraniczne. Sπ opublikowane
w jÍzykach polskim i czeskim. Nad opracowaniem ca≥oúci
czuwa zespÛ≥  z≥oøony  z†doúwiadczonych fachowcÛw:

redaktorÛw, jÍzykoznawcÛw, grafikÛw, plastykÛw,
fotografikÛw i edytorÛw.

Ksiπøka zosta≥a wydana na kredowym papierze 135 g
w formacie B4 w twardej, foliowanej oprawie, posiada
wiÍc wszystkie zewnÍtrzne i wewnÍtrzne przymioty
idealnego prezentu dla osÛb bliskich oraz  upominku dla
goúci.

Prosimy bardzo o przekazanie tego listu wszystkim
Polakom zwiπzanym jakimú sposobem z†Olzπ, zw≥aszcza
Cieszyniakom.

DziÍkujÍ
Z†uszanowaniem

Bronis≥aw Ondraszek
Adresy kontaktowe dla zainteresowanych tπ publikacjπ:
Region Silesia s.r.o. Hrabinsk· 12,  73701 »esk˝ TÏöÌn
»esk· republika
e: mail  region01@quick.cz       tel.00420659736404

List z Zaolzia
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 „Wileñszczyzna” w Kanberze

Koncertu ÑWileÒszczyznyî w Kanberze nie moøna
w≥oøyÊ w ramki piÍknego widowiska zespo≥u
ludowego.  Ta grupa m≥odych ludzi z Litwy

przywioz≥a i przekaza≥a coú znacznie wiÍcej niø  taÒce,
pieúni, kolorowe stroje.  Ich polskoúÊ jest niek≥amana, ich
patriotyzm i wiara - autentyczne. Nie sπ to nowe idee,
ale w interpretacji ÑWileÒszczyznyî nabra≥y úwieøoúci i
stawa≥y siÍ prawdziwe.

NiektÛrzy z nas pochodzπ z tamtych stron, ale kaødy kto
czuje siÍ Polakiem, odbierze s≥owiaÒskπ naturÍ
ÑWileÒszczyznyî jako czÍúÊ swojej narodowej
toøsamoúci.
Nie≥atwe by≥o zorganizowanie tego koncertu w stolicy.
W porÛwnaniu z Sydney, Melbourne czy Adelajdπ nie
posiadamy ani jednej odpowiedniej polskiej sali.  Jest nas

tu PolakÛw nieca≥e dwa tysiπce.  Na
koncert jednak przyby≥o oko≥o 450
osÛb, co jak na KanberÍ jest
niespotykanym sukcesem.
Ofiarnπ pracÍ przy organizacji tego
kulturalnego wydarzenia podjÍ≥y
panie Maryla KrÛlikowska i Wanda
Ca≥ka.  Do tego naleøy dodaÊ
kilkanaúcie polskich rodzin, ktÛre
goúcinnie przyjÍ≥y cz≥onkÛw
ÑWileÒszczyznyî pod swÛj dach.  A
warto by≥o...
Obserwowa≥am publicznoúÊ.  Wiele
osÛb p≥aka≥o a po zakoÒczeniu
koncertu zachwytom nie by≥o koÒca:
ÑNigdy nie widzia≥am tak piÍknego
zespo≥uî, ÑpiÍkne g≥osy, wspania≥e
taÒce - nigdy ich nie zapomnÍî.

Irena ålaska-BellMiko³aj Wo³k-Lewanowicz wœród swoich rodaków z Wileñszczyzny

ORBIS EXPRESS

zaprasza na premierê filmu Jerzego Kawalerowicza

QUO VADIS

w dniu 15 listopada 2001
o godz. 19:00 w kinie

Center Cinema
Bunda Street, Canberra City

Bilety do nabycia u pani Janiny Fabjanowskiej
tel. (02) 6262 2503

oraz u pani Wandy Ca³ka
tel. (02) 6248 6842
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K¹cik poezjiK¹cik poezjiK¹cik poezjiK¹cik poezjiK¹cik poezji
zakaza³aœ mi siebie
choæ by³aœ we mnie od pocz¹tku œwiata
oddycha³em twoim oddechem
we snach czu³em twoje cia³o
moja bezwzajemna mi³oœæ da³a owoc
nie nauczony uczuæ kaleka
codziennoœæ zatraci³a to co najlepsze w ka¿dym
gestem nawet mog³aœ oczarowaæ, oszukaæ
udaæ bliskoœæ
pragnieniem ugoru czeka³em na kroplê rosy uczucia
mog³aœ stworzyæ oazê szczêœcia,
miotany rozterk¹ i buntem na koñce œwiata
pragn¹³em twego uczucia.
nie spodziewam siê ju¿ niczego od ciebie.
prócz koñca....
2001

otêpiaj¹ca pustka samotnoœci
idê bo muszê
strach odbiera wolê
œwiat istnieje taki jaki jest
ja nie mam dok¹d iœæ
ledwo pe³zam
robiê to co muszê by trwaæ
oddycham przez odruch
jem nie czuj¹c smaku
zamykam oczy nie œpi¹c
po ewolucji chodzê
choæ mam chêæ czo³gaæ siê
z³akniony uœmiechu wychodzê na ulicê
p³askie twarze
brak radosnych
¿yj¹ na powierzchni ¿ycia
sztucznie susz¹ zêby
s³oñce, powietrze, uczucia
s¹
mnie nie potrzebne
i tak jestem na dnie istnienia
tylko ja,
sam.
nic...
2001

Na wystawie pró¿noœci s¹ ludzie
o p³askich twarzach,
z przylepionym uœmiechem uni¿onoœci.
Pos³ugacze z nawyku
gotowi na wszystko,
gdy padnie has³o.
Wegetuj¹ w zakamarkach wytresowanej s³u¿alczoœci.
Kolejny dzieñ witaj¹ nadziej¹ powrotu czerwieni.
W lœni¹cych limuzynach wspieraj¹ siê na poduszkach
w³adzy i pychy
Ludzie w czerwonych krawatach...
1999

by³ czas gdy
wszystko mog³o byæ moje
wszystkie per³y œwiata
radoœæ szczêœliwych.
sta³em na pocz¹tku nieznanego.
prawda, moralnoœæ by³y rajskim jab³kiem
obiecywa³y œwiat.
nadzieja, radoœæ, szczêœcie
okreœla³y horyzonty ¿ycia
by³y zachêt¹ do czekania na jutro
... mija³ czas ...
jab³ko dojrza³e czeka³o na zerwanie,
drzewo ros³o czyni¹c owoc niedosiêg³ym,
lata garbaci³y.
laska nie pomaga³a nagi¹æ ga³¹Ÿ-
per³y sta³y siê kulkami gumy do ¿ucia
radoœæ sta³a siê skowytem ¿alu
prawda i moralnœæ sta³y siê zciemnia³ym ogryzkiem.
spróbujê zasadziæ inn¹ jab³onkê
mo¿e starczy czasu...
2001

egoistycznie w uniesieniu sp³odzeni
rodzimy siê naiwnie nieœwiadomi

z³udy
ob³udy

z³a
nieœwiadomi walki o byt

o przetrwanie
o okruch radoœci

... bezkres ¿ycia ...
tak ciê¿ko iœæ samotnie

jak znale¿æ przyjaciela w t³umie
¿ycie moleku³y
¿yjê bo muszê

bo za ma³o odwagi
boja¿ñ nieznanego powoduje egoizm

a strach obezw³adnia
by³o doœæ woli by przetrwaæ

zbyt ma³o by zrobiæ ostatni krok
pytam

pytanie bez odpowiedzi
lask¹ szukam krawêdzi ostatniego krawê¿nika

omotany, oœlepiony, zagubiony
szuka³em tego dobrego ¿ycia
chcê wierzyæ w ¿ycie wieczne

mo¿e to bêdzie pocieszeniem...

2001

anonimowo
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Zostawmy po sobie œlad
Polski Instytut Historyczny (PIH) w Australii zosta≥
za≥oøony w 1994 po to aby kolekcjonowaÊ, zapobiec
utracie i zabezpieczyÊ przed zniszczeniem polonijne
ürÛd≥a historyczne.

Wszystkie otrzymane materia≥y, jak na przyk≥ad
dokumenty archiwalne i biuletyny organizacji
polonijnych, jak rÛwnieø korespondencje i dokumenty
ze zbiorÛw prywatnych, sπ przez Instytut
porzπdkowane, katalogowane a nastÍpnie przekazywane
do kolekcji zbiorÛw polonijnych (Polonica Collection) w
Australijskiej Bibliotece Narodowej w Kanberze.

Australijska Biblioteka Narodowa zapewnia fachowe
zabezpieczenie i konserwacje  materia≥Ûw gromadzonych
przez Polski Instytut Historyczny. DziÍki temu materia≥y
te s≥uøπ i s≥uøyÊ bÍdπ w przysz≥oúci historykom i
socjologom na ca≥ym úwiecie.

Obecnie materia≥y Polskiego Instytutu Historycznego
sπ dostÍpne z nastÍpujacych ürÛde≥:

I. Polonica Collection, Australijska Biblioteka
Narodowa, Kanbera

II. Strona Internetowa PIH www.polhistinst.org.au,
oraz

III. Jako czÍúÊ strony internetowej materia≥Ûw
ürÛd≥owych Polonii na åwiecie, zorganizowanej przez
Naczelnego Dyrektora Polskich ArchiwÛw
PaÒstwowych, doc. dr hab. DariÍ Na≥Ícz.

Dotychczasowa kolekcja polskich materia≥Ûw
historycznych przechowywanych w Australijskiej
Bibliotece Narodowej jest wciπø niewystarczajπca.

Pomimo oczywistych wysi≥kÛw Polskiego Instytutu
Historycznego w zdobywaniu tych materia≥Ûw wiele

organizacji polonijnych i osÛb prywatnych wciπø zwleka
z przekazywaniem zbiorÛw archiwalnych i dokumentÛw
na rzecz Instytutu.  Materia≥y takie istniejπ, ale Ci co sπ
za nie odpowiedzialni albo nie zdajπ sobie sprawy z ich
wartoúci lub teø nie chcπ  albo nie widzπ potrzeby
przekazania tych materia≥Ûw Instytutowi.  Takie
ëapatyczneí nastawienie grozi utratπ wielu cennych
materia≥Ûw polonijnych.

Nie tak dawno, duøy zbiÛr materia≥Ûw archiwalnych
Rady Naczelnej w Adelajdzie zosta≥ po prostu wyrzucony
na bruk, gdy dom w ktÛrym te archiwa by≥y
przechowywane zosta≥ wystawiony na sprzedaø.  DziÍki
dr DerwiÒskiemu uda≥o siÍ ocaliÊ pewnπ czÍúÊ tych
zbiorÛw.  Na nieszczÍúcie reszta zbiorÛw uleg≥a
zniszczeniu.  Przypadek ten jest o tyle smutniejszy, øe
ëkustoszí tych zbiorÛw dwukrotnie odmawia≥ ich
przekazania Polskiemu Instytutowi Historycznemu.
Taka niepotrzebna i nieodwracalna strata jest wielce
oburzajπca nie tylko dla mnie lecz dla wszystkich, ktÛrym
bliska jest potrzeba zabezpieczenia i zachowania polskich
materia≥Ûw historycznych dla przysz≥ych pokoleÒ
badaczy.

W imieniu Polskiego Instytutu Historycznego zwracam
siÍ wiÍc z apelem do ca≥ej Polonii Australijskiej o
zrozumienie, øe wszelkie historyczne materia≥y polonijne
przekazane Instytutowi bÍdπ z≥oøone i fachowo
zabezpieczone na koszt Rzπdu Australijskiego w
Australijskiej Bibliotece Narodowej.  Tylko w ten sposÛb
zapewni siÍ, øe zostawimy po sobie úlad.

Andrzej Kleeberg, Dyrektor
Polskiego Instytutu Historycznego w Australii

Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych w
Warszawie, doc. dr hab. Daria Na³êcz przys³a³a na rêce
Dyrektora Polskiego Instytutu Historycznego w
Australii list, w którym pisze co nastêpuje:

Warszawa, 23 lipca 2001
Wielce Szanowny Panie Dyrektorze,

Pragnę serdecznie podziękować za list z 10 lipca 2001
r. i pogratulować wspaniałego osiągnięcia, jakim jest
niewątpliwie podpisana przez Pana umowa z Narodową
Biblioteką Australii.  Uzyskanie gwarancji właściwego
przechowywania, zabezpieczqania i udostępniania
cennych zbiorów Polskiego Instytutu Historycznego jest
równie ważne dla nas, jak dla przedstawicieli Instytutu i
wszystkich, którzy swe kolekcje przekazali do Państwa
zbiorów.

Jest dla mnie oczywiste, że dokumentacja wytworzona
przez Polonię na terenie Australii, wpisuje się w karty
historii obu narodów.  W pełni szanujemy decyzję
wszystkich tych osób, które uważają, że należy je
przechowywać w miejcu wytworzenia, czyli w Australii.
Jedyną naszą troską jest, by te bogate źródła historyczne
nie uległy rozproszeniu lub zniszczeniu i mogły służyć
jeszcze wielu pokoleniom badaczy na całym świecie.

Mam nadzieję, że dotarcie do instytucji i osób

prywatnych w Australii i przekonanie ich o celowości
przekazania kolekcji do zasobu Polskiego Instytutu
Historycznego będzie nieco łatwiejsze, niż przekonywanie
kogokolwiek do przesylania swych zbiorów do zasobu
polskich archiwów czy bibliotek.

Obawa przed utratą możliwości stałego obcowania z
własnymi zbiorami jest tak silna, że argumenty o fachowym
zabezpieczaniu i konserwacji dokumentacji, jej
opracowaniu i udostępnieniu historykom jako kolekcji
konkretnej osoby, nie są w stanie przeważyć argumentów
wynikających z emocjonalnego przywiązania do
gromadzonych kolekcji.  Z tego również względu jesteśmy
Panu ogromnie wdzięczni za osobisty wkład w działania
mające na celu zabezpieczenie naszego wspólnego
dziedzictwa narodowego.

Umowa zawarta z Narodową Biblioteką Australii z
pewnością stanowi dodatkową gwarancję zachowania
cennych zbiorów, jednak bez Pańskiego osobistego
zaangażowania przy pozyskiwaniu rozproszonej
dokumentacji polonijnej, nie byłoby mowy o jej
gromadzeniu i zabezpieczaniu.  Proszę przyjąć moje
najgorętsze podziękowania i wyrazy uznania za całą
dotychczasową Pańską działalność.

Licząc na dalszą owocną współpracę
Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

/-/ doc dr hab. Daria Nałęcz
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Otwarcie Polskiego Domu
3 maja - Dzień Polskiej Konstytucji.

To ważne wydarzenie, ze względu na to, że wcześniej dni
były pracujące, Towarzystwo Polaków Doniecka, świętowało z
tygodniowym opóźnieniem - 10 maja.

To uroczyste i ważne dla wszystkich Polaków święto zbiegło
się z ważnym wydarzeniem dla Towarzystwa Polaków
Doniecka - na ulicy Pietrozawodzkiej 42/4 ( tel. 0622 57 21
40) otworzył swoje drzwi Polski Dom.

Na otwarcie przyszli weterani II wojny światowej - żołnierze
armii T. Kościuszki, przyjechali goście z Towarzystwa Polaków
z Kramatorska i z Drużkowki. Życzenia przesłali rodacy z
Mariupola i Wolnowachy.

Ojciec Mikołaj poświęcił Polski Dom i poprowadził wspólną
modlitwę.

Uczestnicy święta wysłuchali wykładu nauczycielki języka
polskiego Małgorzaty Kamińskiej o wydarzeniach związanych
z podpisaniem pierwszej w Europie konstytucji. Następnie
miały miejsce występy dziecięcej części Towarzystwa i wspólne
śpiewy dorosłych.

Dzięki inicjatywie i pomocy Konsulatu RP w Charkowie dla
uczestników spotkania był przygotowany świąteczny obiad, w
czasie którego wznoszono toasty za demokrację i wolność.

Na zakończenie obejrzano film Jerzego Hoffmana „Ogniem
i mieczem”.

Polski Dom zaczyna swoją biografię. Wszystkich Polaków i
ludzi posiadających polskie korzenie, chcących bliżej poznać
kulturę Polski, jej tradycje i obyczaje zapraszamy do nas, do
Polskiego Domu.

A.Terlecki

Do naszych polskojęzycznych Rodaków!
Szanowni czytelnicy, ta gazeta w odróżnieniu od innych gazet
polskich na Ukrainie, będzie wydawana po rosyjsku, będą
drukowane teksty po ukraińsku i stała rubryka w języku
polskim.

Tłumaczy to fakt, że głównym celem wydawanej gazety jest
prawdziwa konieczność, aby była ona przydatna Polakom
Doniecka, służyła ich konsolidacji, odrodzeniu polskiej kultury.

Trudna sytuacja historyczna spowodowała, że Polacy
wschodnich terenów Ukrainy, szczególnie Donbasu (i jego
stolicy Doniecka) w znacznej większości (ok. 95-99%) nie znają
języka polskiego. Pisać do nich po polsku znaczy być jak „głos
wołającego na pustyni”.

Mamy nadzieję, że od września, z pomocą Konsula
Generalnego RP p. M. Żórawskiego, zostanie skierowany nam
do pomocy nauczyciel języka polskiego. Dla przyswojenia
języka nie przez jednostki lub nawet duże grupy, ale przez
znaczną część Polaków Doniecka, potrzebne będą lata.

Uwzględniajac to, że z jednej strony będziemy uintensywniać
ten proces, a z drugiej nie odrywać się od naszych ziomków,
nie będziemy tworzyć zamkniętej, elitarnej grupy, a rozmawiać
w zrozumiałym języku.

Jak tylko sytuacja ze znajomością języka ulegnie zmianie
nasza postawa wobec tego problemu bedzie skoordynowana.

Swoją gazetę będziemy wydawać dla Polaków Doniecka, dla
takich, jacy oni są naprawdę - prawie nie znający języka
polskiego. Do ich serc też należy zanieść głos ich dalekiej
Ojczyzny - Polski. I my spróbujemy to zrobić.

Drodzy czytelnicy, uwzględniając, że Towarzystwo Polaków
Doniecka jest społeczną organizacją, w którym cała praca
oparta jest na społecznej działalności, a również to, że do
normalnego funkcjonowania Towarzystwa konieczne są

określone środki, uprzejmie prosimy tych,
którzy mogą sponsorować naszą gazetę lub
inną ważną dla Polaków Doniecka
działalność o przekazywanie pomocy
finansowej na konto: 26009150078751 w
DOF AKB „Ukrsocbank”; MFO 334011;
OKPO 25987970

Dziękujemy za zrozumienie, za pomoc
skierowaną do odrodzenia kultury polskiej.

Niech Bóg Was błogosławi!
Nasz adres:
83004 Donieck, ul. Pietrozawodzka 42/4
tel. (622) 57 21 40
E-mail: ntltd@skif.net; donieck@mail.ru
Gazeta nasza jest rozprowadzana w
wariancie elektronnym wśród Polaków
USA, Kanady, Australii, Argentyny i
innych krajów. Prosimy o informacje o
życiu Polaków na całym świecie.
E-mail: ntltd@skif.net; donieck@mail.ru
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K¹cik emeryta
Motto: „Wszystko się Panu Bogu udało tylko starość nie.”
Drodzy Emeryci!
Czas pomyśleć o przyszłości, bo jak siódemka, ósemka, lub
dziewiątka na karku, to trzeba się zastanowić co robić dalej.
Jeżeli zdrowie jako tako, to z góry wiadomo, że lada moment
zacznie coś dolegać. Ale przeważnie już gnębią nas jakieś
choroby: reumatyzm, cukrzyca, bolą plecy, nogi, wzrok coraz
słabszy.

Szczęśliwi ci, co w małżeńskim stadle doczekali złotego
wesela - ciągle są razem jak papużki nierozłączki - ale coraz
więcej jest samotnych, i to kobiet, bo niestety mężczyźni żyją
krócej. Starsze emerytalne małżeństwo jest na ogół
przedmiotem zazdrości tych, którzy wcześniej stracili swego
partnera - „szkoda, że mój mąż nie doczekał, jak to by było
cudownie żebyśmy teraz byli razem”. Grzebiemy się w
przeszłości, z rozczuleniem wspominamy naszą młodość,
wspólne życie małżeńskie, dzieci... Czas jednak biegnie jak
szalony, trzeba myśleć co będzie z nami dalej jak, nie daj Boże,
choróbstwo nas powali...

Mamy przecież kochające, mądre dzieci, one z kolei mają
swoje rodziny, nasze wnuki i wnuczki, przeważnie już na
studiach lub w szkołach średnich. Na ogół są też dobrze
sytuowani, posiadają piękne domy, auta, i dobrze płatne posady.

Przeważnie babcie emerytki, mocno po osiemdziesiątce,
kurczowo trzymają się swojej niezależności i swego własnego
kąta. Ale przychodzi moment, że potrzebna pomoc - trzeba to
zaakceptować.

Jeżeli jest z tobą bardzo źle - powstaje wtedy dylemat.
„Nursing home” czy dzieci? Niedawno będąc w Melbourne
odwiedziłam Polski Dom Emeryta na Bayswater, dowiedziałam
się czegoś co mnie zadziwiło! Otóż kilka komfortowo
urządzonych pokoi stoi pustych.

Polacy nie lubią „nursing homes” i mieszkają we własnych
domach do momentu kiedy „padną” w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Wtedy wkracza rodzina - dom się sprzedaje i
przeważnie matka ląduje w Domu Opieki. Smutne to ale
prawdziwe!

Mieszkając w Australii, nie musimy się martwić i
porównywać np. z emerytami w Polsce, którzy są często w
tragicznej sytuacji. Tu jest nad starszymi ludźmi wspaniała
opieka, darmowe szpitale, lekarze, badania specjalistyczne,
pielęgniarki przychodzące do domu, bony na taksówki,
darmowy transport do lekarzy, leki przywożone z apteki, „meals
on wheels” i sprzątanie, za które płaci się parę dolarów. Resztę
pokrywa rząd.

A kiedy przychodzi moment, że traci się pamięć, ręce się
trzęsą, trudno się samemu myć i ubierać, kiedy wizyty
„community services” już nie wystarczają - rodzinie przyjdzie
powziąć decyzję co z matką,-babką zrobić. Zabrać do domu?
Przecież matka potrzebuje całodziennej opieki, my pracujemy,
młodzi w szkole lub na uniwersytecie. Zatrudnić pielęgniarkę,
kosztowna rzecz, mimo że rząd dopłaca. Jednak lepiej będzie
jej w Domu Opieki. Nie będzie sama cały dzień. Pozna nowych
ludzi. Będzie miała regularne posiłki - jednym słowem nie

trzeba się o nic martwić. A więc Drodzy Emeryci, co będzie z
nami za kilka lat? Czy znajdziemy przytulny kąt przy dzieciach,
wnukach, czy spędzimy nasze ostatnie lata w „nursing home”?

Na pewno każdy z nas marzy, aby zostać na „swoich
śmieciach” aż do końca. Wiem, że tu w Kanberze jest kilka
rodzin, przy których babcie szczęśliwie dożywają swoich dni,
oczywiście są to rodziny polskie. Istnieje też w stolicy instytucja:
opieka dla ludzi starszych, czyli: „Multicultural Aged Care
Advisory Service”. Wystarczy zatelefonować pod nr 62051182.
Można tam uzyskać wszelkie informacje i pomoc.
Kierowniczką jest pani Yolaine Rasin. Na zakończenie dodam,
że na ostatnim zebraniu Koła Polek odwiedziły nas
pracowniczki „Multicultural Aged Care”. Otrzymałyśmy też
wiele ciekawych informacji. Jeżeli ktoś z Państwa pragnie je
uzyskać w języku polskim, prosimy o skontaktowanie się z
sekretarką Koła Polek, panią Heleną Wodzińską.

Irena Ślaska- Bell

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
17/09/01 (poniedzialek)   Irena Œlaska-Bell
23/09/01 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
24/09/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
30/09/01 (niedziela)   Zofia Sêk-Sêkalska
01/10/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
07/10/01  (niedziela)  Maryla Krolikowska
08/10/01  (poniedzialek)   Arkadiusz Fabjanowski
14/10/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
15/10/01 (poniedzialek)   Irena Œlaska-Bell
21/10/01 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
22/10/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
28/10/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
29/10/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
04/11/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
05/11/01 (poniedzialek)    Arkadiusz Fabjanowski
11/11/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
12/11/01 (poniedzialek)    Irena Œlaska-Bell
18/11/01 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
19/11/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
25/11/01 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
26/11/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
02/12/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
03/12/01 (poniedzialek)  Arkadiusz Fabjanowski
09/12/01 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
10/12/01 (poniedzialek)  Irena Œlaska-Bell
16/12/01 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
17/12/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
23/12/01 (niedziela)   Zofia Sêk-Sêkalska
24/12/01 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
30/12/01 (niedziela)  Maryla Krolikowska
Dziêkujemy wszystkim naszym s³uchaczom za
wspieranie naszej pracy. Jak zwykle apelujemy do
wszystkich chêtnych do pracy w naszym radiu o
zg³aszanie siê do nas - dla ka¿dego znajdziemy
ciekawe zajêcie przy realizacji naszych audycji.

KOMITET RADIOWY

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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Kolejna wspÛlna modlitwa
PolakÛw i ØydÛw za ofiary Holocaustu.
W Izbicy i TarnogÛrze, dwÛch miejscowoúciach na Ziemi
Lubelskiej, wczoraj odby≥o siÍ kolejne polsko-øydowskie
spotkanie modlitewne w intencji ofiar Holocaustu.
ÑGazeta Wyborczaî przypomnia≥a, øe cykl tych spotkaÒ,
bÍdπcych inicjatywπ metropolity lubelskiego,
arcybiskupa JÛzefa ØyciÒskiego, rozpoczÍ≥a 24 maja
wspÛlna modlitwa katolikÛw i øydÛw w podlubelskich
Piaskach. Kolejne bÍdπ w Kazimierzu Dolnym,
Trawnikach i Be≥øycach, czyli innych miasteczkach
archidiecezji lubelskiej, w ktÛrych przed wojnπ znaczna
czÍúÊ spo≥ecznoúci stanowili Øydzi. Robert Kuwa≥k,
historyk z Lublina, wyjaúni≥ w rozmowie z ÑGWî, øe
Izbice za≥oøono w 1750 roku specjalnie dla ØydÛw,
ktÛrych chcieli siÍ pozbyÊ z TarnogÛry ich chrzeúcijaÒscy
sπsiedzi (obie miejscowoúci sπ po≥πczone mostkiem przez
Wieprz). W czasie wojny Niemcy zrobili z Izbicy getto
przejúciowe, do ktÛrego przywozili ØydÛw z ca≥ej Europy.
Arcybiskup ØyciÒski zauwaøy≥ w swojej homilii, øe nie
moøna o tym wszystkim zapominaÊ, bo oznacza≥oby to
amnezjÍ.
(Wiadomoúci Dnia 11.6..2001)
W wojsku roúnie grono pijakÛw
Co trzecie przestÍpstwo w wojsku pope≥niane jest przez
pijanych øo≥nierzy ó informuje dziennik ÑØycieî. Ile siÍ
w wojsku pije? Komandor naszej flotylli twierdzi, øe tyle,
na ile øo≥d pozwala. Ze statystyk wynika, øe nasz wojak
wypija statystycznie 160 gramÛw wÛdki dziennie.
(Wiadomoúci Dnia, 12.6.2001)
200 kolejnych osÛb
podejrzewa o k≥amstwo lustracyjne rzecznik interesu
publicznego, Bogus≥aw NiøyÒski. Osoby te, m.in. 120
adwokatÛw, 30 parlamentarzystÛw, 29 sÍdziÛw, zosta≥y
zarejestrowane jako wspÛ≥pracownicy specs≥uøb PRL.
Rzecznikowi brak jednak wystarczajπcych dowodÛw w
postaci teczek personalnych i teczek pracy. Na liúcie
podejrzanych sπ teø szefowie mediÛw publicznych.
(Donosy, 12.6.2001)
DziÍki kamerom policyjnym
z≥apano osobnika, ktÛry zostawi≥ wczoraj na Dworcu
Centralnym bombÍ. Wed≥ug policji nie mia≥ on zamiaru
wysadzaÊ dworca, tylko mia≥ przekazaÊ komuú ≥adunek
metodπ pozostawienia w skrytce bagaøowej. Dziú
aresztowano rÛwnieø prawdopodobnego odbiorcÍ
paczki.
(Donosy, 13.6.2001)
W Warszawie
powstanie pomnik PolakÛw ratujπcych ØydÛw podczas
okupacji.
(Donosy, 18.6.2001)
ZakoÒczy≥ siÍ w TVN program ÑBig Brotherî,
pierwszy polski reality show. W niedzielÍ odby≥ siÍ
uroczysty fina≥. Wygra≥ (500 tys. z≥) Janusz DziÍcio≥,
stateczny, odpowiedzialny, 47 letni komendant straøy
miejskiej ze åwiecia, najstarszy uczestnik programu.
Drugie miejsce zajÍ≥a øywio≥owa Manuela Michalak,
cz≥onkini ko≥a UW w Luboniu. (...) Sam program
wywo≥ywa≥ liczne g≥osy oburzenia i krytyki ze strony
intelektualistÛw, dziennikarzy i artystÛw, ale mia≥
olbrzymiπ oglπdalnoúÊ. Wbrew obawom, drastycznych
sytuacji nie by≥o, a program przypomina≥ skrzyøowanie
serialu z teleturniejem. Fina≥ przyciπgnπ≥ 70% PolakÛw
oglπdajacych tego wieczora telewizjÍ - 8.4 mln osÛb.
(Donosy, 19.6.2001)

Trybuna≥ w Strasburgu
nakaza≥ Polsce zap≥aciÊ na razie 40 tys. odszkodowania i
zwrotu kosztÛw obywatelowi, ktÛremu Skarb PaÒstwa
nie chce zwrÛciÊ nieruchomoúci pomimo prawomocnego
wyroku sπdu. NieruchomoúÊ wyw≥aszczonπ w roku 1952
zajmuje obecnie komenda policji w £omøy. W 1993 sπd
uniewaøni≥ wyw≥aszczenie - mimo to Urzπd domu oddaÊ
nie chce i wytoczy≥ sprawÍ o przejÍcie przez zasiedzenie.
Trybuna≥ na poczπtek zasπdzi≥ odszkodowanie za
stracony czas i da≥ stronom 6 miesiÍcy na ugodzenie siÍ.
Jeøeli do ugody nie dojdzie, to zasπdzi odszkodowanie
za nieruchomoúÊ.
(Donosy, 20.6.2001)
Przy koúciele Wszystkich åwiÍtych
premier Jerzy Buzek ods≥oni≥ wczoraj tablicÍ
upamiÍtniajπcπ PolakÛw ratujacych ØydÛw ó pisze
ÑRzeczpospolitaî. W przysz≥oúci w tym miejscu
powstanπ kolejne tablice z nazwiskami tysiÍcy PolakÛw,
ktÛrzy podczas wojny ratowali ØydÛw. TablicÍ poúwiÍci≥
kardyna≥ JÛzef Glemp.
(Wiadomoúci Dnia, 20.6.2001)
Sπd Lustracyjny II instancji
rozpatruje dziú za zamkniÍtymi drzwiami apelacjÍ JÛzefa
Oleksego od wyroku sπdu I instancji, ktÛry w 2000 r. uzna≥
by≥ego premiera, dziú pos≥a SLD, za Ñk≥amcÍ
lustracyjnegoî.
(Donosy, 21.6.2001)
Od dziú
obowiπzuje zakaz picia alkoholu na ulicach, placach i w
parkach ó poinformowalo Polskie Radio. Wchodzi w
øycie czÍúÊ przepisÛw nowelizacji ustawy o wychowaniu
w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi. Od dziú
takøe sprzedaø alkoholu nieletnim jest uznawana za
przestÍpstwo.
(Wiadomúci Dnia, 28.6.2001)
Komitet Porozumiewawczy
StowarzyszeÒ TwÛrczych i Towarzystw Naukowych
ostrzeg≥, øe Polsce grozi kulturalna zapaúÊ. Zdaniem 23
organizacji, zrzeszonych w KPSTiTN, fatalny stan kultury
sprawia, øe mamy do czynienia ze spo≥ecznπ erupcjπ
barbarzyÒstwa, prymitywizmu i chamstwa. W swoim
alarmistycznym stanowisku, zaprezentowanym na
≥amach ÑRzeczpospolitejî, Komitet zauwaøa, øe
uczestnictwo w kulturze zastepujπ takie programy
telewizyjne, jak przygotowywane obecnie przez stacjÍ
telewizyjnπ ÑAmazonkiî o ó wed≥ug niego ó jawnie
pornograficznym charkterze. Po ÑWielkim Bracieî
bÍdziemy mieli ÑWielki Burdelî ó ostrzega KPSTiTN.
(Wiadomoúci Dnia, 29.6.2001
Zmar≥a Halina Czerny-StefaÒska
W Krakowie w wieku 79 lat zmar≥a dzisiaj Halina Czerny-
StefaÒska, najwybitniejsza polska pianistka.
(Wiadomoúci Dnia, 1.7.2001)
Nowa ustawa o cudzoziemcach
obowiπzuje od 1 lipca. Bez rewolucyjnych zmian. Ma byÊ
przyjaüniej dla mieszanych rodzin, ≥atwiej o wizy, trudniej
o fikcyjny úlub.
(Donosy, 2.7.2001)
Zakaz kapieli na trÛjmiejskich plaøach
Czasowy zakaz kπpieli obowiπzuje na wszystkich
trÛjmiejskich plaøach ó poinformowa≥o Polskie Radio.
Powodem sπ kwitnπce glony, ktÛre pojawi≥y siÍ w wodzie.
Ca≥a Zatoka GdaÒska pokryta jest pasmami kwitnπcych
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sinic. Ich kontakt ze skÛrπ moøe spowodowaÊ poparzenie
i wysypkÍ.
(Wiadomoúci Dnia, 6.7.2001)
Marsza≥ek Senatu,
profesor Alicja Grzeúkowiak nie bÍdzie kandydowa≥a we
wrzeúniowych wyborach parlamentarnych ó
dowiedzia≥a siÍ ÑRzeczpospolitaî. Wed≥ug dziennika,
chce ona zajπÊ siÍ pracπ naukowπ na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie od ponad 10 lat kieruje
Katedrπ Prawa Karnego.
(Wiadomoúci Dnia, 78.7.2001)
Uroczystoúci øa≥obne
w 60. rocznicÍ mordu ØydÛw odbywajπ siÍ dziú w
Jedwabnem. Prezydent Aleksander Kwaúniewski
przeprosi≥ za pogrom. ÑJako cz≥owiek, obywatel i
prezydent Rzeczypospolitej: przepraszamî - powiedzia≥
Kwaúniewski.
(Donosy, 10.7.2001)
Napad na piekarniÍ
w Ustce (woj.pomorskie) urzπdzi≥o 5 m≥odych mÍøczyzn
z kijami bejsbolowymi. Zaatakowali pracownika piekarni
i ukradli 40 pπczkÛw.
(Donosy, 17.7.2001)
Groüny gwa≥ciciel,
znany jako ÑSzklarzî albo ÑSzkie≥koî zosta≥ zatrzymany
przez warszawskπ policjÍ. Jest to 40-letni Cezary W.,
mieszkaniec Pragi-Po≥udnie, w ktÛrej to dzielnicy g≥Ûwnie
grasowa≥. Dwukrotnie øonaty, dwoje dzieci, nie pije, nie
pali, utrzymuje sie z pracy dorywczej. Przyzna≥ siÍ do
38 napadÛw na kobiety.
(Donosy, 20.7.2001)
Papieø Jan Pawe≥ II
przekaza≥ 100 tys. dolarÛw na pomoc dla osÛb, ktÛre
ucierpia≥y w wyniku obecnej powodzi w Polsce.
Podzia≥em tych pieniÍdzy zajmie siÍ Caritas Polska.
((Wiadomoúci Dnia, 27.7.2001)
ÑRzeczpospolitaî przypomina,
øe mija w≥aúnie 25 rocznica wprowadzenia kartek na
cukier. Wprowadzony wtedy Ñna okres przejúciowyî
system reglamentacji rozrÛs≥ siÍ potem i przetrwa≥ aø do
upadku komunizmu - kartki zniknÍ≥y z koÒcem lipca
1989.
(Donosy, 30.7.2001)
Instytut PamiÍci Narodowej
i czeski Urzπd Badania i Dokumentacji Zbrodni
Komunizmu (UDV) bÍdπ wspÛ≥pracowaÊ w zakresie
badania wspÛlnych akcji polskich i czeskich
komunistycznych s≥uøb bezpieczeÒstwa. WspÛ≥praca
bÍdzie dotyczyÊ wspÛlnych strategii polskich i czeskich
s≥uøb bezpieczeÒstwa w zakresie przeúladowania
opozycji politycznej, Koúcio≥a i emigrantÛw.
(Donosy, 31.7.2001)
Abp. JÛzef ØyciÒski
metropolita lubelski wezwa≥ w liúcie pasterskim do
udzia≥u w wyborach, wyraünie przy tym sugerujπc, aby
nie g≥osowaÊ na SLD.
(Donosy, 8.8.2001)
ZabÛjca ks. Jerzego Popie≥uszki,
Grzegorz Piotrowski wyszed≥ dziú na wolnoúÊ.
Piotrowski w po≥owie lat 80. zosta≥ skazany na 25 lat
wiÍzienia, wyrok obniøono na mocy amnestii do 15 lat.
Podobno ma pracowaÊ w jednym z tygodnikÛw.
Przedstawiciele úrodowiska dziennikarskiego, biskupi i
politycy sπ oburzeni tym faktem.
(Donosy, 16.8.2001)

Niedüwiedzie grasujπ
w gÛrach. NÍkajπca od kilku dni turystÛw w Tatrach
niedüwiedzica nie zostanie zastrzelona, tylko uúpiona i
przewieziona do ogrodu zoologicznego w s≥owackich
Koszycach. Niedüwiedzica przesz≥a z Polski przez
granice i w ostatnich dniach napastowa≥a turystÛw
odwiedzajπcych s≥owackπ czÍúÊ tatrzaÒskiego parku
narodowego, domagajπc siÍ jedzenia.
(Donosy, 21.8.2001)
KilkudziesiÍciu m≥odych mÍøczyzn
napad≥o na cztery cygaÒskie rodziny z BorÛw
Tucholskich, ktÛre od dwÛch tygodni wypoczywa≥y w
oúrodku ÑBorowikî w KoszelÛwce nad jeziorem ZdwÛrz,
20 km od P≥ocka. Dramat rozegra≥ siÍ w nocy z niedzieli
na poniedzia≥ek. Napastnicy uøywali kijÛw, kamieni i
butelek. Niszczyli samochody, wybijali szyby i wrzucali
do wnÍtrza p≥onπce k≥ody. Trzy osoby zosta≥y
zatrzymane. WúrÛd RomÛw sπ ranni (jeden zosta≥
odwieziony do szpitala).
(Wiadomoúci Dnia, 21.8.2001)
Minister obrony narodowej
Bronis≥aw Komorowski odtajni≥ kilkaset dokumentÛw
wojskowych dotyczπcych sierpnia ë80 roku  - poinformo-
wa≥o Polskie Radio. Wynika z nich, øe wojsko przygoto-
wane by≥o do dzia≥aÒ przeciwko spo≥eczeÒstwu na wypa-
dek naruszenia Ûwczesnego porzπdku prawnego w PRL.
(Wiadomoúci Dnia, 29.8.2001)
W Auli Paw≥a VI w Watykanie
odby≥a siÍ dzisiaj úwiatowa prapremiera ekranizacji
powieúci Henryka Sienkiewicza ÑQuo vadisî w reøyserii
Jerzego Kawalerowicza. Goúciem honorowym pokazu by≥
papieø Jan Pawe≥ II. Dzie≥o obejrza≥o 6 tys. zaproszonych
goúci. ÑQuo vadisî to najdroøszy film w historii polskiego
kina. Jego budzet wyniÛs≥ 18 mln dolarÛw. ZdjÍcia
krÍcono w Rzymie i Warszawie, a takøe w Tunezji i
Francji.
(Wiadomoúci Dnia, 30.8.2001)
Minister W≥adys≥aw Bartoszewski
otrzyma≥ Wielki Krzyø Orderu Zas≥ugi RFN w dowÛd
uznania za zaangaøowanie na rzecz pojednania miÍdzy
Niemcami, Polakami i Øydami. WrÍczenie odznaczenia
odby≥o siÍ podczas wczorajszej berliÒskiej konferencji
ambasadorÛw Niemiec.
(Donosy, 4.9.2001)
Sejm
odrzuci≥ poprawki Senatu do noweli kodeksu
drogowego: nie bÍdzie zmniejszenia prÍdkoúci w terenie
zabudowanym do 50 km/h i nie bÍdzie obowiπzku jazdy
na úwiat≥ach przez ca≥y rok.
(Donosy, 7.9.2001)
Za miesiπc do Iranu
wyjadπ polscy eksperci, aby uzgodniÊ z tamtejszymi
w≥adzami plan uroczystoúci, ktÛre majπ upamiÍtniÊ
pochowanych tam polskich uchodücÛw cywilnych i
wojskowych ó poinformowalo Polskie Radio. W 1942
roku wyszli oni z Ûwczesnego Zwiπzku Radzieckiego i
wraz z armiπ genera≥a Andersa dotarli do Iranu. Wielu
zmar≥o z powodu wycieÒczenia po pobycie w ≥agrach.
(Wiadomoúci Dnia, 8.9.2001)
Film: Zapomniana Odyseja
21 wrzeúnia o godz. 18:00 (6:00 p.m.) w State Library of
New South Wales odbÍdzie siÍ australijska premiera
epicznego filmu dokumentalnego pt. ÑZapomniana
Odysejaî (A Forgotten Odyssey), ktÛry przedstawia losy
zes≥aÒcÛw do sowieckich ≥agrow na Syberii. Film opiera
siÍ na zeznaniach i opowieúciach ludzi, ktÛrzy przeøyli
zes≥anie.
(CyberExpress Nr. 38, Sydney, 9/09/2001)

Wyszpera≥ Jerzy Klim
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KOLONIE 2001
Kolejna grupa dzieci z Turkmenistanu, na zaproszenie
Stowarzyszenia „Wspolnota Polska”, wyjechala 30 czerwca na
letni kolonii do Polski (Strzegow). Rozpoczencie kolonii bylo
zaplanowano na 02.07., wiec jak zwyklie dzieci spedzili pare
dni w Kijowie - innego wyjscia nie bylo ze wzgledu na rozklad
lotow. Dzis dostalismy wiadomosc, ze ze grupa dojechala do
mejsca, wszyscy sa zdrowe.

Jak i w poprzedni lata, zorganizowanie wyjazdu potrzebowalo
nie tylko ze wielkich, ale
nadmiarnych wysilkow.

Po pierwsze mimo to, ze z
doswiadczenia wiadomo, ze w
naszych warunkach zalatwienie
wizy WYJAZDOWEJ, zgodnie z
przepisami potrzebuje 30 dni,
dostalismy zaproszenie dla
konkretnych osob tylko 12
czerwca. Nie sposob powiedziec
ile czasu spedzilismy w MSZ
Turkmenistanu, zeby
przyspieszyc sprawe. Wszyscy
srodki, o ktorych tu nie mejsce
mowic, byli uruchomiony dla rozwiazywania tej problemy.

Po otrzymywaniu wizy wyjazdowej, trzeba bylo dostac wize
TRANZYTOWE przez Ukraine, i chociaz Konsul Ukrainy
(pani Starak) byla nastawiona zyczliwie, wciaz zalatwienie wiz

potrzebowalo pare dni, a poniewaz wizy wyjazdowe dostalismy
w piatek, to w sumie stracilismy na to cztere dni.

Trzecia trudnoscia bylo kupienie bietow - kasa lotnicza
sprzedaje bilety tylko w przypadku posiadania wszystkich
niezbiednych dokumentow wyjazdowych, w tym wiz, a
rezerwuje bilety tylko na trzy dni. Z gory wiedzialismy, ze
dostaniemy wizy (jesli dostaniemy) przed samym wyjazdem.
Wiadomo bylo tez, ze biletow na samolot w tym czasie juz nie
bedzie, poniewaz on lata raz na tydzien.

Nie majac wyjscia
zarezerwowalismy bilety na trzy
dni, potem jeszcze na trzy, i tak
dalej. Za kazda rezerwacje
trzeba bylo placic.

Ale po trzeciej rezerwacji juz
bylo odmowiono nam w
dalszem przedluzeniu. Znow
szukalismy sposobow
rozwiazywania problemu.

I takich problemow bylo
jeszcze wiele: zaswiadczenie
lekarskie, upowaznienia....etc.

Kazdy  krok, ktory jest prosty
w innem kraju, dla nas na tyle jest utrudniony, ze czlowiek nie
mieszkajacy tu, po prostu nie w stanie tego zrozumiec.

Ale dobrze juz to, ze wszyscy przeszkody udalo sie pokonac
- wciaz mieszkajac tu, na kazda przeszkode mamy swoj sposob.

Walenty Tyszkiewicz

Poni¿szy tekst przekazany nam z Turkmenistanu przez prezesa tamtejszej Polonii pozostawiam  w oryginalnej formie,
bez polskich liter czyli „ogonków” i w dok³adnym stylu jego autora.  Tekst ten daje nam mo¿liwoœæ spojrzeæ na
trudnoœci ¿yciowe, z jakimi borykaj¹ siê nasi rodacy w tamtych czêœciach œwiata.

Jerzy Klim

Wiadomoœci z Turkmenistanu

Mam zaszczyt zaprosiÊ PaÒstwa na doroczny (czwarty juø z kolei)
polonijny turniej pi≥karski o Puchar Ambasadora RP.

W latach ubieg≥ych turniej zbiega≥ siÍ w czasie z obchodami rocznicy odzyskania przez PolskÍ
niepodleg≥oúci w listopadzie 1918 roku.

W tym roku turniej rozgrywany bÍdzie 6 paüdziernika (w sobotÍ)  termin ten zbiega siÍ z
zakoÒczeniem przeze mnie kadencji Ambasadora RP w Australii.

Tak wiÍc nagrodπ g≥Ûwnπ w turnieju bÍdzie tym razem
POØEGNALNY PUCHAR AMBASADORA.

Turniej rozgrywany bÍdzie w innym niø dotychczas miejscu. Tym razem bÍdπ to boiska w
Letchworth Regional Park, Queanbeyan, NSW  tuø przy wschodniej granicy Kanbery (ACT).

Poczπtek meczÛw o godz. 10.00.
Tadeusz Szumowski

Ambasador RP

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

- Najni¿sza cena do Warszawy z Kanbery
Laud¹ przez Wiedeñ od $ 1580,-

- Qantas/British Airways, oraz inne linie lotnicze ju¿ od $1,390,-
ze Sydney do Europy

- Sprowadzamy rodziny z Polski -
z Warszawy do Kanbery ceny od $2,200,-

-  Doskona³e oferty na australijskie Z³ote Wybrze¿e w cenie od $299,-
z zakwaterowaniem.  Wylot z Sydney

-  Atrakcyjne ceny na wyspy Pacyfiku  -
Nowa Kaledonia:  cena $499,- przelot plus 3 noce zakwaterowania

Zapraszamy do biura.
Przyjmujemy rezerwacje przez telefon i wysy³amy bilety do domu.

Kontakt: Janina Fabjanowska, tel. (02) 6248 9399 Fax (02) 6247 2898

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

Komunikat
W dniu 21.7.2001r. Dyrekcja Fundacji POLCUL 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:
*  BiegaÒska Cecylia ñ za zorganizowanie MiÍdzyuczelnianej
Fundacji ÑPro-Homineî we Wroc≥awiu
*  Dragan Annañ za pracÍ spo≥ecznπ na terenie Konina
*  Filipowa Larysa ñ za pracÍ z bezdomnymi narkomanami i
nieuleczalnie chorymi w Warszawie
*  Karlak Halinañ za za≥oøenie niezaleønej szko≥y w Konkowej
w Beskidzie Niskim
*  Koleff-Pracka Joanna ñ za dzia≥alnoúÊ na rzecz ekumenizmu
oraz tolerancji
*  Kozielecka Maria ñ za pracÍ z dzieÊmi specjalnej troski w
Gdyni
*  Laska Janusz ñ za dzia≥alnoúÊ spo≥ecznπ i oúwiatowπ w
K≥odzku
* Lemiesz Iwona ñ za dzia≥alnoúÊ spo≥ecznπ i oúwiatowπ w
K≥odzku
*  £ysek Aleksander ñ za stworzenie Fundacji ÑJestemî im.
Micha≥a Jakuba £yska na rzecz m≥odych ofiar przemocy
*  Maciejak Mieczys≥aw ñ za dzia≥alnoúÊ na rzecz przyjaüni
polsko-estoÒskiej
*  Matuszkiewicz JÛzef ñ za dzia≥alnoúÊ spo≥eczno-kulturalnπ
na terenie Strzelna
*  Ma≥kowski Kazimierz ñ za pracÍ spo≥ecznπ na terenie Gdyni
*  Nocny Waldemar ñ za pracÍ spo≥ecznπ na terenie GdaÒska
*  Owczarz Wojciech ñ za pracÍ w stowarzyszeniu ekologiczno-
kulturalnym ÑGajaî
*  Paczkowski Dariusz ñ za pracÍ na rzecz przezwyciÍøania
ksenofobii i rasizmu
*  Pracki ks Roman ñ za dzia≥alnoúÊ na rzecz ekumenizmu oraz
tolerancji

*  Sanetra Piotr ñ za dzia≥alnoúÊ na rzecz ekumenizmu oraz
tolerancji
*  Sobota Anna ñ za pracÍ na rzecz bezdomnych w GdaÒsku
*  Szczepanik Anna ñ za zorganizowanie MiÍdzyuczelnianej
Fundacji ÑPro-Homineî we Wroc≥awiu
*  Witak Janusz ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni polsko-ukraiÒskiej
*  Wojtysiak Jacek ñ za dzia≥alnoúÊ na rzecz ekumenizmu i
tolerancji
Z wymienionych osÛb:
4 ñ otrzymujπ wyrÛønienia im. Ireny i Karola Dowoyna-
Sylwestrowicz
4 ñ otrzymujπ wyrÛønienia im. Staszki Kuratczyk i Zochy
Nawojowskiej
3 ñ otrzymujπ wyrÛønienia im. Eudoksji Rakowskiej
1 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Krystyny i Boles≥awa
SinglerÛw
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) 62 82 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
Tel. (61 2) 9326 2863
Fax (62 2) 6331 56 97
UWAGA: Fundacja wyrÛønia wy≥πcznie osoby indywidu-
alne.  Wysuwanie w≥asnej kandydatury nie jest moøliwe.


