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Mimo, øe 2001 rok jest juø drugim z kolei
rozpoczynajπcym siÍ od cyferki Ñ2î, to dopiero wraz z
nim wkroczyliúmy w trzecie tysiπclecie. Wydawa≥o siÍ,
øe juø oswoiliúmy siÍ z tπ cyfrπ, øe wejúcie w nowe czasy
juø za nami a nasza przysz≥oúÊ zapowiada siÍ spokojna i
dostatnia, øe bÍdzie zaleøa≥a od nas samych.
KoÒczπc wrzeúniowy przeglπd wydarzeÒ zacytowa≥em
s≥owa Lecha Wa≥Ísy z 24 sierpnia br., ktÛre brzmia≥y:
ÑDzisiaj nie trzeba odpowiadaÊ na pytanie czyja bÍdzie Polska,
bo jest nasza, ale na pytanie co bÍdzie siÍ dzia≥o jutro, pojutrze
i za cztery lata.î Zdanie to by≥o wypowiedziane w
zwiπzku z wyborami parlamentarnymi, ktÛre odby≥y siÍ
w Polsce 23 wrzeúnia 2001 roku a wrzeúniowy przeglπd
zosta≥ oddany do druku 7 wrzeúnia. I nadszed≥ ranek 11
wrzeúnia i obraz, ktÛry wywo≥a≥ szok na ca≥ym úwiecie.
W  Nowym Jorku dwa Boeingi wbijajπ siÍ w budynki
World Trade Centre, w ktÛrych pracuje kilka tysiÍcy ludzi,
kilkanaúcie minut pÛüniej w identyczny sposÛb
zaatakowany zostaje budynek Pentagonu w
Waszyngtonie, po 25 minutach czwarty Boeing rozbija
siÍ w zachodniej Pensylwanii. DziÍki wszÍdobylskiej
elektronice dziú jest wiadome, øe to pasaøerowie stoczyli
walkÍ z porywaczami gdyø juø wiedzieli co siÍ sta≥o w
Nowym Jorku; w/g pÛüniejszych ustaleÒ ten czwarty
samolot mia≥ spaúÊ na Bia≥y Dom.
W ca≥ym tym akcie terroru zginÍ≥o ponad szeúÊ tysiÍcy
ludzi. AmerykÍ sparaliøowa≥ strach a úwiat nie mÛg≥
sobie uzmys≥owiÊ, øe to siÍ rzeczywiúcie sta≥o, tym
bardziej, øe nie by≥o oficjalnie wiadomo kto to zrobi≥.
Wiadomo tylko by≥o, øe temu komuú chodzi≥o o posianie
strachu wúrÛd bezsilnych obserwatorÛw, zdajπcych sobie
sprawÍ z tego, iø bezpoúredni winowajcy wymknÍli siÍ
ludzkiej sprawiedliwoúci. A media w szczegÛlnoúci
poprzez ekrany telewizorÛw rozprzestrzenia≥y strach po
ca≥ym úwiecie.
I tutaj jedna refleksja. W ciπgu pierwszych dni po
tragicznym wtorku 11 wrzeúnia moøna by≥o
zaobserwowaÊ interesujπce zjawisko: oto nie tylko z
nadzwyczajnych ale i z bieøπcych serwisÛw
informacyjnych ca≥kowicie zniknÍ≥y wszystkie
wiadomoúci, ktÛre dotπd szczelnie je wype≥nia≥y. Rodzi
siÍ wiÍc na podstawie tego zdarzenia podejrzenie, øe
wiÍkszoúÊ czasu i miejsca w dziennikach i
wiadomoúciach zajmuje jakaú papka, z ktÛrej bez straty
moøna zrezygnowaÊ, gdy stanie siÍ coú naprawdÍ
waønego. I to w cieniu tego strasznego wydarzenia w
Polsce w niedzielÍ 23 wrzeúnia rozpoczÍ≥y siÍ wybory
parlamentarne.
Jak potem pisano w polskiej prasie takich wyborÛw
jeszcze nie by≥o. Po nuøπcej, nieciekawej kampanii
wyborczej wy≥oni≥ siÍ parlament, jakiego nikt siÍ nie
spodziewa≥, a wyglπda on tak: SEJM  ñ koalicja Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy ñ 219 mandatÛw,
Platforma Obywatelska ñ 63, Samoobrona ñ 53, Prawo i
SprawiedliwoúÊ ñ 47, Polskie Stronnictwo Ludowe ñ 42,
Liga Rodzin Polskich ñ 34, niezaleøni ñ 2. SENAT ñ SLD-
UP  75 mandatÛw, Senat 2001 15 mandatÛw, PSL 4, LRP
2, Samoobrona 2 oraz 2 niezaleøne.
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Pierwsza refleksja powyborcza to niemoøliwoúÊ
utworzenia jednopartyjnego rzπdu, czyli znÛw
wielokrotne koalicje a juø o opozycji naprawde niewiele
by≥o wiadomo, jako øe partie g≥oszπce swπ opozycje do
SLD by≥y nowymi tworami - chodzi tu o PO, PiS, LRP. O
ÑSamoobronieî nic konkretnego nie moøna by≥o
powiedzieÊ poza tym, øe by≥ to sukces tego tworu
organizacyjnego, ktÛry od lat bezskutecznie szturmowa≥,
takøe w sensie dos≥ownym gmach Sejmu.
Wybory 23 wrzeúnia uniewaøni≥y dawne podzia≥y na
obÛz postkomunistyczny i postsolidarnoúciowy, bowiem
Akcja Wyborcza Solidarnoúci i Unia Wolnoúci nie wesz≥y
do polskiego parlamentu. W nowym Sejmie znalaz≥y siÍ
tylko dwa Ñstareî ugrupowania, oba korzeniami swymi
siÍgajπce poza rok 1989. Sπ to Sojusz Lewicy
Demokratycznej i Polskiej Stronnictwo Ludowe. Pozostali
cz≥onkowie Sejmu to partie zupe≥nie nowe, a raczej
zaczπtki, ktÛre dopiero siÍ tworzπ i ktÛre powsta≥y na
gruzach poprzedniego uk≥adu. Ale jak to w øyciu jest,
jeszcze nowy parlament siÍ nie zebra≥ a juø zabrnπ≥ w
úlepπ uliczkÍ, bo nijak nie moøna by≥o utworzyÊ
wiÍkszoúci rzπdowej.
Wyniki wyborÛw tak naprawdÍ nikogo nie zadowoli≥y
w sensie dobra PaÒstwa. Koalicja SLD-UP musia≥a dobraÊ
bowiem trzeciego partnera ñ oczywiúcie PSL, z ktÛrym
juø w 1993 roku mia≥a ogromne trudnoúci. Czas goni≥,
bowiem wmÛwiono wyborcom, øe koalicja SLD-UP jest
dobrze zorganizowana i gotowa w kaødej chwili do
przejÍcia w≥adzy. Desygnacja na premiera
przewodniczπcego SLD Leszka Millera odby≥a siÍ bardzo
szybko, marsza≥kiem Sejmu zosta≥ przedstawiciel SLD
Marek Borowski ale i pierwszy szok vicemarsza≥kiem
zostaje Andrzej Lepper z ÑSamoobronyî (ale o nim bÍdzie
pÛüniej).
Z kolei wielki niesmak przynosi obsada Senatu,
marsza≥kiem zostaje Longin Pastusiak z SLD ñ
przypomnÍ, øe o tym panu pisaliúmy w marcowym

przeglπdzie. Dotyczy≥o to jego wystπpienia w dyskusji
sejmowej 14 marca 2001 roku gdy to sponiewiera≥ WiN
czyli WolnoúÊ i Niezawis≥oúÊ - politycznπ a nie zbrojnπ
kontynuacjÍ Armii Krajowej. Jako profesor spraw walki
z imperializmem amerykaÒskim, jako aktywny cz≥onek
PZPR walczy≥ z tym wrogiem do 1989 roku takimi np.
s≥owy: Ñzimna wojna zainicjowana przez Stany Zjednoczone
by≥a swego rodzaju odmianπ wojny totalitarnejî, Ñpowstanie
NATO by≥o jednym z najbardziej niepokojπcych wydarzeÒ w
powojennym rozwoju úwiataî. Kiedy jednak PZPR sta≥a siÍ
socjaldemokracjπ pod tytu≥em SLD, Pastusiak
przepoczwarzy≥ siÍ w profesora od demokracji ñ
zw≥aszcza amerykaÒskiej. CiÍøko takiemu ekspertowi
uwierzyÊ w dobre intencje.
I moøna by by≥o pisaÊ i pisaÊ o tych Ñnowychî, ktÛrych
zaczÍto powo≥ywaÊ do wszelkich w≥adz nowego uk≥adu.
NajwiÍkszym smutkiem napawa jednak fakt, øe wraz z
przyjúciem do w≥adzy SLD zaczyna siÍ przekrÍcanie
historii. Janusz Prokopiak b. I-szy sekretarz PZPR w
Radomiu z czasÛw czerwca 1976, kiedy to wybuch≥y tam
protesty robotnicze ñ prÛbuje wybieliÊ siebie i swoich
kolegÛw twierdzπc, øe po Czerwcu 76 nie by≥o represji a
tzw. úcieøki zdrowia to wymys≥ jego przeciwnikÛw.
RÛwnieø podczas formowania rzπdu dzia≥y siÍ smutne
rzeczy, szczegÛlnie gdy na viceministra sprawiedliwoúci
i zastÍpcÍ prokuratora generalnego powo≥ano nijakiego
Kaucza ñ cz≥onka Ñbrygady tygrysaî- prokuratorÛw
stanu wojennego oskarøajπcych Ûwczesnych cz≥onkÛw
podziemnej Solidarnoúci.
Wyp≥ynÍ≥a znÛw sprawa lustracji, na pierwsze
posiedzenie nowego Sejmu wp≥ynπ≥ projekt nowelizacji
ustawy lustracyjnej proponowany przez prezydenta
Kwaúniewskiego. Czego te poprawki dotyczπ? Ano,
wyjÍcia spod lustracjii osoby wspÛ≥pracujπce z PRL-
owskim wywiadem, kontrwywiadem i zwiadem WOP.
Dziwi≥o to, bo przecieø obecna ustawa nakazuje jedynie
przyznanie siÍ do wspÛ≥pracy z tym organizacjami i nic

ci¹g dalszy na str. 8
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Zarz¹d Szko³y na PhillipZarz¹d Szko³y na PhillipZarz¹d Szko³y na PhillipZarz¹d Szko³y na PhillipZarz¹d Szko³y na Phillip
Na poczπtku listopada odby≥o siÍ walne zebranie w
szkole polskiej w Woden, na ktÛrym zrezygnowal z
funkcji Kierownika Szkoly p. PieÒkowski i zosta≥ wybrany
11-osobowy Zarzπd Szko≥y. Walne zebranie zaleci≥o
Zarzπdowi poza sprawami organizacyjnymi (jak
kierowanie pracπ szko≥y, wybÛr kierownika szko≥y):
a.. rozszerzenie programu dla starszych klas o lekcjÍ
internetowπ o polskich witrynach
b.. wspÛ≥pracÍ ze szko≥π z Belconnen
c.. zaabonowanie czasopisma polskiego dla m≥odzieøy.
Przez miesiπc czasu Zarzπd Szko≥y dokona≥ ogromnej
pracy zajmujπc siÍ prawie trzydziestoma tematami
zawsze pamietajπc o celu nadrzÍdnym - podniesieniu
zainteresowania jezykiem polskim w úrodowisku i
zainteresowania m≥odego pokolenia sprawami
polonijnymi. Za≥atwiono niektÛre sprawy, ktÛre przez lata
oczekiwa≥y na rozwiπzanie.
WspÛ≥praca
I tak, zamiast 15 lat nies≥awnej tradycji Ñnawiπzywania
wspÛ≥pracyî z innymi szko≥ami naszego rejonu (szko≥a
w Belconnen - wczeúniej szko≥π przy Klubie Orla Bia≥ego,
oraz z nieistniejacπ juø szko≥π w Queanbeyan), po prostu
rozpoczÍto wspÛ≥pracÍ. Najwaøniejszym obecnie
wspÛlnym przedsiÍwzieciem jest rekrutacja na nowy rok
szkolny, dajπca rodzicom wybÛr wygodniejszej dla nich
lokalizacji szko≥y. Zg≥oszenia na nowy rok szkolny
przyjmujπ: do szko≥y w Phillip p. Jan DalczyÒski (tel.
62914237) jdalcz@clover.com.au a do szko≥y w Belconnen
p. Gienek NodzyÒski (tel. 62592312). Ulotka informacyjna
o nauce jÍzyka polskiego w rejonie Kanbery bÍdzie
traktowaÊ o obu szkolach. Obie szko≥y zorganizowa≥y
teø wspÛlny piknik szkolny w dniu 9 grudnia nad
jeziorem Burley Griffin. Przeprowadzono wstÍpne
rozmowy na temat lekcji wyjazdowych m≥odszych klas
w szkole w Belconnen dobrze wyposaøonej w programy
komputerowe z Polski. (Dorobek szko≥y w Belconnen
specjalizujπcej siÍ w interaktywnych programach do
nauczania jÍzyka jest znany na forum szkÛ≥ etnicznych
w Kanberze). Szko≥y przedyskutowaly wspÛlne,
uroczyste rozpoczÍcie roku szkolnego 2002 w trzecim
tygodniu lutego, kordynacji podjÍ≥a siÍ pani Graøyna
PoliciÒska. Natomiast 10 lutego bÍdzie zorganizowany
wspÛlny piknik na Black Mountain Peninsula (Informacje:
pani Ala Worony; tel. 62901085 jworony@mail.eisa.net.au).
Sondaø opinii rodzicÛw i dzieci
Zarzπd przeprowadzi≥ rozmowy z rodzicami i uczniami
w celu identyfikacji przyczyn spadajπcego
zainteresowania szko≥π - (trzykrotna redukcja liczby
uczniÛw w porÛwnaniu z okresem rozkwitu szko≥y,
dwukrotnie mniejsza liczba uczniÛw w ciπgu ostatnich 3
lat), jak i samego spadku zainteresowania rodzicÛw
problemami szko≥y, (niemoønoúÊ zwo≥ania walnego
zebrania rodzicÛw w ostatnich 2 latach).
Okazuje siÍ, øe sama architektura budynku College w
Phillip wp≥ywa odpychajπco na uczniÛw, naleøy
poszukaÊ lepszego lokalu z listy szkÛ≥ udostÍpnionych
przez ACT Government. Uczniowie nie brali aktywnego
udzia≥u w szkole, co wp≥ywa≥o na ich, negatywny
czasami, stosunek.  Zarejestrowano potrzebÍ
unowoczeúnienia metod nauczania, aby nadπøaÊ za
postÍpem - dla uczniÛw szko≥a jÍzyka polskiego nie moøe
siÍ kojarzyÊ tylko z tradycyjnymi metodami nauczania,
zw≥aszcza w dobie gwa≥townego rozwoju Internetu. Taki
sondaø opinii rodzicÛw i dzieci powinien byÊ
prowadzony czÍúciej.

Metodyka nauczania
Okaza≥o siÍ, øe w archiwach szko≥y nie znaleziono
aktualnych programÛw nauczania. Nie by≥o jednolitych
dziennikÛw. Istniejπce oderwane prÛby
usystematyzowania programÛw sprzed wielu lat nie
nadawa≥y siÍ do zastosowania w dzisiejszych czasach.
W zwiπzku z tym ogromnego zadania uporzπdkowania
programÛw w m≥odszych klasach podjÍ≥a siÍ pani Teresa
BurzyÒska, nauczyciel z wykszta≥cenia. Koordynacjπ
metodyki w dwÛch najstarszych klasach zajπ≥ sie pan
Stefan Gajewski. Nowy rok szkolny powinien
zaowocowaÊ wyøszym poziomem nauczania,
atrakcyjniejszymi metodami i wiÍkszπ satysfakcjπ
uczniÛw i rodzicÛw.
Udzia≥ uczniÛw
Na poczπtek Zarzπd zorganizowa≥ wybory na kapitanÛw
klasowych i na kapitanÛw szko≥y. Uczniowie wybrali na
kapitana szko≥y (na koÒczπcy sie rok 2001) Mateusza
Morchio. Aby uatrakcyjniÊ przerwy zorganizowano
sklepik szkolny prowadzony przez uczniÛw. Ta forma
zaangaøownia uczniÛw by≥a niedoceniana - okaza≥o siÍ,
øe danie moøliwoúci podejmowania decyzji zakupu w
ramach 50 centÛw, jest duøπ atrakcjπ dla naszych
uczniÛw. Zaplanowano tez uatrakcyjnienie przerw przez
organizacjÍ zajÍÊ dodatkowych, jak gra w pi≥kÍ, jak nauka
gry w szachy - prowadzone przez samych uczniÛw pod
nadzorem rodzicÛw. Wciπø poszukuje siÍ ucznia, lub
absolwenta do prowadzenia strony internetowej. Okazuje
siÍ, øe nadchodzπ z Polski listy od m≥odzieøy
zainteresowanej kontaktami z Poloniπ australijskπ, i te
listy nie dochodzi≥y do najbardziej zainteresowanych -
uczniÛw.
Tradycje
Szko≥a zacznie zbieraÊ dokumentacjÍ i zdjÍcia do Rocznej
KsiÍgi szko≥y, ktÛra bÍdzie wydawana rokrocznie na wzÛr
znanych ze szkÛ≥ australijskich - ale na nowoczesnych
CD wielkoúci wizytÛwki, obniøajπcych koszt wydania.
BÍdzie wiÍc pierwszπ szko≥π w Australii, ktÛra zastosuje
nowoczesne media do tego celu, co powinno daÊ powÛd
do dumy naszym uczniom. Jakiekolwiek sugestie i
propozycje na temat zredagowania Rocznej KsiÍgi szko≥y
proszÍ sk≥adaÊ do pani PoliciÒskiej
(grace_policinska@hotmail.com). Pierwsze wydanie
powinno siÍ ukazaÊ w roku 2002.
åwiadectwo
Zarzπd opracowa≥ teø za≥oøenia do nowego úwiadectwa.
åwiadectwo ma uwzglÍdniaÊ 4 podstawowe elementy
wiedzy poza ocenπ ogÛlnπ, tzn. a) SprawnoúÊ w
pos≥ugiwaniu siÍ jÍzykiem mÛwionym; b) SprawnoúÊ w
pos≥ugiwaniu siÍ jÍzykiem pisanym; c) Wiadomoúci o
Polsce (historia, geografia); d) Sprawowanie.
W najm≥odszych klasach pozostawia siÍ decyzji
nauczyciela czy wype≥niaÊ rubrykÍ Wiadomoúci o Polsce.
Dodatkowo na úwiadectwie powinno byÊ miejsce na
wstawienie opcjonalnej religii, nauczanej w szkole. Poza
tym 3 linijki na opis osiπgniÍÊ ucznia oraz ocenÍ ogÛlnπ.
Skala ocen rozszerzona w stosunku do ubieg≥ego roku:
wzorowy, bardzo dobry, dobry, dostateczny, mierny,
niedostateczny. Dla klas maturalnych úwiadectwo
spe≥niajπce wymagania akredytacji. Wersja angielska
powinna byÊ poprawna i odrÛøniaÊ Ñcertificateî od
Ñyearly reportî.
Otwarcie na opinie
Zarzπd na bieøπco otwarcie informowa≥ o swoich
problemach i dzia≥aniach poprzez Internet rozsy≥ajπc
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Na krÛtko przed zakoÒczeniem roku szkolnego dokona≥y
siÍ w naszej Szkole zmiany organizacyjne. 2 listopada
b.r. odby≥o siÍ zebranie, na ktÛrym Pan Edward
PieÒkowski poinformowa≥ o decyzji zakoÒczenia swojej
2,5 ñ letniej kadencji. Na zebraniu nie uda≥o siÍ dokonaÊ
wyboru nowego kierownika Szko≥y. Wybrano zatem
Zarzπd Szko≥y, ktÛry mia≥ zajπÊ siÍ szukaniem osoby na
to stanowisko, jak rÛwnieø by≥ odpowiedzialny za
kierowanie bieøπcπ pracπ Szko≥y, a w szczegÛlnoúci
zorganizowaniem zakoÒczenia roku szkolnego. Na czele
Zarzπdu stanπ≥, a potem funkcjÍ pe≥niπcego obowiπzki
kierownika szko≥y sprawowa≥ p. Stanis≥aw Kulski. 30
paüdziernika funkcjÍ tÍ objÍ≥a Bogumi≥a Kocik.

Uroczystoúci zakoÒczenia roku szkolnego dla
maturzystÛw tradycyjnie juø patronuje Ambasada
Polska. Podobnie by≥o i w tym roku. Nauczyciele klasy
XII przedstawili maturzystÛw, a pe≥niπcy obowiπzki
Ambasadora, p. Marek Malarski z≥oøy≥ im gratulacje i
wrÍczy≥ nagrody. Obecny by≥ rÛwnieø p. Krzysztof
Kleiberg. Ca≥oúÊ zakoÒczy≥a siÍ poczÍstunkiem.

Tegoroczni absolwenci to: Karolina Juszczyk, Basia
Sikorska, Emilia Steindl, Mateusz Bartkowiak, Ania
SieÒko i Julian Szumowski. Oto ich krÛtka prezentacja:
Karolina Juszczyk ñ ukoÒczy≥a Narrabundah College.
Studiowa≥a  j. polski, angielski, fizykÍ, chemiÍ,
matematykÍ, biologiÍ i muzykÍ (najwyøszy poziom
fortepianu). Zda≥a miÍdzynarodowπ maturÍ.
Jej zainteresowania: pi≥ka noøna - gra≥a do ubieg≥ego roku,
taÒce latynoskie, muzyka (fortepian, gitara), literatura,
filozofia, sport, narty, hiking, teatr. Pomaga≥a pani Stasi
Dπbrowskiej w prowadzeniu kuchni dla potrzebujπcych.
Zamierza  studiowaÊ  medycynÍ  na  Uniwersytecie   w
Otago w Nowej Zelandii.

Barbara Sikorska ñ ukoÒczy≥a St. Clareís College.
Studiowala j. polski, angielski, francuski, religiÍ, fizykÍ,
chemiÍ, prawo, matematykÍ (na najwyøszym poziomie).
Jej zainteresowania: taÒce polskie - wieloletni cz≥onek
zespo≥u ÑWielkopolskaî, jÍzyki obce. Bra≥a udzia≥ w
M≥odzieøowej Konferencji NarodÛw Zjednoczonych w
2001 (United Nations Youth Conference) w Kanberze, w
Dniu Matematycznym Uniwersytetu Kanberskiego,
(University of Canberra Maths Day). Zamierza studiowaÊ
Communications lub Commerce with International Studies
na Uniwersytecie Kanberskim.
Emilia Steindl ñ ukoÒczy≥a Dickson College. Studiowa≥a
matematykÍ, turystykÍ, media, historiÍ staroøytnπ i
naukÍ o teatrze (dramat). Interesuje siÍ literaturπ, muzykπ
heavy metal. W Ûsmej klasie otrzyma≥a nagrodÍ
Ambasadora Niemiec za wyniki uzyskane w nauce jÍzyka
niemieckiego oraz by≥a jednπ z lepszych studentek nauki
o teatrze. Chce studiowaÊ teatralnπ obs≥ugÍ technicznπ
w CIT. Do Szko≥y Polskiej uczÍszcza≥a 12 lat.
Mateusz Bartkowiak ñ absolwent Daramalan College.
Studiowa≥ matematykÍ, angielski, religiÍ, sztukÍ grafikÍ,
informatykÍ. Zajπ≥ drugie miejsce w konkursie
graficznym og≥oszonym z okazji miÍdzynarodowego
roku wolontariusza. Przez wiele lat taÒczy≥ w zespole
tanecznym Wielkopolska. Chce studiowaÊ grafikÍ
projektowπ na University of Sydney. Do Szko≥y Polskiej
uczÍszcza≥ 12 lat.
Ania SieÒko ñ UkoÒczy≥a Hawker College. Zamierza
studiowaÊ marketing lub informatykÍ w CIT.
Julian Szumowski ñ uczÍszcza≥ do Szko≥y Polskiej 3,5
roku. Obecnie studiuje w Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie.

7 grudnia odby≥a siÍ uroczystoúÊ wrÍczania úwiadectw
pozosta≥ym uczniom Szko≥y. Organizatorzy chcieli, øeby
mia≥a bardziej odúwiÍtny niø dotychczas charakter i by≥a
okazjπ do mi≥ego, towarzyskiego spotkania. ZwrÛcili siÍ
do KsiÍøy z proúbπ o udostÍpnienie sali w Oúrodku Jana
Paw≥a II w Narrabundah. KsiÍøa, ktÛrzy regularnie
spotykajπ siÍ z m≥odzieøπ na lekcjach religii udzielili nam
goúciny. UroczystoúÊ poprowadzi≥a uczennica klasy XI
Joanna Cyran. Uczniowie klasy XII otrzymali
pamiπtkowe plakietki szkolne i przekazali Ber≥o W≥adzy
Uczniowskiej w Szkole klasie XI. Rozdano pozosta≥e
úwiadectwa i nagrody, w  tym nagrody ufundowane
przez AmbasadÍ Polskπ. NastÍpnie dzieci
zaprezentowa≥y program artystyczny. Na uroczystoúci
obecny by≥ przedstawiciel Ambasady Polskiej p.
Krzysztof Kleiberg. WúrÛd zaproszonych goúci by≥a p.
Zofia SÍkñSÍkalska. Obecny by≥ rÛwnieø pan Edward
PieÒkowski. PodziÍkowaliúmy mu bardzo serdecznie za
jego pracÍ na rzecz Szko≥y. Z øalem øegnamy go jako
kierownika Szko≥y, ale wiemy, øe nadal moøemy liczyÊ
na jego wsparcie. Na zakoÒczenie, doroúli i dzieci mieli
jeszcze okazjÍ do towarzyskiej pogawÍdki przy kawie,
herbacie i s≥odyczach.

Pan PieÒkowski, z okazji MiÍdzynarodowego Roku
Wolontariusza zosta≥ uhonorowany przez Towarzystwo
SzkÛ≥ Etnicznych Dyplomem Uznania za dzia≥alnoúÊ
spo≥ecznπ na rzecz Szko≥y. Taki sam dyplom uznania
otrzyma≥ p. Piotr Suchomski. Pan Piotr od dziesiÍciu lat
przychodzi do Szko≥y w kaødy piπtek i pomaga nam we
wszystkim o co go poprosimy.

Z okazji zakoÒczenia roku szkolnego zostaliúmy
zaproszeni przez Polskπ Szko≥Í w Belconnen na wspÛlny
piknik w dniu 8 grudnia.

Na zakoÒczenie,  dziÍkujÍ nauczycielom, za ich kolejny
rok pracy z dzieÊmi, dzieciom, za ich chÍÊ poznawania
jÍzyka polskiego, rodzicom za sprzedawanie czekoladek,

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

ci¹g dalszy na str. 6

Zarz¹d Szko³y na PhillipZarz¹d Szko³y na PhillipZarz¹d Szko³y na PhillipZarz¹d Szko³y na PhillipZarz¹d Szko³y na Phillip - dokoñczenie
informacje do wszystkich wyraøajπcych zainteresowanie,
uwaøajπc, øe szko≥a jest w≥asnoúciπ ca≥ego spo≥eczeÒstwa
a nie paru osÛb z kierownictwa. Krytyczne opinie, jak i
propozycje usprawnieÒ powinny byÊ czÍúciπ naszego
wk≥adu w funkcjonowanie szko≥y. Uczniowie teø powinni
mieÊ moøliwoúÊ wyraøania swojej opinii.
Warto wspomnieÊ, øe jeden z cz≥onkow Zarzπdu podjπ≥
siÍ zorganizowania niezaleønej listy dyskusyjnej na
Internecie, gdzie moøna bÍdzie przedyskutowaÊ
problemy i pomys≥y na uatrakcyjnienie szkÛ≥. ChÍtni do
udzia≥u w liúcie otrzymywanej pocztπ elektronicznπ
proszeni sπ o zg≥oszenie do szkola2002@hotmail.com. Lista
ta podtrzymywaÊ bÍdzie tradycje wolnoúci s≥owa,
charakterystyczne dla setek tysiÍcy list dyskusyjnych na
Internecie. Zapraszamy do wypowiedzi na tej liúcie od
zaraz, rÛwnieø o komentarze na temat pracy szkÛ≥. ChÍÊ
udzia≥u w dyskusjach wyrazili nawet rodzice z Niemiec
i Nowej Zelandii.
Nowa kierowniczka
29 listopada Zarzπd zaakceptowa≥ zg≥oszenie pani
Bogumi≥y Kocik na stanowisko kierownika szko≥y i
przekaza≥ jej kierownictwo szko≥y oferujπc kontynuacjÍ
pracy nad podjÍtymi zadaniami. Ma to szczegÛlne
znaczenie zw≥aszcza w dwÛch dziedzinach, w ktÛrych
nie ma przerwy wakacyjnej: metodyki i rekrutacji na
nowy rok szkolny.

Za Zarzπd Szko≥y
S. Kulski  stan@kangurex.com
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Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 4. kwarta≥ 2001 r.
Pierwszπ imprezπ w ktÛrej wziÍ≥yúmy udzia≥ by≥o
ostatnie poøegnanie odchodzπcego Ambasadora RP dr
Tadeusza Szumowskiego. Jak zwykle nasze ciasta
os≥odzi≥y huczny piknik, ktÛry zakoÒczy≥ siÍ pÛünym
wieczorem wielkπ zabawπ w Klubie Or≥a Bia≥ego.
Sk≥adamy serdeczne podziÍkowania paniom, ktÛre
organizowa≥y seanse polskich filmÛw, mianowicie
paniom M. KrÛlikowskiej, J. Fabjanowskiej oraz W. Ca≥ce
za szczegÛlnie piÍkne dwa ostatnie filmy, ÑPrzedwioúnieî
wed≥ug powieúci Stefana Øeromskiego oraz ÑQuo Vadisî
na podstawie powieúci Henryka Sienkiewicza. WiÍkszoúÊ
widzÛw a wúrÛd nich piszπca te s≥owa byli zachwyceni.
Filmy te udowodnia≥y, øe w polskiej literaturze nie brak
wartoúciowych tematÛw i ciπgle aktualnych zagadnieÒ.

W listopadzie modliliúmy siÍ za zmar≥ych.W tym roku
a szczegÛlnie po wypadkach 11 wrzeúnia w Ameryce,
modlitwa by≥a potrzebna wielu ludziom. W listopadzie
zbiegajπ siÍ dwie skrajne w uczuciach okazje ñ po úwiÍcie
zmar≥ych mamy australijskie úwiÍto konia ñ Melbourne
Cup. Jak co roku Ñgamblowa≥yúmyî z tej okazji na lunchíu
w K.O.B. o czym szczegÛ≥owo napisa≥a pani Ida
Adamczewska. Zebrane w K.O.B. na tegorocznej
akademii 3 Maja przez nasze Ko≥o pieniπdze w wysokoúci
45 dolarÛw zosta≥y uzupe≥nione z kasy Ko≥a do 100
dolarÛw i przekazane polskim szko≥om na Phillip i na
Belconnen na nagrody dla dzieci wykazujπcych siÍ
dobrymi wynikami w nauce jÍzyka polskiego.

Multicultural Festival odbÍdzie siÍ 9 lutego 2002 roku.
Ko≥o Polek jak co roku bÍdzie mia≥o stÛ≥ z ciastami na
Civicíu. Juø dziú prosimy o pomoc w zasileniu naszego
sto≥u ciastami domowego wypieku. Wiemy, øe wiele paÒ
ñ m≥odszych gospodyÒ ma wspania≥e przepisy.
Wszystkim cz≥onkiniom i paniom z poza Ko≥a Polek
serdecznie dziÍkujemy za dotacje i za bezinteresownπ
pomoc. PaÒstwu Broøek dziÍkujemy za ofiarowanie
maszyny do pisania.

Council on the Ageing i Radio 2 CC z pomocπ wielu
sponsorÛw zorganizowa≥o Awards for Lifetime Achieve-
ments w czterech kategoriach: biznesu, sportu, pracy
ochotniczej i pracy spo≥ecznej. 30 listopada br. wrÍczono
wyrÛønienia i nagrody kilkunastu osobom. Na tej piÍknie
zorganizowanej ceremonii w teatrze na Bruce w ktÛrej
udzia≥ wziÍli przedstawiciele rzπdu  A.C.T. oraz rÛønych
organizacji i instytucji wyøszej uøytecznoúci publicznej
zosta≥a nagrodzona vice prezeska naszego Ko≥a pani
Anna ZiÛ≥kowska ñ otrzyma≥a ona dyplom i prezent w
kategorii ñ praca spo≥eczna, g≥Ûwnie za pracÍ w naszym
Kole oraz sprzedaø makÛw. W uroczystoúci towarzyszy≥a
pani ZiÛ≥kowskiej ca≥a jej rodzina, oraz prezeska Ko≥a
Polek pani Leonarda Zapaúnik, druga viceprezeska pani
L. Zawartko oraz sekretarz Ko≥a pani Helena WodziÒska.

Ten wieczÛr by≥ dla pani ZiÛ≥kowskiej bardzo
przyjemnym przeøyciem.

W paüdzierniku wybrano ponownie pana A. Alwasta
na prezesa Rady Organizacji Polskich w A.C.T. Ko≥o Polek
sk≥ada serdeczne gratulacje. Takøe Szko≥a Polska na
Phillip ma nowego kierownika, jest niπ pani Bogus≥awa
Kocik, ktÛrej rÛwnieø sk≥adamy sedeczne gratulacje.
NajwiÍkszym jednak wydarzeniem dla naszej
spo≥ecznoúci by≥o Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu
Or≥a Bia≥ego. We úrodÍ 28 listopada br. w sali Klubu
zebra≥o siÍ 138 cz≥onkÛw Klubu i w bardzo burzliwej
atmosferze wybrano nowy zarzπd Klubu, na czele ktÛrego
stanπ≥ pan Zygmunt OpoczyÒski. Gratulujemy i
oczekujemy wiele. Zarzπd obecny sk≥ada siÍ z ludzi
m≥odych, pok≥adamy wiÍc w nich nadziejÍ, wierzymy,
øe podejdπ do pracy powaønie i z sercem, bo takich
atrybutÛw potrzeba aby podnieúÊ rangÍ Klubu.Aby znÛw
sta≥ siÍ miejscem spotkaÒ Polonii, Domem  Polskim
godnym imienia patrona, ktÛre nosi ñ Miko≥aja
Kopernika.

Na zakoÒczenie sk≥adamy najlepsze øyczenia z okazji
åwiπt Boøego Narodzenia i Nowego Roku 2002 ca≥ej
Polonii, dzieciom, m≥odzieøy oraz wszystkim
organizacjom, Komitetowi Radiowemu, Redakcji Kroniki
Polonii, nauczycielstwu polskich szkÛ≥, cz≥onkiniom
naszego Ko≥a Polek i ich rodzinom, przedstawicielstwu
Ambasady RP z panem Markiem Malarskim na czele,
naszym duszpasterzom ks. Zenonowi Broniarczykowi i
ks.dr Antoniemu Dudkowi - redaktorowi Przeglπdu
Katolickiego.

Podnieú rÍkÍ Boøe DzieciÍ b≥ogos≥aw udrÍczony úwiat.
L.Zapaúnik H.WodziÒska
Prezes  Sekretarz

Klub Or³a Bia³ego
KOMUNIKAT KLUBU OR£A BIA£EGO
Klub Or≥a Bia≥ego uprzejmie zawiadamia, øe w dniu 28
listopada 2001 odby≥o siÍ Nadzwyczajne Walne Zebranie
cz≥onkÛw Klubu, na ktÛrym na stanowisko prezesa
wybrany zosta≥ p. Zygmunt OpoczyÒski.  Serdeczne
gratulacje i øyczenia owocnej kadencji!

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali panowie:
Aleksander Gancarz (Przewodniczπcy), Wojciech
Wierzbicki, Miros≥aw Bartkowiak.

2 grudnia 2001 odby≥o siÍ zebranie Zarzπdu ktÛrego
cz≥onkowie wybrani zostani przez Walne Zebranie.
Zarzπd ukonstytuowa≥ siÍ w sposÛb nastÍpujacy:
1-szy Viceprezes: Miros≥aw Piotrowski.
2-gi Viceprezes: Maria Pacek.
Skarbnik: Marek Woüniak.
ZastÍpca Skarbnika: Stan Bierkowski.
Sekretarz: Marek Miko≥ajczak.
ZastÍpca Sekretarza: Krzysztof Orzeszko.
Gospodarz: Rafa≥ JakÛbkiewicz.
Mπø Zaufania: Bill Stefaniak.
Cz≥onkowie d/s Kulturalno-Sportowych: Pawe≥ Wywsik,
Witold Rejlich.

Nowe w≥adze Klubu planujπ przede wszystkim jak
najszybsze wyciπgniÍcie Klubu z marazmu finansowo-
organizacyjnego, a nastÍpnie renowacjÍ pomieszeÒ i
uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla PolakÛw i goúci.

Nowy Zarzπd sk≥ada wszystkim øyczenia Weso≥ych
åwiπt i SzczÍúliwego Nowego Roku 2002 i zaprasza na
zabawÍ sylwestrowπ.

Za Zarzπd, Sekretarze M. Miko≥ajczak i K. Orzeszko

Polska Szko³a Polska Szko³a Polska Szko³a Polska Szko³a Polska Szko³a - dokoñczenie ze str. 5
sk≥adanie Kroniki i pilnowanie dzieci, øeby odrabia≥y
lekcje. DziÍkujÍ KsiÍøom, za ich udzia≥ w religijnym
wychowywaniu dzieci. DziÍkujÍ Zarzπdowi Szko≥y za
tymczasowe kierowanie Szko≥π. DziÍkujÍ wszystkim,
ktÛrzy nam pomagali przebrnπÊ wspÛlnie przez kolejny
rok pracy Szko≥y i zapraszam w lutym przysz≥ego roku !

W imieniu Rady Szkolnej i w≥asnym sk≥adam PaÒstwu
serdeczne øyczenia weso≥ych åwiπt Boøego Narodzenia
i radosnego Nowego Roku 2002.

Bogumi≥a Kocik
6287 3853
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Klub Polski w Queanbeyan
50-ta rocznica za³o¿enia Klubu Polskiego

im. Tadeusza Koœciuszki
Polish-Australian Club

9 Cameron Road, Queanbeyan NSW 2620
Szanowni Cz≥onkowie i Rodacy,
jako przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej naszego Klubu
chcia≥em Wam przypomnieÊ kilka faktÛw i wydarzeÒ o
za≥oøeniu i istnieniu naszego Klubu od roku 1951 do
obecnej chwili.  Uwaøam, øe jest to moim obowiπzkiem.

Z chwilπ nap≥ywu wiÍkszej iloúci naszych rodakÛw do
Queanbeyan wy≥oni≥a siÍ myúl o za≥oøeniu jakiejú
organizacji, lub teø stowarzyszeniu, ktÛra mia≥aby na celu
zjednoczyÊ i pomÛc w  utrzymaniu jÍzyka polskiego,
kultury i tracycji polskich.  Najwaøniejszym celem by≥o
przekazanie naszym dzieciom i m≥odszemu pokoleniu
mowÍ polskπ, pisanie i czytanie oraz ogÛlne znajomoúci
o historii polskiej.

W tym celu w roku 1951 zosta≥o zwo≥ane ogÛlne
zebranie naszych rodakÛw, ktÛre odby≥o siÍ w sali C.W.A.
(Country Womenís Association).  Zebranie to odby≥o siÍ w
bardzo mi≥ej i przyjemnej atmosferze.  Obecnych na sali
by≥o oko≥o 85 cz≥onkÛw.  Przewodniczπcym tego zebrania
by≥ ks. T. Godlewski.  Tego dnia, 17 paüdziernika 1951
roku zosta≥ wybrany 1-szy zarzπd Klubu, ktÛry zosta≥
upowaønony do spraw gospodarczych oraz finansowych.
Prezesem naszego Klubu zosta≥ p. Jan Kaczor.

By≥o to bardzo radosne i wspania≥e osiπgniÍcie.  W
rzeczywistoúci mieliúmy piúmienne i legalne
potwierdzenie naszej organizacji, ale nie mieliúmy
øadnego pomieszczenia lub teø lokalu, gdzie moglibyúmy

siÍ spotykaÊ i dyskutowaÊ o sprawach klubowych.
Najtrudniejszym problemem by≥a sytuacja finansowa.
Wtedy Ûwczesny zarzπd zaapelpwa≥ do wszystkich
cz≥onkÛw Klubu o krÛtkoterminowπ poøyczkÍ.  Rezultat
by≥ spontaniczny.  Zebraliúmy dostatecznπ sumÍ
pieniÍdzy na zakupienie dzia≥ki i niezbÍdnego materia≥u
do rozpoczÍcia budowy 1-szej czÍúci naszego Klubu.

Plan zosta≥ opracowany przez p. J. KÍdziÍ i
zatwierdzony przez Urzπd Gminny.  Plan ten zosta≥
rozdzielony na dwa etapy.  W pierwszym etapie by≥a
zaplanowana ma≥a sala, kuchnia i ubikacja.  By≥o to
tymczasowe, aø do wykoÒczenia drugiej czÍúci Klubu,
czyli duøej sali, ktÛra moøe pomieúciÊ oko≥o 300 osÛb.
Jest tam obszerna scena, szatnia i ubikacje.  Mile i radoúnie
witaliúmy naszych rodakÛw, ktÛrzy chÍtnie przychodzili
do pracy przy naszym Klubie.

Po ukoÒczeniu pierwszej czÍúci najwaøniejszym
zadaniem by≥o za≥oøenie polskiej szko≥y sobotniej dla
naszych dzieci.  Nie mieliúmy z tym øadnch trudnoúci,
bo przysz≥o wtedy 52. dzieci.  Byliúmy bardzo zadowoleni
z tego, øe znaleüliúmy chÍtnych nauczycieli, ktÛrzy
ochotniczo zg≥osili siÍ bezp≥atnie uczyÊ dzieci nasze
jÍzyka polskiego.  Wprawdzie nie byli to zawodowi
nauczyciele, ale mieli doskona≥e wykszta≥cenie.  MuszÍ
tu wymieniÊ kilka nazwisk by≥ych nauczycieli, ktÛrzy
zajÍli siÍ tπ pracπ w szkole sobotniej.  Byli to: p. H.
Magdulski, p. J. Ma≥y, pani Z. Kilian, p. S. Kuta i w
ostatnich latach najstarsza uczennica, cÛrka paÒstwa
KÍdziÛw, Barbara.

Jesteúmy bardzo wdziÍczni naszym nauczycielom za
ich pracÍ, poúwiÍcenie i wysi≥ek przy przekazywaniu

Grupa Taneczna z Queanbeyan tañcz¹ca poloneza na akademii 3 Maja w 1965 roku
 fot. ze zbiorów rodzinnych p. Kêdzi

ci¹g dalszy na str. 10
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wiÍcej, øadnych szczegÛ≥Ûw. Wszyscy siÍ dziwili
dlaczego Prezydent z tπ poprawkπ wystπpi≥ bo chyba
zapomnieli, øe podczas ubieg≥orocznej sprawy
lustracyjnej przed wyborami prezydenckimi, po
zakoÒczeniu swej rozprawy prezydent Kwaúniewski
powiedzia≥: ÑBÛj to jest wasz ostatniî.
W pierwszych dniach listopada znÛw trzeba by≥o cofnπÊ
siÍ pamiÍciπ do czasÛw PRL-u i jego czarnych plam. W
Katowicach sπd uniewinni≥ ponownie grupÍ milicjantÛw
oskarøonych o zabicie strajkujπcych gÛrnikÛw z kopalni
ÑWujekî w grudniu 1981 roku. ÑCo jak co ñ mogÍ
powiedzieÊ ñ ale zabijanie ludzi naprawdÍ powinno
zostaÊ potÍpioneî. Tak powiedzia≥ jeden z uczestnikÛw
tej tragedii: nie chodzi nam o jakieú surowe wyroki,
chodzi po prostu o napiÍtnowanie tej zbrodniî. I tutaj
rodzi siÍ pytanie: czyjej zbrodni?
Natomiast dopiero przy dziesiπtym podejúciu rozpoczπ≥
siÍ proces Wojciecha Jaruzelskiego i innych oskarøonych
o kierowanie masakrπ robotnikÛw na Wybrzeøu w
grudniu 1970 roku. Zeznajπc gen. Jaruzelski w swoim
oúwiadczeniu twierdzi≥, øe decyzja o uøyciu broni by≥a
Ñtaktycznie s≥usznaî a strzelano do chuliganÛw, gdyø
robotnicy strajkowali w zak≥adach pracy. Inny spoúrÛd
Ûwczesnych dygnitarzy ñ Stanis≥aw Kocio≥ek, by≥y
vicepremier, by≥y sekretarz PZPR, ktÛry kierowa≥ akcjami
milicji na Wybrzeøu w 1970 mÛwi≥, øe protesty by≥y
ulicznπ rewoltπ i zamieszkami w ktÛrych brali udzia≥:
Ñm≥odzieø szkolna i studencka oraz mÍty portowego miasta.î
Mimo, øe od upadku komunizmu w Polsce minÍ≥o 12
lat, øadna z najs≥ynniejszych spraw dotyczπcych zbrodni
pope≥nionych w czasach PRL-u nie zakoÒczy≥a siÍ
okreúleniem winnych i wyrokiem. Za to przez ostatnie
lata zrobiono wiele dla ugruntowania poglπdu, øe np.
Ñstan wojennyî w≥aúciwie by≥ w porzπdku a potÍpia siÍ
tylko Ñb≥Ídy i wypaczeniaî, a czasy gierkowskie by≥y
dobre. Och, boli serce, boli.
Ostatnie trzy tygodnie listopada moøna nazwaÊ
festiwalem Andrzeja Leppera czyli Lepperiadπ. Nic po
wyborach nie wzbudzi≥o takich namiÍtnoúci, jak 53
mandaty ÑSamoobronyî, ni to partii ni to zwiπzku
zawodowego, a widmo przewodniczπcego Andrzeja
Leppera unosi≥o siÍ wszÍdzie. Media i niektÛrzy politycy
zaczÍli g≥osiÊ jakπ to Lepper wykazuje odpowiedzialnoúÊ
za PaÒstwo, øe w Polsce pojawi≥ siÍ nadzwyczajny talent
medialny i polityczny a nawet zdaniem niektÛrych
komentatorÛw Lepper posiada≥ klucz do polskiego
spo≥eczeÒstwa. Nie przeszkadza≥o polskim politykom
g≥oszenie przez Leppera hase≥ nie realnych typu: zasi≥ki
dla bezrobotnych bez ograniczenia czasowego i to minimum
1000 z≥otych, gwarantowane ceny skupu dla rolnikÛw,
umarzanie poøyczek szczegÛlnie rolniczych.
Katalog obietnic by≥ i jest ogromny, a na pytanie: skπd
na to wszystko braÊ pieniπdze? Andrzej Lepper
odpowiada: Z banku. Natomiast gdy pytano po
wyborach pos≥Ûw ÑSamoobronyî o polityczne
doúwiadczenie, najczÍúciej wymieniali udzia≥ w
blokadach drÛg i budynkÛw rzπdowych organizowanych
przez Andrzeja Leppera. Oto niektÛre tylko cytaty:
ÑBlokowa≥em granicÍ w åwiecku a w Radzyminie stoczy≥em
bitwÍ z policjantamiî ñ tak mÛwi obecny pose≥
ÑSamoobronyî Leszek Su≥ek. I moøna by by≥o przytaczaÊ
tych przyk≥adÛw bardzo wiele. Zapewne wielu z

czytelnikÛw zapyta: Ale dlaczego to robili? OtÛø metodπ
gwa≥tu wymuszali ustÍpstwa sobie wygodne. W≥adze
bojπc siÍ byÊ posπdzonymi o brutalnoúÊ i niedaj Boøe
porÛwnania z komunπ PRL-u tolerowa≥a te wybryki.
Sprawy sπdowe ciπgnÍ≥y siÍ w nieskoÒczonoúÊ. Kartoteki
poszczegÛlnych aktywistÛw ros≥y, a gdy przysz≥o do
wyborÛw to wielu z tych, ktÛrzy powinni byÊ ukarani z
Andrzejem  Lepperem na czele zosta≥o wybranych do
Sejmu i imunitet poselski zagwarantowaÊ mia≥ im
bezkarnoúÊ.
Na to wszystko polscy politycy patrzyli obojÍtnie, jedni
z wyrachowania drudzy z niemoønoúci. Dopiero udzia≥
A. Leppera w nielegalnej okupacji placu przez handlarzy
we W≥oc≥awku i potraktowanie przez niego juø jako
vicemarsza≥ka Sejmu komornika, ktÛry z nakazu
sπdowego mia≥ tych handlarzy eksmitowaÊ ñ wywo≥a≥a
pierwsze reakcje. Ale kropkÍ nad Ñiî postawi≥o nazwanie
przez Leppera z trybuny sejmowej (podczas debaty
dotyczπcej negocjacji nt.przygotowania Polski do
WspÛlnoty Europejskiej) - ministra spraw zagranicznych
W≥odzimierza Cimoszewicza Ñkanaliπî.
Wystπpienie to przechyli≥o szalÍ i pos≥owie Platformy
Obywatelskiej wystπpili z inicjatywπ by odwo≥aÊ A.
Leppera z funkcji vicemarsza≥ka Sejmu. Inicjatywa
zosta≥a poparta przez wiÍkszoúÊ parlamentu. Niemniej
jednak w dniu g≥osowania to jest we czwartek 29
listopada Lepper z trybuny sejmowej oskarøy≥ o korupcjÍ
piÍciu politykÛw, w tym dwÛch aktualnych ministrÛw i
trzech liderow Platformy Obywatelskiej. Sejm odwo≥a≥
Leppera z funkcji vicemarsza≥ka a prokuratura
przes≥uchuje pomÛwionych, bowiem Lepper twierdzi, øe
ma dowody ale nie pokaøe ich prokuratorom bo nie ma
do prokuratury zaufania. Jego adwokat mÛwi: nie moøna
przedstawiÊ dokumentÛw s≥uøbom, ktÛre dzia≥ajπ na zlecenie
tych, ktÛrych pomÛwi≥.
Sprawa Leppera zmusza do g≥Íbszej refleksji nad stanem
polskiej demokracji. Przed wyborami Polacy narzekali i
zresztπ nadal narzekajπ na upadek prawa, na arogancjÍ i
nieuczciwoúÊ politykÛw, ale zag≥osowali (ci co g≥osowali)
na takich ludzi, ktÛrzy sπ doskona≥ym wcieleniem owych
nielubianych cech.
Posumowujπc ten miniony kwarta≥ pierwszego roku XXI
wieku i trzeciego tysiπclecia trzeba stwierdziÊ, øe
przyniÛs≥ on zapowiedü wielkich zmian i to nie
zdefiniowanych jeszcze, wiadomo tylko, øe w skali ca≥ego
úwiata. Zbrodnia 11 wrzeúnia w Nowyn Jorku i
Waszyngtonie pokaza≥a, øe moøe juø nie byÊ przeciwnych
obozÛw politycznych czy strategicznych, ale zawsze
znajdzie siÍ grupa ludzi, dla ktÛrych øycie ludzkie nie
bÍdzie mia≥o wartoúci, ktÛrzy bÍdπ za wszelkπ cenÍ starali
siÍ siaÊ strach i zniszczenie w imiÍÖ. No, w≥aúnie w imiÍ
czego?

Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ - ci ¹g dalszy ze str. 3

dokoñczenie na str. 12

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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K¹cik M³odzie¿owy
WWWWWybrane fragmenty prac pisemnych uczniów klasy XIybrane fragmenty prac pisemnych uczniów klasy XIybrane fragmenty prac pisemnych uczniów klasy XIybrane fragmenty prac pisemnych uczniów klasy XIybrane fragmenty prac pisemnych uczniów klasy XI

SzkSzkSzkSzkSzko³y w Phillip na temat ro³y w Phillip na temat ro³y w Phillip na temat ro³y w Phillip na temat ro³y w Phillip na temat rodzinyodzinyodzinyodzinyodziny

Joanna
Rodzina, jedno s≥owo, zwyk≥e s≥owo, a znaczy tak wiele.
Rodzina to przecieø najwaøniejsza komÛrka
spo≥eczeÒstwa, ktÛrπ ≥πczπ nie tylko wiÍzy krwi ale i wiÍzi
emocjonalne oraz wspÛlne dπøenia i cele. CzÍsto teø o
niej mÛwimy, myúlimy i o niπ siÍ troszczymy. Kaødy
cz≥owiek naleøπcy do rodziny stanowi jej czπstkÍ,
korzystajπc z przys≥ugujπcych mu praw i biorπc na siebie
teø pewne rodzinne obowiπzki.

Rodzina to dla wielu øyciowa przystaÒ, gdzie moøna
wrÛciÊ w chwilach szczegÛlnie trudnych, by w niej szukaÊ
schronienia i zrozumienia pope≥nionych w øyciu
pomy≥ek, rozczarowaÒ czy niepokojÛw. Rodzina jest
bardzo waøna dla mnie, bo daje mi poczucie
bezpieczeÒstwa, poczucie w≥asnej wartoúci i akceptacjÍ.
Dobra rodzina to taka, ktÛrej cz≥onkowie sπ gotowi do
wszelkich poúwiÍceÒ dla dobra innych w rodzinie.  Dzieci
biorπc na siebie czÍúÊ obowiπzkÛw, mogπ odciπøyÊ z ich
nadmiaru rodzicÛw, zaoszczÍdziÊ ich czas i wykazaÊ
przez to jak bardzo siÍ o nich troszczπ i jak bardzo ich
kochajπ.  Dobra rodzina to teø taka, gdzie sπ kochajπcy
rodzice i przywiπzane do siebie rodzeÒstwo.
Asia
Sπ momenty kiedy pytam siebie, czy ja naprawdÍ
doceniam wartoúÊ mojej rodziny?
Zwykle odpowiedø na to pytanie brzmi ñ nie.  ChoÊ
wiem, øe mam wspania≥π rodzinÍ, czasami mogÍ
zapomnieÊ ile wartoúci ona ma w moim øyciu.(...)
Kiedy myúlÍ o przysz≥ym moim øyciu, myúlÍ o swojej
przysz≥ej rodzinie. MarzÍ, øeby ta rodzina by≥a odbiciem
mojej obecnej.  Bardzo chcÍ, øeby moje dzieci mia≥y silne

zwiπzki miÍdzy sobπ, ale teø i ze mnπ.  BÍdzie teø bardzo
waøne dla mnie to, øeby utrzymaÊ polskπ kulturÍ w moim
domu.(...) Chcia≥abym przekazaÊ moim dzieciom
wszystko co wiem o mojej ojczyønie tak samo jak moja
mama mi przekaza≥a.(...)
Angelica
(...)Ja sobie wyobraøam swojπ przysz≥π rodzinÍ jako
rodzinÍ, ktÛra siÍ trzyma razem. ChcÍ, øeby moje dzieci
rÛwnieø pozna≥y swojπ rodzinÍ w Polsce. Dla mnie to
jest bardzo waøne, bo jeøeli ja bym nie pozna≥a mojej
rodziny, to bym by≥a innym, gorszym cz≥owiekiem.  W
sumie rodzina jest naprawdÍ najwaøniejszπ rzeczπ w
øyciu, nawet jeøeli czasami wszyscy o tym zapominajπ,
ale na koÒcu dnia wiem, øe mam ukochanπ rodzinÍ nawet
jeøeli sπ po drugiej stronie úwiata. (...)
Natalia

ÑRodzina, ach rodzina
Rodzina, ach rodzina
Nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest
Lecz kiedy jej nie ma, samotnyú jak piesî

Podobnie jak w powyøszym fragmencie piosenki z
kabaretu ÑStarszych PanÛwî dla mnie rodzina jest bardzo
waøna, ale czasami zapominam albo nie doceniam jakie
mam szczÍúcie.  Rodzina jest dla mnie podporπ w
chwilach z≥ych. Gdy coú siÍ stanie, zawsze mogÍ liczyÊ
na mojπ rodzinÍ.  Jestem blisko zwiπzana z obojgiem
rodzicÛw ñ z mamπ i tatπ. Mama mi ciπgle t≥umaczy, øe
wszystko bÍdzie w porzπdku, a tata stara siÍ mnie
rozúmieszyÊ. Wyobraøam sobie swojπ przysz≥π rodzinÍ,
øe bÍdzie podobna do mojej obecnej rodziny ñ bÍdzie
przyjemna weso≥a i pewna.(...)

Joanna
Wydarzenia 11 wrzeúnia 2001 roku wstrzπsnÍ≥y úwiatem
jak nic dotychczas. Pytania nad ktÛrymi úwiat teraz siÍ
zastanawia to jaki bÍdzie úwiat za rok, za piÍÊ, za dziesiÍÊ
lat. Czy kiedykolwiek terroryzm zostanie zwalczony na
dobre? Øeby odpowiedzieÊ na to pytanie trzeba
rozpatrzyÊ kilka waønych spraw. Po pierwsze, øe z≥o
trzeba pomúciÊ. Wielu AfgaÒczykÛw wierzy≥o, øe atak
na AmerykÍ by≥ odp≥aceniem za zbrodnie, ktÛre by≥y
pope≥nione przeciwko nim przez AmerykanÛw. A jak
d≥ugo bÍdπ istnia≥y takie wierzenia úwiat nigdy nie bÍdzie
siÍ mÛg≥ pozbyÊ terroryzmu. NastÍpnie, dokπd bÍdzie
na úwiecie produkowana broÒ masowego raøenia (bomby
atomowe) nigdy nie bÍdziemy mogli øyÊ bez strachu, øe
ktÛregoú dnia wpadnπ one w z≥e rÍce i terroryzm zacznie
siÍ od nowa. Szesnastego listopada, tego roku, gazeta
,,Timesî poda≥a, øe w Kabulu znaleziono szczegÛ≥owe
plany dotyczπce budowy bomby atomowej. To dodaje
do strachu, jakiego úwiat w tej chwili ma pe≥no. (...)

Na podstawie fragmentu artyku³u TNa podstawie fragmentu artyku³u TNa podstawie fragmentu artyku³u TNa podstawie fragmentu artyku³u TNa podstawie fragmentu artyku³u Terererereresy Styliñskiej ,,Tesy Styliñskiej ,,Tesy Styliñskiej ,,Tesy Styliñskiej ,,Tesy Styliñskiej ,,Temat numer jeden”emat numer jeden”emat numer jeden”emat numer jeden”emat numer jeden”
przedstaw swoj¹ wizjê œwiata okrprzedstaw swoj¹ wizjê œwiata okrprzedstaw swoj¹ wizjê œwiata okrprzedstaw swoj¹ wizjê œwiata okrprzedstaw swoj¹ wizjê œwiata okresu po 11 wrzeœnia 2001- wybrane fragmentyesu po 11 wrzeœnia 2001- wybrane fragmentyesu po 11 wrzeœnia 2001- wybrane fragmentyesu po 11 wrzeœnia 2001- wybrane fragmentyesu po 11 wrzeœnia 2001- wybrane fragmenty

prac uczniów klasy XIprac uczniów klasy XIprac uczniów klasy XIprac uczniów klasy XIprac uczniów klasy XI
MuszÍ siÍ zgodziÊ ze Zbigniewem BrzeziÒskim, ktÛry

wierzy, øe ,,terroryzm nigdy nie da siÍ ca≥kowicie
wykorzeniÊî. W jakiejú mierze terroryzm moøna
zlikwidowaÊ, bo skuteczny terroryzm wymaga
powaønych funduszy, dobrej organizacji i fanatycznie
nastawionych ludzi. Moøemy wiÍc eliminowaÊ ørÛd≥a
terroryzmu. W koÒcu nie powsta≥ on nagle. ,,Z
problemem terroryzmu úwiat zmaga siÍ od co najmniej
poczπtku lat szeúÊdziesiπtychî mÛwi Teresa StyliÒska. To
prawda, przecieø Osama Bin Laden jest úcigany przez
USA nie tylko za wydarzenia 11 wrzeúnia, ale i za
wczeúniejsze zamachy na dwie ambasady amerykaÒskie
w Afryce w roku 1998. Terroryzm bazuje na
uprzedzeniach oraz nienawiúci, ktÛrym moøna
zapobiegaÊ. Ale øyjemy w úwiecie, gdzie jest wolno mieÊ
swoje opinie i robiÊ co siÍ chce, a wiÍc zawsze moøe siÍ
znaleøÊ ktoú, kto chce to prawo naduøyÊ.(...)
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Micha≥
(...) Ja myúlÍ, øe jak by walka z Bin Ladenem by≥a
wygrana, to by duøo pomog≥o. Kraje bÍdπ wiedzieÊ, øe
moøna walczyÊ z terroryzmem i wygraÊ. BÍdπ pomagaÊ
sobie, bÍdπ dzieliÊ siÍ informacjπ i w ogÛle bÍdπ ufaÊ
sobie wiÍcej. Przez to kraje bÍdπ bliøej siebie. Mi siÍ
wydaje, øe przez nastÍpne kilka lat úwiat bÍdzie musia≥
duøo walczyÊ z terroryzmem. åwiat bÍdzie musia≥ wydaÊ
ogromnπ iloúÊ pieniÍdzy, øeby sfinansowaÊ wszystkie
operacje. Terroryzm bÍdzie w myúlach kaødego.(...)
Joanna
(...) Koalicja miÍdzynarodowa zdaje sobie sprawÍ, øe
terroryzm nigdy siÍ nie skoÒczy, bo zawsze bÍdπ grupy
w spo≥eczeÒstwie, ktÛre nie zgadzajπ siÍ z decyzjami
pewnych rzπdÛw albo sπ jeszcze üli o wydarzenia
historyczne zwiπzane z ich narodem lub religiπ. Ale
koalicja robi wszystko, aby dojúÊ do ürÛd≥a tych
konfliktÛw i jakoú je rozwiπzaÊ. Rozwiπzanie tych
konfliktÛw to nie tylko obowiπzek danego kraju, gdzie
ci ludzie mieszkajπ, to jest obowiπzek koalicji
antyterrorystycznej. (...)

Ludzie dzisiaj majπ wiÍksze zrozumienie, øe to jest
problem, ktÛry nigdy nie odejdzie zanim kraje nie zacznπ
pracowaÊ razem øeby go pokonaÊ.
Kalina
(...) Jaka przyszloúÊ zapowiada siÍ w úwietle nowej, innej
niø dotychczas wojny? Czy czeka nas rozwiπzanie

pokojowe konfliktu, czy teø rozlew krwi? Rozwaøajπc o
przysz≥oúci naleøy pamiÍtaÊ, øe jakiekolwiek spekulacje
sπ jedynie przypuszczeniami, a nie przepowiedniami.
Nikt z nas nie zna wydarzeÒ przysz≥oúci, tak jak øaden
cz≥owiek nie spodziewa≥ siÍ, øe 11 wrzeúnia kilka tysiÍcy
niewinnych osÛb utraci swoje øycie. Patrzπc w przesz≥oúÊ,
a szczegÛlnie na wydarzenia ostatnich miesiÍcy, moøna
przypuúciÊ, øe jeøeli ta sama nienawiúÊ, ktÛra
doprowadzi≥a do zbrodni w Nowym Jorku bÍdzie w
przysz≥oúci, bÍdzie to mia≥o katastrofalne efekty. (...)

Zwalczanie terroryzmu to sprawa z≥oøona i trudna.
Teresa StyliÒska pisze, øe na poczπtku lat
siedemdziesiπtych, gdy úwiat zaczyna≥ zmagaÊ siÍ z
problemem terroryzmu, ,,dπøono do rozbicia organizacji
terrorystycznych, stosujπc przede wszystkim klasyczne
metody policyjne: úledziÊ, poznaÊ kontakty, aresztowaÊ
i postawiÊ przed sπdemî Czy w dzisiejszej walce z
terroryzmem takie metody sπ skuteczne? Czy moøe
naleøa≥oby zapobiegaÊ powstawaniu organizacji
terrorystycznych w rÛønych krajach przez wspÛlny
dialog i wynikajπce z niego prawdziwe, niezak≥amane
zaufanie?

W mojej wizji przysz≥oúci staram siÍ patrzeÊ z nadziejπ
i ufnoúciπ do Boga i modliÊ siÍ, aby ludzie w dzisiejszym
úwiecie podjÍli prÛbÍ przebaczenia i pojednania. Cytujπc
Ojca Macieja ZiÍbÍ, prze≥oøonego polskiej prowincji
DominikanÛw, naleøy pamiÍtaÊ, øe bez prÛby
przebaczenia i pojednania nigdy nie uda siÍ zahamowaÊ
rÛønych maúci fanatyzmÛw.

Sekcja Polska na Macquarie
University w Sydney

oferuje w przysz≥ym  roku akademickim
korespondencyjne studia jÍzyka polskiego dla
studentÛw i osÛb prywatnych z ca≥ej Australii.

Dla poczπtkujπcych i zaawansowanych!
Kurs podstawowy juø na  Internecie.

Dla zainteresowanych nowy przedmiot
Polski Teatr WspÛ≥czesny.

Studenci moga uzyskaÊ Certificate in
Languages lub Diploma in Languages i

odroczenie op≥at za studia (HECS).

SzczegÛ≥owe informacje o zapisach studenci
mogπ uzyskaÊ od

The Registrar Office, tel: (02) 9850-7328

a osoby prywatne od Centre for Open
Education, tel: (02) 9850-7470.

WiÍcej informacji o studiach znajdziesz na
stronie internetowej:

www.eurolang.mq.edu.au/polish/
lub telefonujπc do Sekcji Polskiej tel: (02)

9850-7014.

Nie zwlekaj i zapisz siÍ na studia jÍzyka

polskiego juø teraz!

Klub Polski w Queanbeyan - dalszy ci¹g ze str. 7
naszej polskiej mowy, tracyji i obyczajÛw, naszej kultury
ojczystej.  By≥y to wspania≥e osiπgniÍcia, jednak po 12.
latach szko≥a sobotnia zosta≥a zamkniÍta.  Powodem tego
by≥o ma≥e zainteresowanie dzieci jak i rodzicÛw.

Ze szko≥y sobotniej wy≥oni≥a siÍ Grupa Taneczna, ktÛrπ
prowadzi≥ nam wszystkim znany p. W. Kasprzak.  Jego
zdolnoúci i poúwiÍcenie nie zostanπ nigdy zapomniane.
Grupa Taneczna z Queanbeyan wystÍpowa≥a nie tylko
na scenie w Queanbeyan, ale rÛwnieø w Kanberze w
teatrze jak i na trawniku przed parlamentem.  By≥o
bardzo mi≥o i przyjemnie podziwiaÊ zdolnoúci naszej
m≥odzieøy, ktÛra tak piÍknie reprezentowa≥a nasze taÒce
ludowe, tak jak krakowiaka, oberka, mazurka i poloneza.
Po odejúciu p. W. Kasprzaka funkcjÍ jego objÍ≥a p. Ewa
Buchaniec, a w ostatnich latach pani Marysia Korpesio.

Po zakoÒczeniu drugiej czÍúci naszego Klubu nazwa
Klubu zosta≥a zmieniona na ÑPolish-Australian Clubî.
Klub bardzo korzystnie pracowa≥ dziÍki staraniom
naszych poprzednich zarzπdÛw.  Mimo wszelkich trosk
i trudÛw Klub w Queanbeyan w dalszym ciπgu istnieje i
narazie nie jest jeszcze w bankructwie.  Nie zapominajmy
o tym, øe koszta administracyjne wynoszπ rocznie oko≥o
10. tysiÍcy dolarÛw.  W to wchodzπ: podatek gruntowy,
ubezpieczenie, úwiat≥o, woda, gaz, oraz inne wydatki
klubowe.  Pokrycie tych kosztÛw zawdziÍczamy naszym
dzierøawcom, ktÛrzy wypoøyczajπ naszπ salÍ.

Musimy rÛwnieø nie zapominaÊ o naszych goúciach,
ktÛrzy odwiedzili nasz oúrodek w ubieg≥ych latach.
bardzo czcigodnym goúciem w roku 1973 by≥ u nas Ojciec
åw. Jan Pawe≥ II (bÍdπc wtedy jeszcze kardyna≥em
Karolem Wojty≥π.  W swoim przemÛwieniu gratulowa≥
na za takie wspania≥e osiπgniÍcie i budowÍ Domu
Polskiego.  Zaleca≥ nam rÛwnieø, aby nigdy nie

dokoñczenie na str.15
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Czy warto mówiæ prawdê?
Felieton

Motto: ìPrawdziwa cnota krytyk siÍ nie boiî -
Ignacy Krasicki

SiedzÍ przy biurku i myúlÍ: jaki felieton wys≥aÊ do
ÑKroniki Poloniiî? TematÛw jest duøo, ale trzeba
uwaøaÊ, bo siÍ niektÛrzy obraøπ.

Kiedyú napisa≥am o us≥ugach pogrzebowych, to siÍ w
mieúcie mÛwi≥o, øe ålaska szuka dla siebie (na special)
pogrzebu. By≥o o dowcipach- parÍ osÛb mija mnie z
daleka. O albumach rodzinnych- podeszli kiedyú do mnie
znajomi i powiedzieli: ÑMa pani racjÍ, pani Ireno, my teø
kiedyú pokazywaliúmy zdjÍcia rodzinne jak przychodzili
goúcie. Ale teraz pokazujemy kasety video- z naszych
wakacji na Gold Coast i z rodzinnych uroczystoúci.î

Pisa≥am o krzyøÛwkach, pt. ÑChoroba Niewstydliwaî.
Jedna pani zatelefonowa≥a, bardzo oburzona, bo w tym
felietonie wspomnia≥am, øe ci hobbiúci krzyøÛwkowi
telefonujπ w nocy do siebie, mÛwiπc: ÑHelenko,
znalaz≥am brakujπce s≥owo!î ÑCo pani za g≥upstwa
wypisuje!î, powiedzia≥a do mnie ta pani. ÑRozwiπzujÍ
krzyøÛwki przez ca≥e øycie, ale nigdy w nocy do nikogo
nie telefonujÍ!î Oj, z poczuciem humoru to u nas coú nie
bardzo...

Niedawno by≥ felieton ÑTowarzysko-Matrymonialnyî
i tu bijÍ siÍ w piersi, øe mÛwiÍ prawdÍ, mia≥am kilka
telefonÛw od panÛw (bez przedstawiania siÍ). ÑPani
ålaska, czy ta Graøyna jest jeszcze w Kanberze? Czy
mog≥aby pani skontaktowaÊ jπ za mnπ?î Felieton o
przyjaüni- telefon: ÑG≥upstwa pani pisze - ja siÍ z Felkowπ
przyjaüniÍ 50 lat, wiÍc jest przyjaüÒ prawdziwaî. Cieszy
mnie to mimo wszystko, bo wynika z tego, øe ludziska
te felietony czytajπ. By≥ felieton ÑWaøna Osobaî - znajomi
na ulicy podeszli do mnie. ÑTo by≥o na pewno o mnie, bo
ja z mÍøem bywam na przyjÍciach z waønymi osobami,
ale ja siÍ nie pcham aby zrobiÊ wspÛlne zdjÍcie. ZaskarøÍ
paniπ do sπdu!î Nieraz wiÍc sypiπ siÍ gromy na mojπ
g≥owÍ, ale i czÍsto chwalπ. WiÍc piszÍ dalej i podkreúlam,
øe to co piszÍ to Ñz øycia wziÍteî i Ñnajprawdziwsza
prawdaî. Ot, taki juø øywot felietonisty.

A wiÍc warto czy nie warto pisaÊ prawdÍ
przedstawiajπc ludzkie charaktery w krzywym

zwierciadle? A mÛwiÊ prawdÍ? Trzeba byÊ odwaønym i
mieÊ mocne nerwy. Powiedzia≥am kiedyú jednej pani, øe
wyglπda≥aby duøo lepiej, gdyby zmieni≥a uczesanie.
Udaje, øe mnie nie zna. Dobrze ci tak, nie wtrπcaj siÍ,
patrz na siebie. Ano w≥aúnie. Czy potrafisz surowo oceniÊ
samπ siebie? Czy krytykÍ uwaøasz za obrazÍ? Ñåwietnie
dziú wyglπdaszî, powiedzia≥ znajomy; a ja wiem, øe
wyglπdam okropnie i czujÍ siÍ jeszcze gorzej. Po co
mÛwiÊ mi nieprawdÍ? Niby demokracja, wolnoúÊ prasy
i mediÛw, ale lepiej uwaøaÊ. Powiesz prawdÍ to siÍ
narazisz, bo na ogÛ≥ ludzie nie lubiπ s≥uchaÊ prawdy o
sobie. Czy moøna wprost powiedzieÊ panu J., øe jest
nudny? Lub pani J., øe jest grafomankπ; czy teø pani R.,
øe jest strasznie gadatliwa? Albo pani B., øe kocha
obmawiaÊ bliünich? Aleø skπd! Naleøy przy przywitaniu
ca≥owaÊ siÍ i mÛwiÊ sobie nawzajem komplementy.
Ñålicznie wyglπdasz, piszesz piÍkne wiersze i ubÛstwiam
s≥uchaÊ twoich opowiadaÒ.î

ÑNie lubiÍ k≥amstwa i nieuczciwoúciî, powiedzia≥ jeden
znajomy. Dlatego jest pan osamotniony, bo ludzie pana
unikajπ. ProszÍ zaczπÊ wszystko chwaliÊ poczπwszy od
osoby, nastÍpnie chwaliÊ dzieci, piÍkny dom, ogrÛd, nowe
auto. Jak skrytykujesz, zrobisz sobie wroga. Pyta≥am kilka
osÛb, czy warto mÛwiÊ prawdÍ. Przewaønie pada≥a ta
sama odpowiedü: ÑNie warto, ale tak zwane bia≥e
k≥amstwo jest najlepszym wyjúciem z niezrÍcznej
sytuacji.î Ale, ale... Sokrates za swoje niepopularne
poglπdy zosta≥ zmuszony do wypicia trucizny, a Galileo
Galilei sp≥onπ≥ za swojπ prawdÍ na stosie.

Na zakoÒczenie tego niebezpiecznego tematu, kilka
mπdrych i ciekawych powiedzonek:

ÑJest w ludzkiej naturze nienawidziÊ tego, kogo siÍ
skrzywdzi≥oî - Tacyt

ÑTylko ludzie mali bijπ siÍ o prestiø: wielcy go majπî
- Karol Capek

ÑWúrÛd serdecznych przyjaciÛ≥ psy zajπca zjad≥yî -
Ignacy Krasicki

I na tym koÒczÍ øyczπc wszystkim spokojnych i
zdrowych åwiπt,

Irena ålaska-Bell

SzÛsty listopada b.r. by≥ zaplanowany na comiesiÍczne
zebranie, jednakøe ze wzglÍdu na Melbourne Cup zebranie
nie odby≥o siÍ. ChcÍ jednak opowiedzieÊ o tym dniu, bo
jest to waøne wydarzenie dla Australii a wiÍc i dla Ko≥a
Polek rÛwnieø.

OtÛø jak co roku zebra≥yúmy siÍ w tym dniu w Klubie
Or≥a Bia≥ego wraz z naszymi Panami, aby wspÛlnie
przeøyÊ emocje tego waønego koÒskiego wydarzenia,
ktÛre trwa 3 minuty i paraliøuje na ten czas øycie nieomal
ca≥ego kraju. Ten najwaøniejszy w roku bieg koni jest
najwiÍkszπ nadziejπ na wielkπ wygranπ.

Tak jak wszyscy w Australii tak i my rÛwnieø
poprzedziliúmy to wydarzenie wspania≥ym lunchíem:
pieczonymi kurkami, szyneczkπ, sa≥atkami oraz innymi
przysmakami a jak zwykle na deser by≥y úwietne ciasta.
A wszystko to jak zwykle przygotowane przez nasze

Panie. No, a naturalnie winko lub szampan by≥ pity pod
zwyciÍskiego konia. Atmosfera by≥a przemi≥a, g≥oúne
dyskusje na rÛøne tematy, podziwia≥yúmy rewiÍ mody
transmitowanπ z Melbourne, na koniec ktÛrej nasze Panie
prezentowa≥y kapelusze przybrane wed≥ug w≥asnych
pomys≥Ûw, za ktÛre otrzymywa≥y od pani Sekretarz Ko≥a
dyplomy uznania.

By≥o wiele úmiechu i radoúci a wszystkie smutki
topi≥yúmy w winie i kawie. Oczywiúcie muszÍ tu
wspomnieÊ przyjaciela Ko≥a Polek pana Zygmunta
OpoczyÒskiego, ktÛry kaødego roku zajmuje siÍ
przygotowaniem i sprzedaøπ biletÛw na sweepíy, na ktÛre
kaødy chucha i dmucha, aby by≥y szczÍúliwe. Wszystkich
to szczÍúcie nie spotyka, ale zawsze jest nadzieja na rok
nastÍpny i z tπ nadziejπ koÒczymy coroczny Melbourne
Cup.

Ida Adamczewska

Melbourne Cup w Kole Polek.



Z g³êbokim bólem zawiadamiamy,
¿e dnia 13 listopada 2001 po d³ugiej chorobie odszed³ od nas na zawsze

w wieku 72 lat
ukochany M¹¿, Ojciec, Dziadek i Brat,

magister in¿ynier budownictwa l¹dowego

Œ.                   P.

JERZY RYSZARD ROSIAK
Pseudonim  ‘Barbara’,  ‘Pantera’

¯o³nierz Armii Krajowej w 3 kompanii ‘Reda’, batalion ‘Mi³osz’. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Jeniec
wojenny Stalag X B Sandbostel, odznaczony przez Rz¹d II RP na WychodŸstwie Medalem Wojska  w 1948 r.,
Krzy¿em Armii Krajowej w 1977 r. oraz w sierpniu 2001 r nominowany na stopieñ oficerski przez Rz¹d III RP.

D³ugoletni pracownik biur projektowych, m. in. ‘Bipromaszu’, w Polsce, ekspert budownictwa na kontraktach na
Bliskim Wschodzie, przez kilka lat zwi¹zany z firm¹ konsultacyjn¹ Ove Arup & Partners w Kanberze.

Przez d³ugie lata s³u¿y³ swoim doœwiadczeniem i fachow¹ wiedz¹ przy realizacji projektów budowlanych w Polsce,
Bagdadzie i Kanberze.

Po 19 latach ¿ycia w Australii odszed³ od nas prawdziwy patriota, prawy i szlachetny Cz³owiek, przyjazny ludziom
i oddany rodzinie.

Prochy Jerzego bêd¹ z³o¿one w Panteonie ¯o³nierzy Polski Walcz¹cej
na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie

¯EGNAJ  KOCHANY
¯ona Mira,

córka Kasia z mê¿em Witoldem, wnuki Agnieszka i Tomasz w Polsce,
Siostra Irena z mê¿em i rodzin¹ w Melbourne.
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Natomiast w wymiarze polskim datπ prze≥omowπ by≥
dzieÒ wyborÛw parlamentarnych 23 wrzeúnia.
ZwyciÍøy≥a partia, ktÛra swe korzenie ma w
komunistycznej Polsce, a te partie, ktÛre wywodzi≥y siÍ
z ruchÛw tych co komunizm pokona≥y zosta≥y
wyeliminowane z parlamentu. Czy naleøy wiÍc mÛwiÊ
o klÍsce SOLIDARNOåCI? Norman Davies-brytyjski
historyk, znawca Polski tak mÛwi: ÑSOLIDARNOå∆ by≥a
waønym instrumentem walki z reøimem komunistycznym.
By≥a wspania≥a. Znalaz≥ siÍ w niej niemal ca≥y narÛd, miÍdzy
innymi jedna trzecia cz≥onkÛw PZPR. Po osiπgniÍciu swego
celu, jakim by≥o wyeliminowanie komunizmu, racja istnienia
SOLIDARNOåCI przesta≥a byÊ waøna. Dlatego jej rozpad
mÛg≥ byÊ przykry dla wielu PolakÛw, ale by≥ koniecznyî.
To stwierdzenie jest bolesne dla wielu z nas, ale jest w
nim duøo prawdy, bo w rzeczywistoúci od samego
poczπtki w SOLIDARNOåCI nigdy nie by≥o
solidarnoúci, by≥a to antykomunistyczna wspÛlnota.
Narodzony w 1980 roku ruch pod nazwπ zwiπzku
zawodowego by≥ w rzeczywistoúci workiem, w ktÛrym
wylπdowali socjaliúci, poszukiwacze Ñtrzeciej drogiî,
chadecy, libera≥owie itp. itd. A milion legitymacji
zwiπzkowych SOLIDARNOåCI wymiesza≥o siÍ z
milionem legitymacji PZPR, tyle bowiem cz≥onkÛw
przewodniej si≥y zapisa≥o siÍ do SOLIDARNOåCI. A
ostatnio skoÒczy≥ siÍ ten proces tym, øe przed wyborami
23 wrzeúnia 2001 roku wed≥ug badaÒ CBOS ñ co trzeci
cz≥onek antylewicowej wspÛlnoty solidarnoúciowej
deklarowa≥ gotowoúÊ g≥osowania na koalicjÍ SLD-UP.
Na podstawie powyøszego moøna wiÍc stwierdziÊ, øe

polska polityka zamknÍ≥a etap za≥atwiania
nieza≥atwionych spraw i koÒczenia niedokoÒczonej
rewolucji. Stare øale i animozje pozosta≥y, ale jako coú, z
czym siÍ pogodzono. Natomiast problem wychodzenia
z PRL-u  przeszed≥ w rÍce historykÛw i prosiÊ Boga tylko
naleøy aby nie takich jak Longin Pastusiak czy Jerzy Wiatr.
KoÒczπc tÍ sekwencjÍ naleøy z ca≥π stanowczoúciπ
podkreúliÊ, øe SOLIDARNOå∆ jak i opozycja
demokratyczna walczyli g≥Ûwnie o to, aby Polacy mogli
sobie wybieraÊ w≥adzÍ wedle w≥asnego uznania, i bÍdπc
dzisiaj przegrani - mogπ mÛwiÊ o w≥asnym zwyciÍstwie.
W Polsce bowiem zwyciÍøy≥a zasada demokratyczna a
kierunek ewolucji Kraju rozpoczÍty w roku 1980 i 1989
jest nieodwracalny. Jakakolwiek koalicja, jakakolwiek
partia weümie rzπdy, odwrÛciÊ tego nie moøe. Moøe lepiej
lub gorzej realizowaÊ. Moøe opÛüniaÊ, moøe
przyspieszaÊ, ale odwrÛciÊ nie moøe.
Czego wiÍc øyczyÊ Polsce na nastÍpne lata?
Przedewszystkim rych≥ego przyjÍcia do WspÛlnoty
Europejskiej, dobrych stosunkÛw z sπsiadami. Polskiemu
rzπdowi zacerowania dziury budøetowej bez bÛlu dla
spo≥eczeÒstwa. Polskiej prawicy, by bardziej zajmowa≥a
siÍ krajem i sprawami spo≥eczeÒstwa a nie ciπg≥ymi
utarczkami wewnÍtrznymi i aby by≥a prawicπ nie na gÍbÍ
ale umiejπcπ rzπdziÊ. A wszystkim polskim politykom
øyczmy: uczciwoúci, roztropnoúci i zdolnoúci do pracy
zbiorowej. Natomiast Rodakom øyczmy aby rzπdzπcy
nimi nie zastanawiali siÍ, kto powinien zarabiaÊ mniej,
ale co robiÊ, øeby wszyscy zarabiali wiÍcej. Naszym
czytelnikom z okazji åwiπt Boøego Narodzenia oraz
Nowego Roku øyczymy ñ Radoúci, Pokoju oraz
wszelkiego dobra i cieszmy siÍ z kaødego dnia.

Arkadiusz Fabjanowski

Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ - dokoñcenie
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Zaskakujπca decyzja Zarzπdu Ko≥a SPK Nr. 5
Dnia 21 paüdziernika br. odby≥o siÍ Walne Zebranie Rady
Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium
Sto≥eczne, poprzedzone nieoczekiwanym wystπpieniem
Ko≥a SPK Nr. 5 z tejøe Rady.  Przed rozpoczÍciem
zebrania prezes Ko≥a p. Frank Machutta przekaza≥
prezesowi ROP p. Andrzejowi Alwastowi list swego
Zarzπdu informujπcy o powyøszej decyzji, a nastÍpnie
opuúci≥ salÍ obrad.
Decyzja Zarzπdu Ko≥a SPK jest tym bardziej zaskakujπca,
øe podane w liúcie powody wystπpienia nie wskazywa≥y
na øadne istniejπce czy nowopowsta≥e konflikty
miÍdzyorganizacyjne lub nieporozumienia z Prezydium
ROP.  Jest tym bardziej zaskakujπca biorπc pod uwagÍ,
øe Ko≥o SPK Nr. 5 by≥o jednym z inicjatorÛw powstajπcej
w 1982 roku Rady i jednym z jej g≥Ûwnych cz≥onÛw.  Nie
tylko to, ale przez d≥ugie lata tworzy≥o najwaøniejszy
chyba filar w øyciu spo≥ecznoúci polskiej w Kanberze i
Queanbeyan.
Ko≥o SPK Nr. 5 powsta≥o w 1953 roku, i jego
przedstawiciele wziÍli udzia≥ w Pierwszym
Organizacyjnym Zjeüdzie Oddzia≥u SPK Australia w
Sydney w lipcu tego samego roku.  Cz≥onkowie jego byli
juø przedtem cz≥onkami powsta≥ego w 1951 roku Klubu
Polskiego Canberra i od samego poczπtku brali czo≥owy
udzia≥ w ogÛlnym øyciu spo≥ecznym.  Ze swej strony
polskie spo≥eczeÒstwo przyczynia≥o siÍ do rozkwitu tej
organizacji i pierwszy dom SPK powsta≥ w duøej mierze
dziÍki pomocy ca≥ego spo≥eczeÒstwa polskiego w
Kanberze, bÍdπc takøe siedzibπ Klubu Or≥a Bia≥ego i
miejscem, gdzie mieúci≥a siÍ polska szko≥a sobotnia, gdzie
odbywa≥y siÍ wszystkie polskie imprezy, akademie,
odczyty, bale i zabawy, wystawy itd. itp.  Jak to s≥usznie
wyrazi≥ by≥y przewodniczπcy Komitetu Organizacyjnego

Oddzia≥u Australia z 1953 r. pan J.J. Adamski, ÑPoza pracπ
na niwie S.P.K. Ko≥o Nr. 5 dobrze zas≥uøy≥o siÍ
spo≥ecznoúci polskiej w Kanberze i ca≥ej Polonii
Australijskiej za co zaskarbi≥o sobie szacunek i sympatiÍî
(list z dnia 26 czerwca 1993 roku).
Z up≥ywem lat i przerzedzaniem siÍ szeregÛw by≥ych
polskich øo≥nierzy, S.P.K. otworzy≥o cz≥onkowstwo swojej
organizacji takøe dla innych cz≥onkÛw spo≥eczeÒstwa
polskiego, ktÛrzy dzisiaj tworzπ juø doúÊ powaønπ czÍúÊ
Stowarzyszenia.  Decyzja przyjmowania tych cz≥onkÛw
by≥a s≥uszna tym bardziej, øe organizacjÍ tworzyli
bojownicy o PolskÍ, czyli o ca≥y narÛd polski i choÊ S.P.K.
powsta≥o w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie úwiatowej
jako organizacja reprezentujπca interesy
demobilizowanych øo≥nierzy polskich na Zachodzie, to
juø po krÛtkim czasie zamieni≥a siÍ w cia≥o, dla ktÛrego
dobro ca≥oúci spo≥ecznej by≥o prawem najwyøszym - salus
rei publicae suprema lex.
Jeszcze na Walnym Zebraniu Ko≥a SPK Nr. 5 dnia 15 lipca
br Zarzπd Ko≥a oznajmia≥ cz≥onkom swojπ gotowoúÊ i
chÍÊ do wspÛ≥pracy z ca≥oúciπ naszej Polonii kanberskiej
i zapewnia≥ o dalszym popieraniu dzia≥alnoúci innych
organizacji.  Zaskakujπca dezycja zerwania tej wspÛ≥pracy
bez omÛwienia sprawy z ogÛ≥em cz≥onkÛw jest wiÍc tym
bardziej niezrozumia≥a a w dodatku odbiera organizacji
moøliwoúÊ wp≥ywania na dzia≥alnoúÊ Rady i uzgadniania
jej z innymi cz≥onkami Rady. Nie trzeba chyba dodawaÊ,
øe oznacza rÛwnieø bardzo powaøne os≥abienie naszej
spo≥ecznoúci a co za tym idzie, zmniejszenie naszych
wp≥ywÛw spo≥ecznych i politycznych w tym kraju.
Naleøy wyraziÊ nadziejÍ, øe Zarzπd Ko≥a SPK Nr. 5
przemyúli swojπ dzia≥alnoúÊ raz jeszcze i zmieni tÍ bardzo
niefortunnπ decyzjÍ.

Jerzy Klim

TURNIEJ O PUCHAR AMBASADORA
Tegoroczny turniej o Puchar Ambasadora rozegrany 6 paüdzierniku by≥ jednoczeúnie poøegnaniem
amb. dr Tadeusza Szumowskiego. Po jego zakoÒczeniu odby≥o siÍ poøegnalne spotkanie w
ogrodach Ambasady RP.  w obecnoúci szeregu zaproszonych goúci, Ûwczesnego ministra rzπdu
terytorialnego p. Billa Stefaniaka, prezesa Rady Naczelnej dr Janusza Rygielskiego, honorowego
konsula polskiego w Nowej Zelandii, graczy i kibicÛw. Oto kilka migawek z tej imprezy (fot.
Dominik Fabjanowski)

Podczas meczu dru¿yn sportowych Polonia i
Wis³a na boisku w Queanbeyan

Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski z
puharem i sportowcami

(wiêcej zdjêæ na str. 14)
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TURNIEJ O PUCHAR AMBASADORA

Po¿egnalne przemówienie ambasadora RP dr
Tadeusza Szumowskiego

Kapitan zwyciêskiej dru¿yny ks Polonia z
Melbourne z b. ministrem ACT Bill Stefaniakiem i

ambasadorem RP dr Szumowskim

(ci¹g dalszy)

Zakoñczenie roku szkolnego
w szkole  jêzyka polskiego w belconnen

fot. Tadeusz Matuszkiewicz

Nauczycielka z uczniami podczas uroczystego
zakoñczenia roku szkolnego

Wizyta œw. Miko³aja w

Uczennice Szko³y Polskiej recytuj¹ poezjê Wrêczanie œwiadectw szkolnych uczniom z
rezultatami ich tegorocznych wysi³ków
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Serdecznie witam
wszystkich Polaków
zamieszkałych za
granicą. Mam na imię
Arek i mieszkam w
Polsce w Bydgoszczy.
Mam prośbę do
wszystkich lecz nie jest to
prośba typowa, otóż
jestem zafascynowany
kartami telefonicznymi
(zużytymi) z całego

świata po prostu je kolekcjonuję i moja prośba jeżeli takie macie
a nie są wam już potrzebne to nie wyrzucajcie ich tylko
przyślijcie do mnie na adres podany poniżej dzięki temu moja
kolekcja powiększy sie o kraje do których nigdy nie pojadę,
jeżeli moja prośba nie sprawi nikomu kłopotu to bardzo się
cieszę i proszę o przekazanie tego listu dalej do innych
organizacji polonijnych. Jeśli jednak kogoś uraziłem to bardzo
przepraszam za taki list.
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
motka@priv4.onet.pl
Arkadiusz Nowicki
Polczyńska 4/105
85-711 Bydgoszcz
Polska
Drodzy PaÒstwo!
Mam na imiÍ Tomasz i jestem uczniem 2 klasy II Liceum
OgÛlnokszta≥cπcego im. DπbrÛwki w Gnieünie.
MÛj list zwiπzany jest z pewnπ proúbπ do Was.
OtÛø od wielu lat kolekcjonujÍ widokÛwki z Polski i z
ca≥ego úwiata. Moja kolekcja liczy obecnie ponad 3500
egzemplarzy. Posiadam wiele oryginalnych pocztÛwek
z rÛønych stron úwiata. Zbieram przede wszystkim
widokÛwki z panoramπ miast oraz z rÛønymi widokami.
W moich zbiorach posiadam widokÛwki stare, wydane
przed II wojnπ úwiatowπ, jak i te wspÛ≥czesne wydane
po okresie wojennym. Staram siÍ regularnie powiÍkszaÊ
swojπ kolekcjÍ. Korzystam z pomocy rodziny, przyjaciÛ≥,
ktÛrzy chÍtnie pomagajπ mi powiÍkszaÊ zbiory.
Korzystam rÛwnieø z Internetu, ktÛry umoøliwia mi
dostÍp do rÛønych organizacji polonijnych na ca≥ym
úwiecie.

Moim skrytym marzeniem jest miejsce w KsiÍdze
RekordÛw Guinessa, ale wiem, øe aby to osiπgnπÊ
potrzeba wielu lat i wytrwa≥oúci oraz pomys≥owoúci w
kolekcjonowaniu. MuszÍ przyznaÊ, øe pisa≥em wczeúniej
do gazet dla PolakÛw w Stanach Zjednoczonych oraz w
Norwegii. DziÍki temu wielu ludzi przeczyta≥o mÛj list i
po pewnym czasie dosta≥em od kilku osÛb mi≥e listy z
ciep≥ymi s≥owami oraz wiele cudownych widokÛwek.
Nie ukrywam rÛwnieø, øe dziÍki temu pozna≥em takøe
wiele osÛb, ktÛre do dziú sπ moimi przyjaciÛ≥mi. I tak teø
przeglπdajπc w Internecie strony polonijne pomyúla≥em
sobie, øe zwrÛcÍ siÍ z proúbπ do moich RodakÛw na ca≥ym
úwiecie, byÊ moøe pomoøecie mi choÊ w malutkim
stopniu powiÍkszyÊ mojπ kolekcjÍ o nowe widokÛwki.
Tak teø zwracam siÍ do PaÒstwa z wielkπ proúbπ. Jeøeli
posiadacie jakiekolwiek widokÛwki stare, nowe, zapisane
lub poniszczone nie wyrzucajcie ich ja chÍtnie siÍ nimi
ÑzaopiekujÍî i gwarantujÍ, øe znajdπ one miejsce w mojej
licznej kolekcji. Jeúli wiÍc zechcielibyúcie mi pomÛc w
powiÍkszeniu mojej kolekcji to bardzo gorπco proszÍ o
kontakt. Jest na úwiecie wiele miejsc do ktÛrych z
pewnoúciπ nigdy w øyciu nie odwiedzÍ, chociaø
przyznam, øe przeglπdanie widokÛwek z rÛønych
wyjπtkowych miejsc naszego piÍknego úwiata, jest dla
mnie swego rodzaju podrÛøπ. Czekam na wszystkie listy
i na kaødy na pewno odpowiem.
£πczÍ wyrazy szacunku
Tomasz Fiedor
Adres kontaktowy :
Tomasz Fiedor
ul. Jana KiliÒskiego 17/4
62-200 Gniezno
POLSKA
Mail : gniezno2001@interia.pl
gniezno2001@poland.com

Rada Organizacji Polskich w ACT otrzymuje
korespondencje z Polski, g≥Ûwnie od osÛb pragnπcych
nawiπzaÊ kontakty z Poloniπ Australijskπ. BÍdziemy
publikowaÊ adresy tych osÛb z krÛtkim streszczeniem
listu. Osoby zainteresowane korespondencja powinny
kontaktowaÊ siÍ bezpoúrednio z osobami w Polsce.
*** Krzysztof Marzec, lat 21, student z Krakowa interesuje
siÍ astronomiπ, sportem, technikπ oraz turystykπ. Jak
pisze ìkocha wszystko co jest zwiπzane z Australiπî.
Pragnie nawiπzaÊ korespondencjÍ z Polakami. Kontakt:
Krzysztof Marzec, Wola Batorowska 493, 32-006 woj.
ma≥opolskie.
*** Magdalena Pilecka oraz Justyna Szarkowska, kaøda
lat 24, pragnπ nawiπzaÊ kontakt z osobami ktÛre mogπ
pomÛc im w znalezieniu legalnej pracy w Australii. Znajπ
doskonale jÍzyk angielski (takøe hiszpaÒski i francuski),
pracowa≥y i studiowa≥y w USA, Kolumbii, Francji i
Anglii. Kontakt: Magdalena Pilecka, ul. Krucza 15, 41-
100 Siemianowice ål.., email: magdalena13pl@yahoo.com
oraz Justyna Szarkowska, ul. DrozdÛw 8, 41-100
Siemianowice ål., email: hauskajzer@poczta.wp.pl
*** Firma Bohemia Flowers, wysy≥a kwiaty, bukiety i
wieÒce do Polski. Kontakt: Bohemia Flowers, ul. Ciasna
10A/6, 00-232 Warszawa, tel/fax: +48 (22) 6356805, strona
internetowa: www.flowers.pl

W imieniu Rady przygotowa≥ A. Gancarz

Listy od rodaków z Polski

Klub Polski w Queanbeyan - dokoñczenie
 zapominaÊ o Bogu, naszej religii i patriotyümie, ktÛry
≥πczy nas z naszπ ojczyznπ.

Drugim honorowym goúciem by≥ prezes Rady
Naczelnej Polskich Organizacji w Australii genera≥ Juliusz
Kleeberg.  By≥ on bardzo zadowolony i ucieszony z tego,
øe tak nieliczna grupa PolakÛw z Queanbeyan zdolna
by≥a osiπgnπÊ tak wspania≥y czyn.  Genera≥ Kleeberg
odwiedzi≥ nasz oúrodek dwukrotnie.

Po 50. latach istnienia naszego Klubu nasuwa siÍ
pytanie, nad ktÛrym musimy siÍ dobrze zastanowiÊ.  Co
stanie siÍ z naszym Klubem gdy nasz prezes p. M.
WroÒski i sekretarz p. A. Miko≥ajczyk zniechÍcπ siÍ tπ
pracπ spo≥ecznπ i zrezygnujπ ze swych funkcji.  Co stanie
siÍ wtedy z pozosta≥ym majπtkiem.  Obecny zarzπd
zwraca siÍ do pozosta≥ych finansowych cz≥onkÛw o
podanie swej opinii i decyzji.  Zaznacza siÍ, øe wnioski i
decyzje bÍdπ uwzglÍdnianie tylko na piúmie i powinny
byÊ skierowane pod wyøej podany adres.  Gadki uliczne
lub teø klubowe, albo u ÑWolwersaî, nie bÍdπ brane pod
uwagÍ.

Opracowa≥ i napisa≥ przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej
J. KÍdzia
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K¹cik emeryta

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
17/12/01 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
23/12/01 (niedziela)   Zofia Sêk-Sêkalska
24/12/01 (poniedzialek)   M. i W.  Krolikowscy
30/12/01  (niedziela)  M. i W.  Krolikowscy
31/12/01  (poniedzialek)   Arkadiusz Fabjanowski
06/01/02 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
07/01/02 (poniedzialek)   Irena Œlaska-Bell
13/01/02 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
14/01/02 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
20/01/02 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
21/01/02 (poniedzialek)   M. i W.  Krolikowscy
27/01/02 (niedziela)  M. i W.  Krolikowscy
28/01/02 (poniedzialek)    Arkadiusz Fabjanowski
03/02/02 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
04/02/02 (poniedzialek)    Irena Œlaska-Bell
10/02/02 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
11/02/02 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
17/02/02 (niedziela)  Zofia Sêk-Sêkalska
18/02/02 (poniedzialek)   Maryla Krolikowska
24/02/02 (niedziela)  Maryla Krolikowska
25/02/02 (poniedzialek)  Arkadiusz Fabjanowski
03/03/02 (niedziela)  Arkadiusz Fabjanowski
04/03/02 (poniedzialek)  Irena Œlaska-Bell
10/03/02 (niedziela)  Irena Œlaska-Bell
11/03/02 (poniedzialek)   Zofia Sêk-Sêkalska
17/03/02 (niedziela)   Zofia Sêk-Sêkalska
18/03/02 (poniedzialek)   M. i W.  Krolikowscy
24/03/02 (niedziela)  M. i W.  Krolikowscy
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

Motto:  Ka¿dy chce d³ugo ¿yæ, ale nikt nie chce byæ starym.

Drodzy Emeryci!
XXI wiek- technika, øe starsi ludzie nie nadπøajπ. Chodzπ
plotki, øe nied≥ugo telefony komÛrkowe bÍdπ
zainstalowane na ksiÍøycu, a wszyscy emeryci nadal
narzekajπ na reumatyzm, bolπce plecy i kolana, i nie ma
na to lekarstwa. ÑJak zdrowie, panie Miko≥aju?î, pytam.
ÑCzujÍ siÍ bardzo dobrze, tylko te kolana... ChodziÊ wcale
nie mogÍ. Moøna podobno wymieniÊ na nowe z plastyku,
ale nie warto, niech dadzπ m≥odszym.î

Ale przestaÒmy narzekaÊ, bo Boøe Narodzenie siÍ
zbliøa i czas pomyúleÊ o prezentach. Hej, ≥za siÍ w oku
krÍci, jak wspominamy nasze dzieciÒstwo. Siedzia≥y
dzieci, czyli my przy stole, i robiliúmy zabawki na
choinkÍ: by≥y jajka-wydmuszki z ktÛrych powstawa≥y
úliczne laleczki, gwiazdeczki z≥ote, ≥aÒcuszki z≥ote. Toø
to by≥y prawdziwe ozdoby choinkowe. A dziú? Na
sztucznych choinkach sto z≥otych kokardek, a zabawki
plastykowe Ñmade in Chinaî. Widzia≥am w sklepach
anio≥ki i Miko≥aje tak szpetne, øe dzieci mogπ siÍ
przestraszyÊ na ich widok.

NastÍpny problem to úwiπteczne prezenty. Co moøemy
daÊ wnuczÍtom? MyúlÍ, øe tylko gotÛwkÍ w kopercie...
Po åwiÍtach jak bÍdzie Ñsaleî kupiπ sobie co zechcπ. Nie
bardzo mogÍ sobie przypomnieÊ jakie prezenty
dostawa≥am bÍdπc dzieckiem, ale zapamiÍta≥am rower
ÑdamkÍî i drewnianπ hulajnogÍ. Naszym dzieciom,
synowi lub ziÍciowi- nieúmiertelnπ wodÍ po goleniu,
koszulÍ, lub krawat. CÛrce lub synowej- perfumy, ale nie
byle jakie ÑYardleyî. Moøe byÊ ÑRed Doorî, ÑElizabeth
Ardenî, ÑOpiumî, lub ÑPoisonî. O cenach nie piszÍ, bo
po co sobie psuÊ humor.

Wigilia, obowiπzkowo rodzinna. Babcie emerytki jadπ
do dzieci z pe≥nymi torbami wigilijnego jedzenia. No bo
kto potrafi zrobiÊ tak úwietnπ rybÍ, barszcz, uszka z
grzybami i ciasto droødøowe? S≥ysza≥am teø, øe kilka
osÛb, tych samotnych, jedzie do klasztoru OjcÛw
PaulinÛw w Penrose Park, Berrima, gdzie co roku
odbywa siÍ autentyczna polska Wigilia. Wiele starszych
emerytÛw nie pojedzie z rodzinπ nad ocean, wolπ
pozostaÊ w domu. ÑJak pani spÍdzi dwa úwiπteczne
dni?î, zapyta≥am jednπ przemi≥π znajomπ majπcπ prawie

90 lat. ÑBÍdÍ bardzo szczÍúliwa, øe bÍdÍ mia≥a trochÍ
úwiÍtego spokoju.î

A pojÍcie szczÍúcia zmienia siÍ wraz z wiekiem. W
m≥odoúci - podrÛøe, mi≥oúÊ z wzajemnoúciπ, pieniπdze,
piÍkne auta; a im cz≥owiek starszy to wszystko staje siÍ
inne. Dla mnie pojÍcie szczÍúcia, to posiedzieÊ w
wygodnym fotelu pod wiatraczkiem (bo upa≥y tuø-tuø),
oglπdaÊ jakiú ciekawy úwiπteczny program w telewizji;
w rÍku ksiπøka (moøe byÊ ÑArchipelag Gulagî
So≥øenicyna, lub ÑTrÍdowataî MniszkÛwny), z kotem na
kolanach, na stoliku obok kieliszek dobrego wina,
pude≥ko czekoladek od ktÛrych siÍ nie tyje, pies pod
nogami. Trzeba teø przestaÊ myúleÊ o bolπcych nogach i
o tym, øe za kilka dni przybÍdzie nam jeszcze jeden
roczek.

Cieszmy siÍ, øe øyjemy.
Spokojnych i zdrowych åwiπt

øyczy Irena ålaska-Bell

Moim przyjacio≥om, rÛwnieø wszystkim
wspÛ≥pracujπcym ze mnπ w Fundacji

Kulturalnej, dzieciom, m≥odzieøy,
Zdrowych, ciep≥ych rodzinnie åwiπt Boøego

Narodzenia
i wszelkiej pomyúlnoúci w Nowym 2002 Roku

øyczy
Zofia SÍk-SÍkalska

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

dalszy ci¹g na str. 18

Turyúci bez wyobraüni
Sznur do bielizny z zawiπzanymi supe≥kami pomÛg≥
dwÛjce turystÛw zejúÊ do Jaskini Urwistej w GÛrach
Sokolich ó poinformowalo Polskie Radio. Ca≥π noc
poszukiwa≥o ich 15 ratownikow z grupy jurajskiej GOPR-
u. Szef ratownikÛw powiedzia≥, øe to najbardziej
kuriozalny wypadek w tym roku. ÑBoøe broÒ nas od
takich sportowcÛwî ó doda≥. O zdarzeniu powiadomi≥a
policjÍ dziewczyna, ktÛra z nimi by≥a, ale nie zesz≥a do
jaskini.
(Wiadomoúci Dnia, 10.9.2001)
Po wczorajszym ataku terrorystycznym na AmerykÍ
prezydent Kwaúniewski, premier i rzπd wyrazili
wspÛ≥czucie, poparcie i solidarnoúÊ z narodem
amerykaÒskim. Na specjalnym nocnym posiedzeniu
sztabu antykryzysowego w kancelarii premiera (ktÛry
zjawi≥ siÍ wprost ze szpitala, gdzie przebywa≥ na
badaniach w zwiπzku z niedyspozycjπ) obecny by≥ teø
prezydent oraz szefowie wszystkich s≥uøb
odpowiedzialnych za bezpieczeÒstwo kraju. Premier
poinformowa≥, øe wszystkie s≥uøby zosta≥y postawione
w stan gotowoúci.
(Donosy, 12.9.2001)
W kraju
dziú og≥oszono dzieÒ solidarnosci z cierpiπcymi w
Ameryce. Flagi na budynkach paÒstwowych opuszczono
do po≥owy masztu. Pod ambasadπ USA ludzie od wtorku
wieczorem sk≥adaja gÛry kwiatÛw i zapalajπ znicze.
Prezydent i premier wpisali siÍ do ksiÍgi kondolencyjnej,
wy≥onionej w KrÛlikarni (bo do ambasady nikt nie jest
wpuszczany). Praktycznie zamar≥a kampania wyborcza.
(Donosy, 13.9.2001)
W po≥udnie w Warszawie
zabrzmia≥y na 3 minuty düwiÍki syren, podobnie jak w
innych stolicach europejskich dla uczczenia pamieci ofiar
wtorkowego ataku na AmerykÍ. Przechodnie przystanÍli,
zatrzymywa≥y siÍ teø samochody. Premier Jerzy Buzek i
minister W≥adys≥aw Bartoszewski wraz z
przedstawicielami paÒstw UE uczcili pamiÍÊ ofiar przed
ambasadπ amerykaÒskπ. Wczoraj o 14:48 wszystkie wozy
straøackie wyjecha≥y przed jednostki i w≥πczy≥y na 2
minuty syreny. Dziú wieczorem, dla zademonstrowania
solidarnoúci z dotkniÍtymi tragediπ Amerykanami w
oknach wielu mieszkaÒ zapalono úwieczki, a w
Warszawie odby≥ siÍ marsz milczenia.
(Donosy, 14.9.2001)
Kampania wyborcza
prawie niewidoczna wobec sytuacji úwiatowej. Jak
zwykle, najlepszy rysunek Andrzeja Krauze w
ÑRzeczypospolitejî: Dwoje melancholijnych nad urnπ, z
komentarzem ëWybory moøe i demokratyczne, ale nie
ma na kogo g≥osowaÊ!í
(Donosy, 17.9.2001)
Dane o Polakach
zabitych i represjonowanych po napaúci w 1939 r.
Zwiπzku Radzieckiego na PolskÍ dostÍpne sπ w
Internecie pod adresem: www.indeks.karta.org.pl  Indeks
represjonowanych zawiera nazwiska 120 tys.
przeúladowanych PolakÛw i bÍdzie stale rozszerzany i
uzupe≥niany. Internetowe Centrum Informacyjne
otworzy≥ w Fundacji Oúrodka Karta w Warszawie
premier Jerzy Buzek
(Donosy, 18.9.2001)

Z udzia≥em premiera Jerzego Buzka
w Katowicach ods≥oniÍto i poúwiÍcono pomnik nagrobny
øo≥nierzy organizacji niepodleg≥oúciowych,
pomordowanych w latach 1945-1956 na mocy
komunistycznych sπdÛw wojskowych ó poinformowalo
Polskie Radio. Pomnik stanπ≥ na cmentarzu komunalnym
w Katowicach-Panewnikach.
(Wiadomoúci Dnia, 16.9.2001)
Zwierzchnicy 11 koúcio≥Ûw chrzeúcijaÒskich
podpisali w Warszawie pierwszy w Polsce ekumeniczny
przek≥ad Nowego Testamentu i KsiÍgi PsalmÛw ó
poinformowalo Polskie Radio. Prymas Polski kardyna≥
JÛzef Glemp podkreúli≥, øe jednym z najwaøniejszych
wyzwaÒ na progu nowego wieku jest dπøenie do
zbliøenia i jednoúci.
(Wiadomoúci Dnia, 26.9.2001)
Wczoraj w wieku 85 lat
zmar≥ ksiπdz Andrzej Bardecki, by≥y wieloletni (1951-91)
asystent koúcielny i redaktor dzia≥u religijnego
ÑTygodnika Powszechnegoî. Kreúlπc sylwetkÍ zmar≥ego
kap≥ana, ÑGazeta Wyborczaî przypomnia≥a, øe w 1977
roku ks. Bardecki zosta≥ pobity przez tzw. Ñnieznanych
sprawcÛwî, by postraszyÊ nie tyle ÑTygodnikî, ile jego
zwierzchnika ó kardyna≥a Karola Wojty≥Í.
(Wiadomoúci Dnia, 29.9.2001)
Czego nie zrobi Leszek Miller i jego rzπd
W wywiadzie w ÑRzeczypospolitejî: nie bÍdzie likwidacji
Senatu, nie bÍdzie zmian w ustawie o Instytucie PamiÍci
Narodowej, nie bÍdzie liberalizacji ustawy
antyaborcyjnej. A mnie siÍ przypomina m≥odoúÊ w PRL,
kiedy najlepszym potwierdzeniem czegoú by≥o dementi
agencji TASS.
(Donosy, 1.10.2001)
Precedensowy wyrok
£emkom wysiedlonym w 1947 r podczas akcji ëWis≥aí
odbierano nieruchomosci z naruszeniem prawa, uzna≥
Naczelny Sπd Administracyjny, potwierdzajπc prawo do
w≥asnoúci wnukowi jednej z wysiedlonych.
(Donosy, 2.10.2001)
Policja i Straø Graniczna
zosta≥y stowarzyszone z policjπ europejskπ - Europolem.
Podpisano umowÍ stowarzyszeniowπ. W praktyce
oznacza to dostÍp do europejskich baz danych ëna 99
procentí.
(Donosy, 4.10.2001)
Cudzoziemcy omijajπ WarszawÍ
ÑØycie Warszawyî pisze, øe zagraniczni goúcie coraz
czÍúciej omijajπ stolicÍ. Z najnowszego raportu
Warszawskiej Izby Turystyki wynika, øe co najmniej 1
mln osÛb, ktÛre w minionym roku odwiedzi≥y nasze
miasto, nie chce juø do niego ponownie przyjechaÊ.
Gazeta przypomina, øe od co najmniej 4 lat w Warszawie
nie powsta≥ ani jeden hotel o úrednim standardzie. Teraz
jest ich 15. W Pradze, czy Budapeszcie takich hoteli jest
prawie 200, a nocleg kosztuje úrednio o po≥owÍ mniej
niø w Warszawie. Wed≥ug ÑØycia Warszawyî, w naszej
stolicy obcokrajowcy nie czujπ siÍ bezpiecznie, a policjanci
nie potrafiπ siÍ z nimi porozumieÊ.  ÑZamiast czerpaÊ
wzory z Paryøa czy Londynu, brniemy úladem
Charkowaî ó twierdzi Jerzy £aciak, ekspert z Instytutu
Turystyki.
(Wiadomoúci Dnia, 4.10.2001)
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Zmar≥a Monika Øeromska
W szpitalu w Aninie zmar≥a Monika Øeromska, cÛrka
jednego z najwiÍkszych polskich pisarzy Stefana
Øeromskiego. Mia≥a 88 lat. Malarka, pisarka, a przede
wszystkim troskliwa opiekunka pamiπtek pozosta≥ych po
ojcu.
(Wiadomoúci Dnia, 6.10.2001)
Rosjanie o Polsce i Polakach
ÑRosjanie nas lubiπî ó twierdzi ÑGazeta Wyborczaî,
powo≥ujπc siÍ na wyniki ankiety Fundacji ÑOpinia
Publicznaî. W ankiecie pytano respondentÛw wy≥πcznie
o stosunek do PolakÛw. Ponad po≥owa Rosjan (54%)
uwaøa PolskÍ za kraj przyjazny, a 61% czuje sympatie
do PolakÛw.
(Wiadomoúci Dnia, 14.10.2001)
Zmar≥ Janusz SzpotaÒski
wielki przeúmiewca PRLu. Hej, gdzie te czasy gdy po
zawieszeniu przedstawienia ëDziadÛwí deklamowa≥o siÍ
jego ëWúrÛd nocy ciemnej, pod wieszcza pomnikiem,
spotyka≥ siÍ Dajan z niejakim Michnikiemí...
(Donosy, 15.10.2001)
Przesy≥ka z dziwnym proszkiem
trafi≥a do gdaÒskiej telewizji. Proszek poszed≥ do analizy,
a trÛjka pracownikÛw telewizji i oúmiu policjantÛw do
szpitala na obserwacjÍ. Nie wiadomo jeszcze, czy by≥ to
akt terroru, czy idiotyczny øart.
(Donosdy, 16.10.2001)
Marek KolasiÒski
pose≥ poprzedniej kadencji uciek≥ wczoraj za granicÍ,
pos≥ugujπc siÍ swoim paszportem dyplomatycznym.
Pose≥ jest podejrzany o wy≥udzenie pieniÍdzy od Skarbu
PaÒstwa. Dziú koÒczy≥ mu siÍ immunitet. W areszcie
siedzπ juø od jakiegoú czasu jego brat i syn. Prokuratura
zapowiada wys≥anie miÍdzynarodowego listu goÒczego.
(Donosy, 19.10.2001)
Pierwsze decyzje nowego rzπdu
to zmniejszenie wydatkÛw budøetu o 8.5 mld z≥ (ciÍte
rÛwno przez wszystkie resorty), zamroøenie p≥ac w
administracji paÒstwowej i od≥oøenie nowej matury od
razu o 3 lata. A nawet jak siÍ jπ wprowadzi, to teø bez
obowiπzkowej matematyki, bo za trudna. Chyba nied≥ugo
wylecÍ z zespo≥u redakcyjnego ÑDonosowî za to, øe nie
bÍdÍ juø w stanie siÍ powstrzymaÊ od nachalnych
komentarzy.
(Donosy, 22.10.2001)
Policja
z≥apa≥a przemytnikÛw materia≥Ûw wybuchowych: Polaka
i Czecha. Znaleziono przy nich 8 kg semtexu i urzπdzenia
do zdalnego odpalania bomb. Wszystko mia≥o byÊ
przemycone na ZachÛd.
(Donosy, 22.10.2001)
Raport o dzia≥alnoúci spo≥ecznej w Polsce
ÑRzeczpospolitaî dotar≥a do pierwszego raportu o
dzia≥alnoúci spo≥ecznej w Polsce. Wynika z niego, øe
niechÍtnie dzia≥amy w organizacjach spo≥ecznych, a one
z kolei nie mogπ liczyÊ na wsparcie ze strony paÒstwa.
ÑTo spadek po PRL, ktÛra skompromitowa≥a pojÍcie
pracy spo≥ecznejî - uwaøajπ naukowcy.
(Wiadomoúci Dnia. 22.10.2001)
16-letnia Rosjanka Alona Bajewa
wygra≥a tegoroczny MiÍdzynarodowy Konkurs
Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego ó

poinformowalo Polskie Radio. Bajewa otrzyma≥a 25 tys.
dolarÛw, Z≥oty Medal, propozycje koncertÛw i wiele
nagrÛd pozaregulaminowych.
(Wiadomoúci Dnia, 28.10.2001)
Orderem Masaryka
za wybitne zas≥ugi w walce o demokracjÍ i prawa
cz≥owieka prezydent Vaclav Havel odznaczy≥
poúmiertnie Ryszarda Siwca. Ryszard Siwiec, absolwent
prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w
proteúcie przeciwko wkroczeniu wojsk Uk≥adu
Warszawskiego do Czechos≥owacji podpali≥ siÍ 8
wrzeúnia 1968 roku. Trzy dni pÛüniej zmar≥. Order z rπk
Havla odebra≥a na Praskim Zamku cÛrka Ryszarda
Siwca, Eløbieta Szabaga.
(Donosy, 29.10.2001)
Zbigniew BrzeziÒski i Jan Nowak-JezioraÒski
zostali wczoraj honorowymi obywatelami Krakowa. W
ten sposÛb Rada Miasta wyrazi≥a uznanie za ich
wieloletnie zas≥ugi dla Polski i pomoc w odzyskaniu
niepodleg≥oúci.
(Donosy, 8.11.2001)
SprawiedliwoúÊ
Na procesie Wojciecha Jaruzelskiego, oskarøonego o
ësprawstwo kierowniczeí w masakrze robotnikÛw stoczni
w 1970r, prokurator i oskarøyciele posi≥kowi zadawali
70 pytaÒ, a oskarøony 70 razy powtarza≥ ëodmawiam
odpowiedzií.
(Donosy, 12.11.2001)
Wzmocnione zostanπ
granice wschodnia i po≥udniowa Polski w zwiπzku z
coraz wiÍkszπ liczbπ prÛb przekraczania granicy przez
afgaÒskich uchodücÛw. W sobotÍ polscy pogranicznicy
udaremnili kolejnπ takπ nielegalnπ prÛbÍ podjÍtπ przez
27 osÛb.
(Donosy, 13.11.2001)
Kπcik feministyczny
Prezydent Aleksander Kwaúniewski, zapytany przez
dziennikarza o sprawÍ prokuratora Kaucza odpar≥ z
uúmiechem øe ëto sprawa miedzy dwiema damami, paniπ
£abudπ i paniπ Piwnik (minister sprawiedliwoúci).í
Ciekawe, czy to powaøniejsze czy teø mniej powaøne niø
ësprawa miÍdzy dwoma panamií.
(Donosy, 19.11.2001)
Polskie prostytutki juø w Unii Europejskiej
Europejski Trybuna≥ Sprawiedliwoúci w Luksemburgu
orzek≥, øe prostytutki z krajÛw kandydujπcych do Unii
Europejskiej nie mogπ byÊ dyskryminowane zawodowo
w tych krajach Ñ15î, gdzie prostytucja nie jest karalna.
(Wiadomoúci Dnia, 22.11.2001)
Nie ma prπdu na Dworcu G≥Ûwnym
PKP w GdaÒsku. GdaÒska Kompania Energetyczna -
Energa SA, odciÍ≥a dop≥yw prπdu do budynku, poniewaø
administrator dworca - prywatna spÛ≥ka - zalega z
op≥acaniem rachunkÛw. Prπdu pozbawione sπ wszystkie
sklepy na dworcu, apteka i bary. Nie ma utrudnieÒ w
kursowaniu pociπgÛw i pracy kas biletowych. Zad≥uøenie
przekracza pÛ≥ miliona z≥.
(Donosy, 27.11.2001)
Papieø Jan Pawe≥ II
przyjπ≥ wczoraj wieczorem w Watykanie na prywatnej
audiencji genera≥a Wojciecha Jaruzelskiego ó
informuje ÑGazeta Wyborczaî. Spotkanie odby≥o siÍ na

dokoñczenie na str. 19
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QUEANBEYAN CARPETS
Ma na sk³adzie

szeroki asortyment
dywanów we³nianych,

berberyjskich,
nylonowych i
pluszowych

Diana i Michael
Domaschenz
6297 1141

31 Uriarra Road,
Queanbeyan

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,  tel. 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.

Contact  Bi ll  Andrews, Richard 
Faulks, or Patricia Worthy now on 

FREECALL 1800 646 672 

w w w . s n e d d e n h a l l . c o m . a u 

We will tell you up front: 

1. If you have a claim or not 

2. What money you’re likely to receive 

3. What it is likely to cost you 

4. Your first meeting is free 

If you’ve been injured  
in any way…. 
you should know what  
Compensation you’re entitled to… 

proúbÍ genera≥a. (Przypisek redaktora Kroniki:  Czyøby go
na staroúÊ sumienie ruszy≥o???)
(Wiadomoúci Dnia, 27.11.2001)
Z centrum Warszawy
znikajπ budy ohydnego targowiska na placu Defilad.
Handlarzy przeniesiono do wybudowanej na tymøe
placu hali (Kupieckie Domy Towarowe siÍ ten barak
dumnie nazywa). Jak na centrum miasta to ta hala teø
dobrze nie wyglπda, ale o niebo lepiej niø to, co by≥o
dotπd.
(Donosy, 30.11.2001)
åwiat≥owody w przewodach kanalizacyjnych
Dziennik ÑØycieî informuje, øe dzisiaj 300 prÛbnych
metrÛw kabla úwiat≥owodowego ma zostaÊ za≥oøone w
przewodach kanalizacyjnych w Warszawie. Zdaniem
dziennika, za kilka lat rewolucja úwiat≥owodowa sprawi,
øe kaødy polski uczeÒ bÍdzie mÛg≥ uczestniczyÊ na
przyk≥ad w telekonferencji z udzia≥em oksfordzkiego
profesora, nie wychodzπc z w≥asnego domu.
(Wiadomoúci Dnia, 7.12.2001)
Prawie po≥owa Polakow (48%)
opowiada siÍ za wprowadzeniem prawa,
umoøliwiajπcego lekarzom przyspieszenie úmierci
nieuleczalnie chorego - wynika z sondaøu Centrum
Badania Opinii Spo≥ecznej, opublikowanego przez
ÑGazetÍ Wyborczπî. Za nies≥usznπ legalizacjÍ eutanazji
uzna≥o 39% respondentÛw. Pozostali nie mieli zdania w
tej sprawie.
(Wiadomoúci Dnia, 8.12.2001)

GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπ, tπ, tπ, tπ, tπ, - dokoñczenie
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WISHING YOU A PEACEFUL

CHRISTMAS
AND

HEALTH AND HAPPINESS IN THE NEW YEAR
YOUR TEAM AT

MIGRANT SERVICE PUBLICATION
(established 1983)

Andreas, Anke, Bärbel, Dinah, Ella, Gerda, Gerlind, Horst, Karer,
Liz, Monika, Sonja, Susanne, Ursula, Tanja, Vic

Always there for YOU when you need help with your Oversees Pension
claim to Germany or Austria and your Compensation claim to the IOM
or the Austrian Reconciliation Fund.

Our address is: Migrant Service Publication
P.O.  Box 523
Albany WA 6331
Phone: 08 9842 8655
Fax: 08 9842 8762

PLEASE DO NOT FORGET
If you were  a forced labourer during the war in Germany or Austria
you are entitled to compensation.
If you have worked for at least 1 (one) month in Germany (during and
after the war), you can claim a monthly pension.


