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Warszawska Golgota

Szedł Chrystus złamany pod brzmienien krzyża,
Pochylił się boleśnie, do ruin się zniżył.
Szedł zgliszczami Podwala, Piwnej, Świętokrzyskiej
I rosły przd Nim nowe stacje Męki Pańskiej.
Szedł zgliszczami Śródmieścia, Woli i Ochoty.
I próżno szukał kresu warszawskiej Golgoty.
I próżno szukał ludzi pośród pogorzeli:
Nie ma ludzi w tym mieście, wszak ludzie posnęli.
I szukał wzrokiem wśród ruin dokoła
Weroniki, co chustą pot Mu zatrze z czoła.
Aż spojrzał w czyjeś oczy, w których zgasło życie,
I znalazł w nich Swej twarzy Najświętrze odbicie.
I pochylił sie jeszcze, bo krzyż mu ołów
Przygniótł barki cieżarem zburzonych kościołów.
I zapłakał, i jeszcze do gruzów się zniżył:
Na Krakowskim, raz czwarty, padł Chrystus pod krzyżem.

Zbigniew Chałko 1946 r.

Zbigniew Chałko urodził się w Warszawie w 1921 roku, wziąl udział w Powstaniu 
Warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej ps. Cyganiewicz. Bił sie na Woli, dowodził 
plutonem na Starówce. Odznaczony Krzyżem Viltuti Militari. Po wojnie osiadł w USA. 
Zmarł w 1994 w Chicago.

60-ta Rocznica Wybuchu 
Powstania Warszawskiego
Flagi narodowe na domach, autobusach, taksówkach; kwiaty 
i płonące znicze w miejscach pamięci. Wszędzie widoczni 
harcerze i kombatanci, którzy zjechali z całego świata. 
Przez kilka dni Warszawa żyła Powstaniem. Tłumy na 
Starym Mieście, tłumy na cmentarzach, przed pomnikami, 
na koncertach okolicznościowych. Mobilizacja w stopniu 
przekonującym, że z Warszawiakami nie jest tak źle, że 
Warszawa to nie tylko obłędny pęd do robienia pienędzy i 
kariery, ale także miasto dla którego tysiący mieszkańców 
ważne są inne wartości. Pamięć o tych, którzy przed 60 laty 
walczyli o wolność wciąż jest ważna i żywa. Ta pamięć 
jest wciąż ważna również dla wielu tysięcy ludzi młodych, 
urodzonych wiele lat po wojnie a znających ją jedynie z 
opowiadań. To dobrze, że pamiętają i chcą pamiętać. 

Decyzja o rozpoczęciu Powstania wielokrotnie osądzana była jako niepotrzebna, że Powstanie z 
góry skazane było na klęskę ponieważ wymierzone było przeciwko dwóm wrogom naraz. I tak 
jeden wróg zgniótł Powstanie militarnie a drugi nie udzielił mu żadnej pomocy, patrzył bezczynnie 
jak ginie miasto i kwiat polskiej młodzieży. Stalinowi było to na rękę, miał on już swój „polski 
rząd”założony w Moskwie a nazwany „Lubelskim”. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) został rzekomo powołany w Lublinie w dniu 21 lipca 1944 roku, a w Chełmie Lubelskim 
został podobno wydrukowany 22 lipca sławetny Manifest Lipcowy. 

Prawda tymczasem, jak dziś wiadomo, wyglądała zupełnie inaczej. 20 lipca 1944 roku czołowe 
jednostki Armii Czerwonej sforsowały rzekę Bug. Tego samego dnia wieczorem w Moskwie na 
wspólnym posiedzeniu Związku Patriotów Polskich i Centralnego Biura Komunistów Polskich z 

ciąg dalszy na str. 3

Warszawa, ulica Noakowskiego 10
  fot. S. Rondzki
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Od redakcji
Drodzy czytelnicy,
 
Witamy ponownie na łamach Kroniki Polonii i zapraszamy serdecznie 
do lektóry kolejnego jej wydania. Kronika ukazuje się z niewielkim 
opóźnieniem z racji  ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu 
lokalnej Polonii w sierpniu. 

Wiele się działo w ostatnich miesiącach ale najważniejsze 
wydarzenia związane były z obchodami 60-tej rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Stąd też temat ten dominuje nasze felietony i relacje 
lokalnych organizaji. Ponieważ każda z tych relacji jest pisana z 
innej perspektywy i dodaje do całości obrazu lokalnych obchodów, 
uznaliśmy za słuszne zamieszczenie ich wszystkich nawet za cenę 
“powtarzania się”.

Witamy w naszym zespole redakcyjnym Barbarę Gilbert i Rosannę 
Horn, które podjęły się współpracy nad nad korektą i opracowaniem 
graficznym Kroniki Polonii. Porfesjonalizm jaki wnoszą do zespołu 
usprawni produkcję kolejnych publikacji a także pomoże nam jeszcze 
bardziej uatrakcyjnić zawartość i oprawę graficzną Kroniki Polonii. 

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową 
współpracę Teresie Wojkowskiej, która z racji wielu dodatkowych 
obowiązków musiała wycofać się z aktywnej pracy przy Kronice. 
Terasa współpracowała z Kroniką Polonii od początku 2003 roku 
przyczyniając się ogromnie do jej obecnego formatu.

Na zakończenie chcemy bardzo podziękować naszym hojnym 
sponsorom, którzy popierają Kronikę poprzez umieszczanie w niej 
płatnych reklam oraz poprzez wolne datki na nasze wydawnictwo. 
Bez Was oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy anonimowo wspierają 
nas, czy to w rozwiązywaniu licznych problemów komputerowych 
czy na poszczególnych etapach produckcji pisma, Kronika Polonii nie 
była by tym czym jest dzisiaj. Dziękujemy!

Zespół Redakcyjny
Kronika@Kronika.polish.net.au

Fundusz Kroniki

Na fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

T. W. Burzyński...................................................... $20,00
J. Gallagher........................................................... $20,00
W. Hessler........................................................... $20,00
E. Konecka........................................................... $50,00
L. Nowicki........................................................... $20,00
J. Zawadzki........................................................... $20,00
Towarzystwo Sztuk Pięknych............................... $20,00
Klub Orła Białego................................................. $30,00

Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie.

Osobom pragnącym złożyć datki na Fundusz Kroniki 
składamy z góry serdeczne podziękowanie.

Czeki na Fundusz Kroniki należy wystawiać na Council of 
Polish Organizations in ACT

oOo 
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Rada Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Stołeczne
Prezes Aleksander Gancarz 6290 0670
  e-mail:  polish@cyberone.com.au
Sekretarz Wanda Całka 6248 6842 
Radca Prawny Kris Orzeszko              6281 1835
Skarbnik Andrzej Kopras 6254 6968
Kronika Polonii               e-mail: kronika@kronika.polish.net.au
Koordynator Arek Drozda 6278 3775
Reklama Wanda Całka 6248 6842
Skarbnik Andrzej Kopras 6254 6968
Klub Orła Białego
Prezes  Z.J.  Opoczyński 6247 0963
Dom im. Mikołaja Kopernika, 34 David Street, Turner ACT 2601.  
Tel: 6248 8563.  
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Nr 5
Prezes Dr F. Ziółkowski 6248 6711
Sverdrup House, 15 Moore Street, Canberra City ACT 2601
Sekretariat i biblioteka czynne wtorek do piątku,  11.00 do 15.00
Tel: 6248 6711, 6248 6599  Fax 6248 6233
e-mail: annaspk@cyberone.com.au
Koło Polek
Sekretariat H. Wodzińska 6249 1327
Szkoła Polska na Phillip
Przewodnicząca Bogumiła Kocik 6296 4418
Rada Szkolna Szkoły Polskiej w Belconnen
Koordynator B. Matuszkiewicz 6248 6575
 Grupa Taneczna Wielkopolska
Przewodnicząca K. Mikołajczak 6247 8132
Polski Komitet Radiowy
Przewodniczący Wiesław Królikowski 6296 3198
Polskie audycje emitowane są na fali CMS FM 91.1 MHz  
poniedziałki w godz. 1900-2000 i niedziele w godz. 2100-2200
Towarzystwo Sztuk Pięknych w Kanberze
Przewodnicząca Eta Rogoyska 6242 9013
Fundacja Kulturalna
Prezes Z. Sęk-Sękalska 6288 0694
Polski Instytut Historyczny w Australii
Dyrektor Wanda Horky
  e-mail: director@polhistinst.org.au
Polski Ośrodek Duszpasterski im. Jana Pawła II
Duszpasterz ks. Zenon Broniarczyk  6295 2603
Polish Catholic Centre, 211 Goyder Street, Narrabundah ACT  2604



udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Narodowej sfi nalizowano 
rozmowy na temat powołania PKWN. Tamże w Moskwie, pod 
czujnym okiem Stalina, przygotowano Manifest, którego treść 
po raz pierwszy do okupowanej Polski przekazało 22 lipca radio 
moskiewskie. Polakom w 
Warszawie chodziło o silną 
pozycję w rozmowach ze 
Stalinem, wiedziano już 
bowiem, że nie uzna on rządu 
Polski Podziemnej. 

Mówiąc o Powstaniu 
Warszawskim należy 
pamiętać nie tylko o bitwie 
wojskowej, która miała 
trwać maksymalnie tydzień 
a przetrwała 63 dni rodząc 
powstańczą legendę. 
Najważniejszą wartością 
powstania, w obronie której 
wystąpili żołnierze AK i 
ludność Warszawy, było umiłowanie Wolności i Ojczyzny. Te wartości 
i słowa przetrwały,między innymi dzięki Powstaniu, przez wszystkie 
lata komunizmu i nie zostały do końca zapomniane. Tym wartościom 
oraz ludziom – ludność Warszawy i całej Polski oraz przedstawiciele 
państw koalicji antyhitlerowskiej oddali cześć. 

Obchodom rocznicy towarzyszyły uroczystości związane z 
powrotem do Polski prochów generała Antoniego Chruściela 
– Montera, dowódcy Powstania. Prochy Generała spoczęły na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W uroczystościach 
rocznicowych po raz pierwszy uczestniczył przedstawiciel 
narodu niemieckiego, Kanclerz Gerhard Schroder, który 
w swoim przemówieniu mówił o wstydzie i hańbie jakie 
odczuwają Niemcy wobec wymordowanych podczas Powstania 
setek tysięcy Polaków. Zgromadzonych weteranów natomiast 
nadal napawała rozgoryczeniem postawa Rosji, gdzie nadal 
w podręcznikach historii nie wspomina się o Powstaniu 
Warszawskim a ambasador Rosji w swoim liście wystosowanym 
z okazji rocznicy Powstania pisze o „świętych owocach naszego 
wspólnego zwycięstwa”. Zresztą, z okazji rocznicy, wszyscy 
ambasadorowie dawnej koalicji antyhitlerowskiej wystosowali 
listy w tak serdecznym i przyjaznym tonie, że wielu czytajacych 
te słowa uczestników walk powstańczych, zastanawiało się jak 
mogli przegrać skoro wokół mieli tylu przyjaciół.

Z większym obiektywizmem, pomimo emocjonalnych związków 
z Polską, na Powstanie spojrzał brytyjski historyk Norman Davies. 
W swojej najnowszej książce, zatytułowanej „Powstanie 44”, której 
polska edycja ukazała się w przededniu 60-tej Rocznicy Powstania 
Warszawskiego Norman Davis pisze:” Byłem skłonny przyjąć wiele z 
konwencjonalnego obrazu, w którym desperacja , odwaga polskiego 
podziemia pozostaje w ostrym kontraście z krótkowzrocznościa ich 

przywódców. Dziś powiedziałbym, że Powstanie Warszawskie było 
wspaniałym zbrojnym zrywem, który przeszedł wszelkie oczekiwania 
i że decyzja o jego rozpoczęciu choć z konieczności ryzykowna – nie 
była lekkomyślna ani tym bardziej „zbrodnicza”. Siły Zbrojne Polski 

tworzyły część potężnej koalicji aliantów, która w 
1944 roku stała u progu zwycięstwa. Podstawowe 
pytanie brzmi, nie: dlaczego powstańcy nie 
zdołali osiągnąć swoich celów? lecz: dlaczego 
w ciągu dwóch miesięcy wahań i deliberacji 
zwycięscy alianci nie zorganizowali pomocy?”.
Dziś wiadomo, że Zachód bał się „wujka Joe”, 
który nie godził sie na pomoc Warszawie czy 
nawet na lądowanie na wschodnim brzegu 
Wisły alianckich samolotów z zaopatrzeniem 
dla walczącej Warszawy. A te samoloty leciały z 
dalekiego Brindisi we Włoszech. Polacy chylili 
i chylą głowy przed bohaterstwem lotników 
brytyjskich, nowozelandzkich, kanadyjskich, 
południowoafrykańskich i australijskich, którzy 
nieśli pomoc walczącej Warszawie. Przykładem 
naszego szacunku i wdzięczności dla tych 

dzielnych młodych ludzi są pomniki i tablice pamiątkowe nie tylko 
w Warszawie ale również rozsiane po całym świcie. Przykładem jest 
tablica ufundowana przez Koło S.P.K. nr. 5 w Canberze, a odsłonięta 
w dniu 1 sierpnia tego roku. 

Najważniejszym uhonorowaniem pamięci o Powstaniu, po 60 latach 
oczekiwań, 
było otwarcie 
w Warszawie 
Muzeum 
Powstania. 
Warszawa 
wreszcie spłaciła 
swój dług. 
Chodzi bowiem 
nie tylko o 
udokumentowanie 
czynu zbrojnego. 
Chodzi o pamięć 
i prawdę. 
Władysław 
Bartoszewski, 
uczestnik 
Powstania, 
powiedział: 

Naród tracąc pamięć traci życie. Dlatego otwarcie tego muzeum jest 
krokiem naszego narodu do życia w godności i prawdzie. Natomiast 
zabierając głos w dyskusji na temat Powstania Warszawskiego w 
stylu XXI-wieku, czyli na czacie internetowym młody Polak napisał 
tak:”Dziękuję Wam Powstańcy Warszawscy za to, że mogę dziś być 
Polakiem i żyć w wolnej Polsce. Jestem dumny, że jestem Polakiem”. 
Arkadiusz Fabjanowski
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Warszawa, ulica Marszałkowska róg Śniadeckich
fot. S. Braun “Kris”

Ofi cerwie dowództwa Środmieście-Południe w drodze 
do niewoli - 6 sierpnia 1944: ppłk. “Sławbor”, kpt. 
“Krzesław”,  kpt. “Lewar”, rtm. “Garda”, kpt. 
“Springer” i inni.     fot. B. Zieliński
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Najtańsze ceny połączeń miedzynarodowych do wszystkich krajów.

        Karty telefoniczne
   

       Dystrybucja: WANDA Tel: 6248 6842
 

Taryfy połączeń niezmienne całą dobę.          Bardzo tanie połączenia do Polski.

Duży wybór kart: TELL ME TOO, STOP ‘N’ TALK, AUSTRALIA ME, DAYBREAK oraz inne,

Nowość!!! Karty telefoniczne z Polski do Australii
do nabycia w Klubie „Orła Białego” w każdą sobotę w godz. od 11-tej do 14-tej.



WYDARZENIA  LOKALNE 
Arkasiusz Fabjanowski

Uroczystości unijne w Canberze

Polska zaprezentowała się w sobotę 1 
maja br. na Gerema Place w Civic podczas 
festynu, w czasie którego prezentowały się  
przedstawicielstwa  nowych członków Unii 

Europejskiej. Polskie stoisko zorganizowane 
przez Ambasadę RP w Canberze przy 
współpracy lokalnej społeczności polonijnej 
serwowało polskie piwo, kiełbasy i 
ogórki kiszone a także słodkie wypieki 
nieocenionych Pań z Koła Polek. Na scenie 
ognistymi obertasami i mazurami uwodziła 
zgromadzonych widzów grupa taneczna 
Wielkopolska pod kierownictwem pani Krysi 
Mikołajczak. Polska prezentacja wypadła 
bardzo okazale i pomimo nie najładniejszej 
pogody stoisko polskie było oblegane 
przez wizytujących a Wielkopolska zebrała 
najbardziej rzęsiste oklaski. 

Święto 3 Maja

Dorocznym zwyczajem dzień Konstytucji 
3 Maja jest obchodzony przez społeczność 
polonijną Canberry z należytym szacunkiem 
tym bardziej, że obecnie jest to również 
ofi cjalne święto państwowe w Polsce. 
Uroczystości rozpoczęła w niedzielę poranna 
msza św. w intencji Ojczyzny, która odbyła 
się w Polskim Ośrodku Duszpasterskim. 
im. JanaPawła II-ego w Narrabundah, 
z udziałem pocztu sztandarowego koła 
SPK. Homilię okolicznościową wygłosił 
duszpasterz parafi i polskiej ks. Zenon 
Broniarczyk. Po południu, w sali klubu 
Orła Białego, odbyła się okolicznościowa 

akademia. Tegoroczne święto miało 
podwójną wymowę: Polska obchodziła je 
po raz pierwszy jako pełnoprawny członek 
Unii Europejskiej. Zebranych gości i 
rodaków powitał prezes Klubu, Zygmunt 
Opoczyński, który w zwięzłych słowach 
przypomniał zgromadzonym historię święta 
3 Maja. Radca Ambasady RP w Canberze, 

Marek Malarski, w swoim wystąpieniu 
omówił historię wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej oraz przekazał zebranym 
rodakom życzenia z okazji święta 3-go 
Maja. Stronę artystyczną zapełniły nasze 
dzieci i młodzież szkolna – laureaci 13-go 
Konkursu Piękna Słowa i Muzyki Polskiej.

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego

13-go czerwca 2004 roku  Polska 
uczestniczyła  po raz pierwszy w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Dla tych z nas, którzy przebywali w 
Australii okresowo, bądź posiadają 
aktualny polski paszport była również 
możliwość wzięcia udziału głosowaniu. 
W sali recepcyjnej Ambasady RP w 
Yarralumla działał punkt wyborczy.

Polskie Osadnictwo w Canberze 
i okolicy

29-go maja br. w Canberra Museum 
and Gallery otwarta została wystawa 
“Poles a Part”. W obecności Ambasadora 
Rzeczpospolitej Jerzego Więcława oraz 
zaproszonych gości wystawę otworzył 
członek lokalnego Parlamentu Bill 

Stefaniak. Wystawa ukazywała polskie 
osadnictwo w Canberze i okolicy począwszy 
od końca II-giej Wojny Światowej do czasów 
współczesnych. Na wystawie prezentowane 
były eksponaty związane z życiem różnych 
fal polskiej emigracji od dipisów po 
emigrację solidarnościową [DIPISI - 
spolszczony po wojnie skrót od angielskiego - 
displaced persons]. Jednym z celów wystawy 
było ukazanie procesu aklimatyzaji polskiego 
społeczeństwa do nowego otoczenia. W 
trakcie wystawy, która trwała do 29 sierpnia 
br. odbyło się wiele imprez towarzyszących. 
Były to projekcje polskich fi lmów 
fabularnych, prezentowanie polskich tradycji,  
tańców ludowych, muzyki oraz polskich 
przysmaków. Wystawa zorganizowana 
została przez Polski Instytutu Historyczny w 
Australii przy współpracy Canberra Museum 
and Gallery i pomocy między innymi Koła 
Polek, grupy tanecznej “Wielkopolska” oraz 
wszystkich rodaków dobrej woli. 

Wystawa była niewątpliwie najważniejszym 
wydarzeniem w życiu społeczności polonijnej 
w Canberze w tym roku. Ważnym jej 
aspektem było to, iż skierowana była również 
do społeczności australijskiej, ukazując 
nas – lokalną społeczność polską. Należą 
się za to podziękowania Canberra Museum 
and Gallery. Słowa podzięki skierować 
należy również do Polskiego Instytutu 
Historycznego w Australii a także do 
wszystkich organizacji oraz osób prywatnych, 
dzięki którym to wydarzenie zaistniało.

Polskie stoisko na festynie Unii Europejkiej.  Od lewej Panie: Eta Rogoyska, Wanda Horky i 
Irena Ślaska-Bell
Polskie stoisko na festynie Unii Europejkiej.  Od lewej Panie: Eta Rogoyska, Wanda Horky i 
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KALENDARIUM 
NADCHODZĄCYCH 
WYDARZEŃ

Polskie Radio CMS 91.1 FM

Niedziela godz. 21.00 do 22.00
Poniedziałek godz.19.00 do 20.00
Telefon do studia: 6287 4347

05/09/04 (niedz.) M. i W. Królikowscy
06/09/04 (pon.) A. Fabjanowski
12/09/04 (niedz.) A. Fabjanowski
13/09/04 (pon.) I. Ślaska-Bell
19/09/04 (niedz.) I. Ślaska-Bell
20/09/04 (pon.) Z. Sęk-Sękalska
26/09/04 (niedz.) Z. Sęk-Sękalska
27/09/04 (pon.) M. i W. Królikowscy

03/10/04 (niedz.) M. i W. Królikowscy
04/10/04 (pon.) A. Fabjanowski
10/10/04 (niedz.) A. Fabjanowski
11/10/04 (pon.) I. Ślaska-Bell
17/10/04 (niedz.) I. Ślaska-Bell
18/10/04 (pon.) Z. Sęk-Sękalska
24/10/04 (niedz.) Z. Sęk-Sękalska
25/10/04 (pon.) M. i W. Królikowscy
31/10/04 (niedz.) M. i W. Królikowscy

01/11/04 (pon.) A. Fabjanowski
07/11/04 (niedz.) A. Fabjanowski
08/11/04 (pon.) I. Ślaska-Bell 
14/11/04 (niedz.) I. Ślaska-Bell
15/11/04 (pon.) Z. Sęk-Sękalska
21/11/04 (niedz.) Z. Sęk-Sękalska
22/11/04 (pon.) M. i W. Królikowscy
28/11/04 (niedz.) M. i W. Królikowscy
29/11/04 (pon.) A. Fabjanowski

05/12/04 (niedz.) A. Fabjanowski
06/12/04 (pon.) I. Ślaska-Bel
12/12/04 (niedz.) I. Ślaska-Bell
13/12/04 (pon.) Z. Sęk-Sękalska
19/12/04 (niedz.) Z. Sęk-Sękalska
20/12/04 (pon.) M. i W. Królikowscy
26/12/04 (niedz.) M. i W. Królikowscy
27/12/04 (pon.) A. Fabjanowski

- oOo-

Redakcja Polskiego Radia w Canberze 
poszukuje do współpracy osoby chętne 
do prowadzenia audycji radiowych w 
języku polskim. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod numerem: 6287 4347

“Sensing Feminity”

Zapewne każdy zastanowia się co kryje 
się za tymi słowami? Ci, którzy byli w 
wieczór świętojański, czyli 24 czerwca, w 
sali recepcyjnej Ambasady RP w Yarralumla 
wiedzą, że były to piękne obrazy pędzla 
Agnieszki McAdam. Malarka zaprezentowała 
17 swoich prac. Były to pastele ukazujące 
piękno kobiety jak i obrazy olejne kwiatów. 
Wystawę ofi cjalnie 
otworzył Jerzy Więcław, 
ambasador RP w 
Australii, przybliżając 
zgromadzonym 
gościom sylwetkę 
artystyczną malarki. 
Wszyscy zebrani tego 
wieczoru goście byli 
pod wrażeniem pełnych 
subtelnego kilmatu 
prac pani Agnieszki. 
Wystawie towarzyszyła 
przez cały czas 
muzyka fortepianowa 
w wykonaniu pani 
Karpińskiej. Ambasadzie RP należy się 
serdeczne podziękowanie za wspieranie 
i promowanie polskich artystów, z czego 
zresztą placówka ta słynie od lat. Natomiast 
młodej malarce, dziękując za ciekawą 
wystawę, należy życzyć wielu sukcesów.

Rajd samochodowy – Góra 
Kościuszko 2004 – czyli śladami 
Pawła Edmunda Strzeleckiego

Na początku września br. rusza z Perth rajd 
samochodowy śladami Pawła Edmunda 
Strzeleckiego. Zakończenie rajdu jest 
przewidziane w Jindabyne i Thredbo, około 
16-19 pażdziernika. Trasa rajdu prowadzi 
przez Goldfi eld Heritage Trail do Kalgoorie, 
dalej na północ do Lake Canlegie, przez 
Gunbawel Hwy, Uluru, Stewart Hwy, 
Strzelecki Truck i Strzelecki Reserve. 

Rajd będzie odwiedzał wszystkie miejsca 
noszące nazwę Strzelecki aż do pomnika 
Strzeleckiego w Jindabyne. Ostatnia część 
trasy prowadzi szlakiem, który Strzelecki 
przemierzył pieszo w swojej tzw. Wyprawie 
Południowej w roku 1840, wędrując z Sydney 
do Melbourne. Trasa rajdu ma długość 6500 
km i obliczona jest na 40 dni . 

Organizatorami wyprawy są dziennikarze z 
Krakowa – Marek Tomalik i Adam Murcha. 

W rajdzie weźmie 
również udział ekipa 
fi lmowa a wynikiem 
całego przedsięwzięcia 
ma być książka i seria 
wystaw fotografi cznych. 
Wyprawa ma 
międzynarodowy 
charakter, ponieważ 
biorą w niej udział 
nie tylko Polacy z 
Zachodniej Australii i 
goście z Polski ale także 
z Kanady. Swój udział 
zapowiedział podróżnik i 
pisarz Jerzy Adamuszek. 

Organizatorzy rozpropagowali rajd wśród 
Polonii innych stanów. I tak na przykład trasę 
z Cairns przygotował pan Jacek Zabarszczyk 
z Queensland. Organizatorzy bowiem 
chcą aby do rajdu dołączyli i spotkali się 
wspólnie na kończącej go imprezie wszyscy 
Rodacy, demonstrując tym samym swoje 
zainteresowanie miejscami związanymi z 
Polonikami w Australii. 

Ważne jest to szczególnie w momencie 
toczenia się batalii o utrzymanie nazw Mt. 
Kosciuszko i Kosciuszko National Park. 
Organizatorem i koordynatorem tej akcji 
jest Mt. Kościuszko Inc. z Perth, którego 
przedstawicielem na Canberrę i Queanbeyan 
jest pan Jan Kwaczyński. Wszystkich 
zainteresowanych odsyłamy również na 
stronę internetową www.mtkosciuszko.org.au.

Grupa taneczna “Wielkopolska” podczas festynu Unii Europejskiej w Canberze

Agnieszka McAdam w otoczeniu gości
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Arkadiusz Fabjanowski

Wstępna Refl eksja

Polscy politycy od lat bombardują swych 
rodaków propagandą narodowej klęski, 
dzięki której chcieliby dojść do władzy 
oraz... no, właśnie co? Naprawiać? Są 
również dziennikarze, których misją jest 
schlebianie poprzez malowanie obrazów 
zbiorowych krzywd powstałych na skutek 
braku „wsparcia” ze strony kolejnych 
władz, nigdy z powodu braku indywidualnej 
odpowiedzialności. Jedni i drudzy pracują 
nad rehabilitacją PRL-u. Jeśli bowiem to 
co nastąpiło po jej upadku jest pasmem 
klęsk i nieszczęść, to szkoda, że porzucono 
socjalizm. Takie wrażenie musi mieć wielu 
odbiorców mediów. ‘Wolność słowa daje 
szanse również dezinformacji.’ To były 
słowa prof. Leszka Balcerowicza, obecnego 
przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, 
byłego vicepremiera i ministra fi nansów. 
Niech jako uzupełnienie tej wypowiedzi 
posłużą nam badania sondażowe z maja 
br., które przeprowadzono na 956 Polakach 
przez tzw. Trzech czyli Gazetę Wyborczą, 
TVN i Radio Zet. W sondażu tym obywatele 
porównywali 15 ostatnich lat z latami PRL-u. 
Na pytanie, który przywódca zrobił najwięcej 
dla Polski po II-giej wojnie światowej, 
niemal połowa odpowiedziała - Edward 
Gierek. Bo, było hasło ‘Aby Polska rosła w 
siłę a ludzie żyli dostatnio’, był ’mały Fiat’, 
papierosy Marlboro bywały w kioskach a 
u rzeźnika, choć ceny były komercyjne, 
to haki nie zawsze były puste. Podobne 
porównanie robiono również przed wielu 
laty po odzyskaniu niepodległości w roku 
1918. Wówczas to badani narzekając na 
ówczesną rzczywistość powiadali, że za 
’Wilusia, Franciszka Józefa czy Mikołaja’ 
też było lepiej. Cóż, niepodległość i z 
tym związane zmiany systemowe zawsze 
powodowały i powodują duże zafalowania a 
nostalgia jest taka sama. Główne przyczyny 
takiego myślenia były wtedy jak i są dziś te 
same. Po pierwsze to bezrobocie, po drugie 
brak upowszechnienia postaw aktywnych 
w społeczeństwie, brak nastawienia na 
samodzielne radzenie sobie w życiu i duże 
oczekiwania od nowych rządów. Widział to 
już Wincenty Witos i pisał wówczas: ’Musi 
wreszcie zniknąć z umysłowości polskich 
mas, a nawet ich kierowników, wyciąganie 
ręki do rządu po wszystko, składanie nań 
winy za wszystko’.

Tyle tytułem wstępu. A teraz przejdźmy do 
wydarzeń ostatnich miesięcy w Polsce.

Lewica podzielona

Grupa Marka Borowskiego powołała 
nową partię, która przyjęła nazwę 
„Socjaldemokracja Polska” pod hasłem 

Z POLSKI  
„Polska potrzebuje lewicy nowoczesnej, 
szanującej godność i prawa człowieka i 
kierującej się wartościami humanistycznymi”. 
Należy podkreślić, że wśród założycieli nie 
ma ani jednego wysokiego funkcjonariusza 
byłej PZPR. Również jednak należy 
powiedzieć, że rozłam w SLD nie był 
wynikiem obudzenia się u części jego 
polityków ich socjaldemokratycznego 
sumienia, ale był przejawem instynktu 
samozachowawczego. Popularność nowej 
partii, według wstępnych sondaży, była dość 
wysoka. Czerwcowe wybory do Parlamentu 
Europejskiego pokazały jednak, że waha 
się w granicach pięciu procent. Jak można 
było zauważyć na łamach prasy polskiej, 
nie ma na razie rywalizacji programowej 
między Sojuszem Lewicy Demokratycznej 
i Socjaldemokracją. Są za to zakulisowe 
przepychanki, ktore polska prasa określa jako 
’igry i zabawy, którym stara się patronować 
pan Prezydent’. Rebelia ’borówek’, jak 
nazywa się nową partię w Polsce, miała 
jednak kluczowe znaczenie dla przyspieszenia 
upadku rządu Leszka Millera jako, że jego 
rząd stracił bezwzględną większość w Sejmie. 
Niektórzy komentatorzy wydarzeń 
politycznych w Polsce twierdzą, 
że po rozpadzie SLD załamał się 
postkomunizm jako układ polityczny 
a klęska postkomunistycznych 
socjaldemokratów jest porównywana 
z klęską PZPR.

Krótki koniec rządów 
Leszka Millera

“Przywrócić normalność” – takim 
hasłem rozpoczął we wrześniu 
2001 roku swe rządy Leszek Miller. 
Deklarował, że jego rząd uczyni 
Polskę państwem nowoczesnym. 
Okazało się, że pod tym pojęciem 
kryła się wizja rodem z epoki 
schyłkowego Gierka, kiedy to 
murszejącą ideologię komunizmu 
zastąpiły zabiegi o bogacenie 
się i posiadanie władzy. Rząd 
Millera kreował państwo układów 
i znajomości zarządzane odgórnie 
przez zaufanych towarzyszy. 
Deklarował walkę z zawłaszczeniem 
państwa ale równocześnie 
zawłaszczał je sam w niespotykanej 
skali. Deklarował walkę z 
“kolesiostwem” ale sam stał się 
takich układów symbolem. Członkom 
jego ekipy wydawało się, że mogą 
wszystko. Wzrost gospodarczy miało 
zapewnić ograniczenie kompetencji 
Rady Polityki Pieniężnej i Banku 
Centralnego . Przedsiębiorstwami z 
udziałem skarbu państwa usiłowano 
kierować odgórnie za pomocą 
służb specjalnych i zaufanych 
biznesmenów. Finanse publiczne 

próbowano ratować przy pomocy frazeologii 
a nie konkretnych rozwiązań. I tak rząd 
Leszka Millera dotrwał do 2 maja 2004 roku. 
Dlaczego do tej daty? Leszek Miller chciał 
jeszcze, jako premier, wprowadzić Polskę do 
Unii Europejskiej w dniu 1 maja. 

Zadać należy sobie pytanie: dlaczego tak 
szybko skończyła się kariera Leszka Millera 
jako premiera? Tempo zmian zaskoczyło 
nawet samych polityków. Nie udało się 
powstrzymać rozpadu SLD, do którego 
doszło 25-go marca. Ogłoszono powstanie 
nowej partii Socjaldemokracji Polski. Z 
klubu parlamentarnego SLD odeszło 26 
osób, w tym 20 posłów i 6 senatorów. 
Dokonał się rozłam w najbardziej zwartej 
polskiej partii. Tego samego wieczoru 
Leszek Miller, zdając sobie sprawę z braku 
zaplecza politycznego i w obawie przed 
odwołaniem go z urzędu przez Sejm, musiał 
zapowiedzieć rezygnację ze stanowiska 
premiera. Prezydent Aleksander Kwaśniewski 
skwapliwie zapowiedział przyjęcie 
rezygnacji premiera, a tym samym całego 
rządu, zgodnie z prośbą Leszka Millera 
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na dzień 2 maja 2004. Tego samego dnia 
został powołany nowy premier, bowiem taki 
scenariusz był dla SLD bezpieczny. Było 
dwóch kandydatów:prof. Marek Belka oraz 
ówczesny wicepremier i minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Józef Oleksy. 
Prof. Belka preferowany był przez prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego oraz część 
kierownictwa SLD, Józef Oleksy natomiast 
przez szeregi partyjne. Za kandydaturą 
Marka Belki przemawiało to, że nie będzie 
koloryzował ani straszył, znany był bowiem 
z tego, że mówi tak jak jest, że jest spokojny, 
odpowiedzialny i przemawia do rozsądku 
wskazując na trudności i ograniczenia. W 
efekcie to on został upoważniony przez 
prezydenta do sformowania nowego rządu. 
Józef Oleksy został marszałkiem Sejmu po 
ustąpieniu z tej funkcji Marka Borowskiego 
– współtwórcy nowej partii Socjaldemokracji 
Polski.

Na zakończenie dwa fragmenty z prasy 
polskiej podsumowujące rządy Leszka 
Millera. Pierwszy z Gazety Wyborczej kiedy 
to Leszek Miller zrezygnował z funkcji 
przewodniczącego SLD aby mieć więcej 
czasu i sił do pracy jako premier rządu. 
Redaktor naczelny GW pisał: “Chciałoby się 
wierzyć, że Miller jako szef rządu podejmie 
teraz decyzje, które usuną wrażenie, że 
bohaterowie głośnych afer są pod parasolem 
ochronnym”.Niedługo potem, na łamach 
Rzeczpospolitej Stanisław Tym napisał: 
“Żegnam ich z pogardą. Nie jest to miłe 
ani budujące, ale odpłacam taką monetą 
jaką wprowadził do obiegu. Żegnam ich z 
pogardą i poczuciem wielkiej krzywdy jaką 
wyrządzili milionom ludzi w tym kraju”. 
Ironią końca rządów Leszka Millera jest to, 
że pozostawił stosunkowo wysoki wzrost 
gospodarczy i niską inflację, ale jednocześnie 
fatalny wizerunek siebie samego jako tego, 
który swoim uporem w trzymaniu się władzy, 
wbrew opinii publicznej i zdaniu polityków 
z własnego obozu, doprowadził do upadku 
rządu i rozłamu we własnej partii.

1 Maja w Dublinie

O północy, z piątku na sobotę 1 maja, po 
dziesięciu latach starań i przygotowań, 
Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami 
stała się pełnoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej. Dzwon Zygmunta swoim 
dźwiękiem ogłosił wszem i wobec to 
historyczne dla Polski i Polaków wydarzenie. 
“Oda do radości” stała się drugim polskim 
hymnem a niebieska materia z 12-tu złotymi 
gwiazdami drugą flagą, która została 
podniesiona na maszt na Placu Józefa 
Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza. Uroczystości odbywały się w 
całej Polsce, świętowali mali i duzi, jedni z 
optymizmem inni ze sceptyzmem. Ponieważ 
rozszerzenie Unii Europejskiej przypadło na 
czas przewodnictwa Irlandii przeto właśnie 
w Dublinie odbyły się główne uroczystości. 
Jak komentowała prasa, kiedy wciągano flagi 
Europy na maszty przed siedzibą prezydenta 

Irlandii, ścisnęło się gardło nawet najbardziej 
zatwardziałego eurosceptyka.

Rząd Marka Belki

Prezydent powierzając misję utworzenia 
rządu Markowi Belce, nazwał ten przyszły 
rząd rządem fachowców. Ze starego składu 
pozostać mieli tylko szefowie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych , Ministerstwa 
Obrony Narodowej i wicepremier Jerzy 
Hausner. Nowo desygnowany premier 
przedstawił pięć napilniejszych zadań rządu: 
ochronę zdrowia, politykę zagraniczną 
(w tym zakończenie negocjacji w sprawie 
konstytucji UE oraz sytuacji Polski w 
UE w pierwszym roku członkostwa), 
zarządzanie majątkiem państwa i polityka 
prywatyzacyjna, kontynuowanie naprawy 
finansów publicznych oraz wdrożenie 
planu Hausnera. 14 maja premier Belka 
przedstawił swój rząd i wygłosił expose 
na forum sejmowym, w którym poprosił 
Wysoką Izbę o rok dla działania swojego 
rządu. W głosowaniu nad votum zaufania 
zabrakło mu 38 głosów; cała opozycja w 
komplecie 262 posłów głosowała przeciw 
koalicji SLD-UP, która uzbierała 188 głosów. 
Natychmiast po głosowaniu Premier pojechał 
wraz z rządem do Pałacu Prezydenckiego 
gdzie Aleksander Kwaśniewski przyjął 
dymisję całego gabinetu, powierzając mu 
równocześnie obowiązki do czasu powołania 
nowego rządu. Apelował do ministrów by 
nie zwalniali tempa pracy. Zapowiedział, że 
gdy Sejm w ciągu dwóch konstytucyjnych 
tygodni nie wyłoni własnego rządu, on chce 
ponownie powołać gabinet Marka Belki w 
identycznym składzie. Minęły dwa tygodnie i 
okazało się, że obecny Sejm Rzeczpospolitej 
nie jest w stanie wyłonić ze swojego składu 
koalicji “ognia i wody” która byłaby w 
stanie utworzyć rząd. W ten sposób 24-go 
czerwca premier Belka wystąpił ponownie 
w Sejmie z prośbą o votum zaufania dla 
swojego rządu, którego skład nie uległ 
zmianie od czasu pierwszego wystąpienia. 
Tym razem koalicja SLD-UP otrzymała 
236 a opozycja tylko 215 głosów. Tak więc 
w drugim podejściu Marek Belka osiągnął 
swój cel. Premier oświadczył, iż wierzy, że 

jesienią dostanie powtórne votum zaufania. 
Radości nie krył też prezydent Kwaśniewski, 
który desygnował Marka Belkę na premiera 
dwukrotnie. Triumfu lewicy nie podzielali  
przedstawiciele opozycji, którzy podobnie 
jak wielu ekonomistów, zwracali uwagę, iż 
rząd ten nie ma wystarczającego zaplecza 
politycznego by przeprowadzić niezbędne 
reformy. Czytając jednak wypowiedzi 
różnych polityków po tym głosowaniu, 
zauważyć można było jedną zasadniczą 
zmianę: mówiono już nie o wyborach 
jesiennych ale o ponownym głosowaniu nad 
votum zaufania dla rządu premiera Marka 
Belki. Należy stwierdzić, że przegłosowanie 
votum zaufania dla rządu Marka Belki to 
również bez wątpienia sukces prezydenta 
Kwaśniewskiego, który zdołał narzucić 
Sejmowi swą wolę. Nowy rząd powinien 
mieć luksus w działaniu, jeżeli tylko będzie 
pracował dla historii. Przez kilka czy 
kilkanaście miesięcy wiele się nie zrobi. 
Nie mniej jednak rząd pracując “dla ludzi” 
a nie “dla partii” ma szansę zmienić swój 
wizerunek w społeczeństwie i stać się rządem 
polskim a nie partyjnym.

15 lat III-ciej Rzeczpospolitej

Jedni mówili o odzyskaniu wolności inni 
o zdradzie z Magdalenki, ale zwycięskie 
dla „Solidarności” wybory z 4 czerwca 
1989 roku stały się umowną datą końca 
komunizmu w Polsce. Czesi mieli tłumy 
na ulicach i hasło “Havel na hrad”. Niemcy 
jednej nocy, kawałek po kawałku, rozebrali 
mur berliński. Polaków, którzy poprzez 
strajki w stoczniach Wybrzeża i fenomen 
10-cio milionowej „Solidarności” bardziej 
niż jakikolwiek naród przyczynili się do 
demontażu komunistycznego imperium, 
ominął karnawał radości. Gdy w 1989 roku 
komuniści po prawie półwieczu oddali 
władzę społeczeństwo było zmęczone a 
gospodarka zrujnowana. Ale właśnie 15 
lat temu zaczął spełniać się sen Polaków o 
wolności i suwerenności, to właśnie przy 
urnie wyborczej Polacy rozpoczęli ostatni 
etap swej bezkrwawej rewolucji. Dziesiątki 
milionów Polaków uwolnione zostały od 
komunistycznej utopii w pokojowy sposób. 

AMBIT
Oferuje komputerowe i elektroniczne  usługi :

>  Naprawa komputerów, monitorów i drukarek
>  Zabezpieczenia komputerów przeciwko wirusom.
>  Ustawienie dostępu do Internetu.
>  Instalacja sieci komputerowej.
>  Zabezpieczenia  lokalnej  sieci  komputerowej  ‘FireWall’
>  Odtwarzanie danych z uszkodzonych  ‘HDD’

Kontakt : Lech Starczewski
starc@clover.com.au

Telefon  : 62530963 lub  0403398838
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Obecnie, po 15-stu latach, Polacy dzielą 
się, tak jak inne społeczeństwa, nie ze 
względu na wartości, lecz ze względu na 
społeczne usytuowanie. Wraz ze zbliżającym 
sie upadkiem partii postpeerelowskich, 
jak SLD czy PSL (dawny ZSL), dobiega 
końca epoka Okrągłego Stołu. Zapewne 
wszystkie formacje wtedy powstałe, 
od solidarnościowych do czerwonych, 
już znikają. Obecna scena polityczna i 
publiczna oparta jest na zasadzie ostrej 
rywalizacji. Obecna Rzeczpospolita Polska 
to państwo wolne i demokratyczne, członek 
Unii Europejskiej oraz paktu zbrojnego 
NATO. Lech Wałęsa powiedział, że po 15 
latach niczego nie żałuje i, że gdyby miał 
powtórzyć się rok 1989 to zrobiłby wszystko 
tak samo.

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego

13-go czerwca br. odbyły się 
ogólnoeuropejskie wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Polska brała w nich udział 
po raz pierwszy. Aby się dostać na liste 
kandydatów trzeba było uzyskać miejsce 
w jednym z 21 komitetów wyborczych, 
uzyskując dla swojej kandydatury 10 tysięcy 
podpisów. Polska podzielona została na 
13 okręgów wyborczych, w których 1887 
kandydatów ubiegało się o 54 miejsca 
jakie przypadły Polsce w Parlamencie 
Europejskim. W niedzielę 13 czerwca do 
urn wyborczych pofatygowało się niewiele 
ponad 6 milionów Polaków, co stanowiło 
20,87% ogółu uprawnionych do głosowania. 
Indywidualnie najwięcej głosów uzyskał 
były premier Jerzy Buzek z Platformy 
Obywatelskiej. Jako partia zwyciężyła 
również Platforma Obywatelska – 24,1% 
głosów. Następne były partie: Liga Rodzin 
Polskich – 15,92%, Prawo i Sprawiedliwość 
– 12,67%, Samoobrona – 10,78%, koalicja 
Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unii 
Pracy – 9,35%, Unia Wolności – 7,33%, 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,34%, i 
Socjaldemokracja Polska – 5,33%. Słaba 
frekwencja w wyborach nie wywołała 
szczególnych emocji, bowiem wszędzie 
w Europie jest ona znacznie niższa niż w 
wyborach krajowych. Jednak w Polsce 
wydaje się niepokojąco niska i można ją 
uznać za sygnał ostrzgawczy. Jest to bowiem 
kolejny poważny symptom dystansowania 
się obywateli od polityki.

Wybory Europejskie w Polsce zostały 
potraktowane jako sprawdzian poparcia dla 
ugrupowań politycznych. Niemal wszystkie 
liczące się w Polsce partie wyrażały 
radość z wyników wyborów, nie biorąc 
jednak poprawki na specyfikę wyborów 
europejskich. Niska frekwencja działała 
na korzyść partii jeszcze nie będących u 
władzy a mających w miarę stały elektorat. 
Natomiast w wyborach krajowych, gdy 
frekwencja będzie zapewne dużo wyższa, 
stosunek głosów będzie również inny. 

Pierwsza polska reprezentacja do Parlamentu 
Europejskiego to przekrój tego co w Polsce 
się dzieje. Są więc ludzie zacni, zasłużeni 
jak np. były premier Jerzy Buzek, pierwszy 
polski negocjator przy Unii Europejskiej 
Jan Kułakowski czy były minister Spraw 
Zagranicznych Bronisław Gieremek. Są 
przedstawiciele średniego pokolenia z wiedzą 
i kwalifikacjami ale i również są aparatczycy 
z pędem do pensji w „EURO”. Jest kilku 
przdstawicieli młodego pokolenia ale również 
są jawni i ukryci przeciwnicy polskiego 
uczestnictwa w Unii Europejskiej, którzy 
zostali wybrani w imię demokracji. Miejmy 
nadzieję, że jednak wniosą coś pozytywnego 
na forum unijnym a przy okazji nabiorą 
ogłady co się przyda im i być może ich 
kolegom partyjnym w Polsce. A oto fragment 
listu od czytelnika przesłanego do jednej 
z warszawskich gazet: “Nie głosuje się na 
rząd, lecz na osoby z ponad 20-tu list. A jeśli 
nie ma na kogo głosować idzie się dać temu 
świadectwo oddając głos nieważny, który 
robi frekwencję, świadectwo tego, że się 
jest obywatelem, a nie leserem we własnym 
państwie... Najgorsi są ci weekendowicze, 
którzy nie dojechali, bo woleli dobrą opinię 
o własnym kraju przeżreć przy grillu i 
kiełbaskach, oczywiście narzekając obficie 
jak to źle są rządzeni”.

Liga Rodzin Polskich

Żaden z przedwyborczych sondaży nie 
dawał Lidze Rodzin Polskich (LPR) szansy 
na dobry wynik w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Prognoza wydawała 
się logiczna skoro większość Polaków 
opowiedziała się za przystąpieniem do Unii a 
LPR deklarowała swój skrajny eurosceptyzm 
i głęboką niechęć wobec europejskich 
struktur. Jednak podczas wyborów do 
Parlamentu Europejskiego LPR zastosowała 
manewr, który okazał sie skuteczny. Polegał 
on na tym, że skoro społeczeństwo w unijnym 
referendum poparło ideę przystąpienia 
Polski do Unii to należy uszanować jego 
wybór, nie zdradzając przy tym własnych 
ideałów i przekonań. LPR wezwała 
Polaków do uczestnictwa w wyborach, 
wystawiła też własną drużynę kandydatów 
na eurodeputowanych, by nie pozostawiać 
sprawy polskiej obecności w Unii w rękach 
jej entuzjastów. Bojkot wyborów byłby 
bowiem oddaniem pola przeciwnikom LPR. 
Również po raz kolejny zadziałała też siła 
poparcia Radia Maryja, które w 2001 roku 
wypromowało LPR i ułatwiło jej zdobycie 
miejsca w Sejmie. Wtedy też nikt nie dawał 
LPR szansy na dobry wynik bowiem wyborcy 
polscy byli rozczarowani nieudolnością 
prawicy i jej błędami w rządzeniu krajem. A 
jednak LPR poparło blisko milion wyborców 
czyli prawie 8% głosujących. Ten sam milion 
wyborców dał LPR 16% poparcia i drugie 
miejsce, tuż po Platformie Obywatelskiej, a 
tym samym dziesięciu eurodeputowanych w 
Strasburgu. Podobnież apetyty tej partii i jej 
liderów są dużo, dużo większe.

Finał afery Rywina

Nie istniała ’grupa trzymająca władzę’, Lew 
Rywin był zwykłym oszustem. Dla siebie, 
a nie dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
chciał wyłudzić od wydawnictwa AGORA 
17,5 miliona dolarów . Taką konkluzją 
zakończyła ponad roczną pracę Sejmowa 
Komisja Śledcza. Jednakże ostateczna ocena 
wydarzeń sprzed dwóch lat miała należeć 
do Sejmu. Był nią  raport sporządzony przez 
posłankę Błochowiak, członkinię Komisji, 
który został przyjęty przez Komisję w 
wyniku różnych kruczków formalnych. Ale 
to nie koniec jako, że każdy z członków 
Komisji przedstawiał swoją wersję raportu 
końcowego. Podczas debaty sejmowej nad 
raportem Komisji, na wniosek posła LPR 
Romana Giertycha, postanowiono głosować, 
która z pozostałych wersji raportu zmierzy 
się z raportem posłanki Błochowiak. Z tego 
choasu i zamieszania, póżnym wieczorem 
28 maja zwycięsko wyszedł raport posła 
Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. 
Raport zawierał ciężkie oskarżenia SLD 
i najwyższych osób w państwie, a takze 
stawiał Leszka Millera na równi z rywinową 
’grupą trzymającą władzę’. Cóż - posłowie 
SLD dostali to na co zasłużyli - chcieli ograć 
wszystkich ale najpierw upierając się przy 
kłamstwie (raport posłanki Błochowiak) a 
potem ten upór ośmieszając przegranym 
głosowaniem, ograli samych siebie. Był to 
’czarny piątek’ dla polskiego Sejmu, była 
to polityczna klęska SLD. Przyglądając się 
pracy Komisji Śledczej w jej początkowej 
fazie można było mieć nadzieję, że 
kierują nią mechanizmy demokratyczne: 
jawne przesłuchania, raporty, wnioski 
do prokuratury. Można było sądzić, że 
dokonał sie ważny przełom w zakresie 
życia publicznego, że sprawa Rywina 
odsłoniła mechanizmy funkcjonowania III 
RP. Tymczasem okazało się, że to wszystko 
fasada demokracji, za którą kryje się dzielenie 
sfer wpływów pomiędzy zaprzyjaźnionymi, 
już nawet nie grupami ale osobami elity 
władzy oraz ich wielka bezkarność. Praca 
Komisji pokazała w końcu, że tak naprawdę 
nic porządnie nie zadziałało i brak jest zgody 
nie tylko co do opinii, wniosków i faktów, 
ale nawet co do tego, czy i jak raport Komisji 
został przyjęty w Sejmie. Dodać należy, że 
Parlamentarna Komisja Śledcza wydała w 
swoim raporcie tylko opinię a nie wyrok. 
Tylko prawda sądowa jest arbitalna. Jaki więc 
zapadł wyrok sądowy? Lew Rywin skazany 
został za oszustwo na 2,5 roku więzienia i 
100 tysięcy złotych grzywny. Orzeczenie 
nie jest jeszcze prawomocne gdyż obrona 
zapowiedziała apelację. Niedawno prasa 
doniosła, iż ten sam skład sędziowski, który 
skazał Rywina za oszustwo, postanowił, że 
za 1 milion złotych poręczenia majątkowego 
może zostać wydany paszport Lwa Rywina, 
co oznacza, że Lew Rywin będzie mógł 
wyjechać zagranicę.
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LESZEK STAWSKI
SOLICITOR

Pracuję dla firmy J.S. O’Connor Harris & Co., mówię również po polsku.

     Prowadzę sprawy kupna/sprzedaży nieruchomości (conveyancing) i prywatnych przedsiębiorstw 
handlowych (sale and purchase of business)

              Sporządzam testamenty (wills), akty notarialne, pełnomocnictwa (power of attorney) i upoważnienia.
 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do:

J.S. O’CONNOR HARRIS & CO.
LEVEL 6, CPS AUSTRALIA BUILDING, 161 LONDON CIRT CANBERRA CITY

PH: 6247 6077      FAX: 6247 0984

Ciąg dalszy afer

Zakończyła żywot Komisja Śledcza w 
sprawie Rywina a już Sejm powołał nową 
Komisję Śledczą, która ma wyjaśnić 
zawirowania wokół ORLEN-u . ORLEN 
jest to największy polski koncern naftowy, 
dawna Petrochemia Płocka, który przerabia 
około 12 milionów ton ropy rocznie. 
Również i ta Komisja ma być jawna. Przed 
kamerami telewizji posłowie, członkowie 
Komisji, będą dociekać czy były premier 
lub jego ludzie nasłali były Urząd Ochrony 
Państwa na byłego prezesa Orlenu a także 
przyjrzą się kontraktom zawieranym przez 
ówczesny zarząd Orlenu. Posłowie będą 
chcieli zapewne zbadać czy państwo nie 
uprzywilejowało któregoś z biznesmenów. 
A wiadomo – jak już Komisja Śledcza 
przesłuchuje to pytania padają różne, 
często wykraczające ponad to, co Sejm 
jej kazał badać. Spektakl zapewne będzie 
trwał nie wiadomo tylko co się stanie 
gdy w trakcie prac Komisji wypadną 
wybory parlamentarne. Zapewne zmieni 
się orientacja polityczna u steru państwa a 
więc zmiany, zmiany, zmiany.

Odszedł Jacek Kuroń

Postać legenda, dysydent, więzień 
polityczny PRL, społecznik w najlepszym 
sensie tego słowa, człowiek o niezwykłym 
formacie moralnym. Do ostatnich dni 
idealista walczący o sprawiedliwy i 
tolerancyjny świat. Za krytykę z pozycji 
lewicowych spędził w więzieniach PRL-u 
dziewięć lat. W latach siedemdziesiątych 
był jednym z założycieli i przywódców 
Komitetu Obrony Robotników. Inicjował 
pomoc robotnikom Radomia i Ursusa 
po wydarzeniach czerwcowych 1976 
roku. W 1980 roku doradzał Komitetowi 
Strajkowemu Stoczni Gdańskiej. 13 
grudnia 1981 roku był internowany a 
potem pod zarzutem próby obalenia siłą 
ustroju PRL aresztowany. Ziejąca do niego 
nienawiścią władza PRL wykluczyła 
go z udziału w rozmowach Okrągłego 
Stołu. Po stanowczym wystąpieniu Lecha 
Wałęsy, Jacek Kuroń uczestniczył w 

pracach zespołu d/s reform politycznych. 
W 1989 roku został posłem na Sejm, a w 
pierwszym niekomunistycznym rządzie 
Tadeusza Mazowieckiego został ministrem 
pracy. W Polsce wówczas mówiło się, że o 
ile minister finansów Leszek Balcerowicz 
przeprowadzał ciężką i bolesną operację na 
żywym organiźmie społeczeństwa to Jacek 
Kuroń był przy tej operacji anestezjologiem. 
Do języka potocznego w owym czasie w 
Polsce weszło słowo ’kuroniówka’, zasiłek 
dla bezrobotnych oraz darmowa zupa, 
którą Kuroń często osobiście rozlewał 
potrzebującym. Zasłynął również z 
cotygodniowych wystąpień telewizyjnych, 
w których swym charakterystycznym 
ochrypłym głosem tłumaczył cele swej 
polityki społecznej. Można było nie podzielać 
niektórych jego poglądów ale nie można 
zaprzeczyć temu, że Jacek Kuroń na zawsze 
pozostanie symbolem odchodzącej epoki 
bezinteresownego poświęcenia sprawie 
publicznej. Niektórzy ludzie mają swoje pięć 
minut w historii. Są jednak i tacy, którzy ją 
współtworzą – Jacek Kuroń do nich należy.

Epilog

Kończąc ten wyrywkowy przegląd wydarzeń 
ostatnich miesięcy w Polsce nie można 
nie wspomnieć o wizycie premiera Marka 
Belki w Waszyngtonie. Padło tam podobno 
wiele ciepłych słów, choć konkretów było 
mało. Największym sukcesem tej wizyty 
było to, że mimo natłoku zajęć związanych 
z kampanią wyborczą, prezydent George W. 
Bush znalazł czas na spotkanie z polskim 
premierem. Znaczna część rozmów w 
Białym Domu a także w Pentagonie, gdzie 
premier Belka rozmawiał z sekretarzem 
obrony Donaldem Rumsfeldem, dotyczyła 
przyszłości polskiej misji w Iraku, gdzie 
zginął już dziewiąty polski żołnierz. Premier 
zabiegał aby poza polskimi żołnierzami 
wysłać do Iraku polskich specjalistów, 
którzy mogliby pomóc w odbudowie tego 
kraju i jego instytucji. Ciąg dalszy tych 
rozmów ma nastąpić w Warszawie podczas 
wizyty zastępcy sekretarza stanu Richarda 
Armitage’a. Premier zasygnalizował również 
w Pentagonie, że Polska jest zainteresowana 

pozyskaniem amerykańskich bezzałogowych 
samolotów rozpoznawczych do ochrony 
polskich granic wschodnich. Kwestia 
zniesienia wiz dla obywateli polskich 
wybierających się do Stanów Zjednoczonych 
nadal pozostaje mało realna bowiem, zdaniem 
przedstawicieli administracji USA, obywatele 
polscy zbyt często przekraczają dozwolony 
czas pobytu i podejmują nielegalnie pracę. 
Generalnie, wedlug komentatorów polskich, 
rezultat wizyty był mierny. Natomiast sam 
premier nazwał rozmowy w Waszyngtonie 
wstępem do dialogu strategicznego między 
Polską i USA, dialogu, który ma dotyczyć 
roli Polski w NATO, w Europie i na Bliskim 
Wschodzie. 

Miesiące wrzesień i październik przyniosą 
premierowi nowe problemy w kraju. Czy 
jego rząd spełni oczekiwania, czy uzyska 
kolejne votum zaufania Sejmu? Wszystko 
będzie zależało od kondycji polskich 
polityków. Miejmy nadzieję, że kondycja 
Polaków po letnich miesiącach, gdy  mieli 
czas ochłonąć i spokojnie pomyśleć po bardzo 
burzliwej wiośnie, będzie wystarczająca na 
następne miesiące roku 2004. Jak wiadomo 
myślenie ma rownież kolosalną przeszłość 
i ta przeszłość mimo chwilowych zapaści i 
okresów powszechnego osłabienia nie skłania 
do pesymizmu. Miejmy nadzieję, że jeśli 
tylko wszyscy Polacy zaczną myśleć, nie 
zostawiając tego wąskiej garstce fachowych 
manipulantów, to jak pisze Maciej Rybiński 
na łamach dziennika Rzeczpospolita: ‘...świat 
stanie sie bardziej zrozumiały, mniej groźny, 
oswojony. A wtedy i decyzje się rozsądniejsze 
podejmuje. Życzmy więc takich decyzji 
naszym Rodakom z całego serca. 
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Polski Instytut 
Historyczny w Australii

Wystawa “Poles A Part”

Małgorzata McCurdy 
Koordynatorka

Wystawa “Poles a Part” odbyła się w dniach 
od 29 maja do 29 sierpnia 2004 roku w 
gmachu Canberra Museum and Gallery 
(Civic).

W uroczystości otwarcia wystawy, w piątek 
28 maja, uczestniczyło ponad 250 osób. 
Pracownicy CMAG (Canberra Museum and 
Gallery) twierdzą, że było to najbardziej 
uroczyste i największe wydarzenie 
towarzyszące otwarciu tego typu wystawy. 
Wystawę otworzył Minister Opozycji Bill 
Stefaniak. Grupa Taneczna “Wielkopolska” 
uświetniła uroczystość swoimi występami. 
Kolorowe stroje i wspaniałe tańce przyciągały 
oczy zebranych. Dzięki szczodrym darom 
od polskiego społeczeństwa i polskiego 
rzeźnika na otwarciu była obfi tość przekąsek 
przygotowana przez p. Zarębskiego. 

Wystawa 
została 
zorganizowana 
wspólnie przez 
Polski Instytut 
Historyczny 
w Australii 
i Canberra 
Museum and 
Gallery. Inne 
instytucje, 
takie jak 
Biblioteka 
Narodowa 
i Biblioteki 
Publiczne, też 
zorganizowały 
u siebie 
niewielkie 
wystawy 
nawiązujące 
do wystawy 
“Poles a Part”. Przez cały sierpień 
wyświetlane były polskie fi lmy. Możliwe to 
było dzięki współpracy Ambasady Polskiej 
i ACT Public Library, które zorganizowały 
zezwolenie na projekcje i wypożyczyły 
polskie fi lmy. Mollie Białkowski (zawodowo 
zajmująca się opowiadaniem bajek i 
legend) opowiadała dzieciom w wieku 
przedszkolnym “Tales from ancient Cracow” 
i “Bazyliszek”.

Andrzej Stawowczyk Long, członek 
Polskiego Instytutu Historycznego w Australii 
stworzył bardzo ciekawą, profesjonalną 
stronę internetową poświęconą wystawie 
Poles a Part. Każdy posiadający dostęp do 

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH
internetu może zwiedzić wirtualną wystawę 
pod adresem: http://www.polhistinst.org.
au/poles-a-part/ .

Iona Walsh z “Art+Design” opracowała 
pięknie stronę grafi czną wystawy.

Kurator wystawy Alison 
Stewart i inni pracownicy 
Muzeum zaprojektowali 
wystawę, rozmieścili 
eksponaty i udzielili 
daleko idącej pomocy 
koordynatorkom wystawy.

Bardzo pozytywnie o 
wystawie wypowiadali się w 
środkach masowego przekazu 
Meredith Hinchliffe i 
Domenic Mico w “Canberra 
Times”, Bogumiła 
Żongołłowicz w “Kurierze 
Zachodnim”, Kathlin Hyland 
w lokalnej ABC State Line. 
Również w radiu SBS Ernestyna Skuriat 
przeprowadziła wywiad z Wandą Horky 
i Małgorzatą McCurdy a Philip O’Brian 
rozmawiał na temat wystawy z Małgorzatą 
McCurdy w lokalnym ABC Arts Radio.

Wystawa wzbudzila żywe zainteresowanie 
wśród uczestników 2-
dniowych warsztatów 
na temat utrzymywania 
archiwow zorganizowanych 
przez Australijską Bibliotekę 
Narodową dla przedstawicieli 
grup etnicznych w Australii. 
Jeden z uczestników 
stwierdził, że ta imponująca 
wystawa świadczy o tym, 
iż polska społeczność w 
Kanberze musi być dobrze 
zorganizowana, skoro potrafi  
zaprezentować swoją historię 
w tak atrakcyjny sposób. 
Zasugerowano także, że jest 
to dobry model na wystawę 
tego typu dla innych grup 
etnicznych. 

Organizatorzy wystawy mieli 
na uwadze dwa cele. Jednym 

z nich było zaprezentowanie 
Australijczykom powodów, dla 
których w dwudziestym wieku 
ludzie emigrowali do nowego 
kraju, przedstawić polską kulturę, 
zwyczaje, wiarę, osiągnięcia a 
także pokazać istniejące związki 
pomiędzy Australijczykami a 
Polakami w czasie Powstania 
Warszawskiego, kiedy to 
Australijski pilot zrzucał pomoc 
dla Armii Krajowej. 

Drugim celem było uświadomienie 
Polonii jak ważną sprawą jest 
dbanie o pamiątki i dzielenie 

się z innymi fascynującymi historiami 
ludzkich wysiłków, osiągnięć i przedmiotów 
wiążących się z Polską.

Zgromadzono ponad 200 eksponatów. Nie 
wszystkie mogły jednak być wykorzystane. 
Wyeksponowane zostały te przedmioty 

które ilustrują nie tylko historię życia ich 
właścicieli ale, co ważniejsze, symbolizują 
każdego z nas i nasze drogi życiowe.

Powodzenie wystawy można oceniać w 
różnych aspektach. Liczba zwiedzających i 
komentarze, szczególnie Australijczyków czy 
zagranicznych gości, były bardzo pozytywne: 
od “Fantastic”, “I am so proud to be Polish”, 
“I would love to learn more about Poland” do 
“I never knew about the Polish community in 
Australia. Now I know a part of it”.

Nie tylko wystawa cieszyła się wielką 
popularnością. Także imprezy towarzyszące 
zgromadziły wielu gości. I tak 120 osób 
przyszło na pokaz robienia pisanek, 
prowadzony przez Basię Alwast i Etę 
Rogoyską. Uczestnicy brali czynny udział 
w robieniu pisanek i ocenili imprezę jako 
fantastyczną.

Następnym wydarzeniem była popołudniowa 
herbatka (z pysznymi ciastami) 
zorganizowana przez panie z Koła Polek i 
występ grupy tanecznej “Wielkopolska”. 
Znów wielki sukces i znów przyszło na tą 
imprezę120 osób. 

Polskie Towarzystwo Sztuk Pięknych (Eta 

Polski Instytut 
Historyczny w Australii

Wystawa “Poles A Part”

Małgorzata McCurdy 
Koordynatorka

Wystawa “Poles a Part” odbyła się w dniach 
od 29 maja do 29 sierpnia 2004 roku w 
gmachu Canberra Museum and Gallery 
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                                                             Drodzy Państwo
 
                                                                        Pracuję  w real estate od wielu już lat. Obecnie dla Peter                      

                              Blackshaw, jednej z najbardziej prestiżowych agencji w ACT.

                               Jestem pomocna, życzliwa i dokładna. Lubię swoją pracę - 
                               otrzymałam dwa złote wyróżnienia za  doskonałe wyniki.
     
                               Jeśli chcecie Państwo szybko i dobrze sprzedać dom, uzyskać 
                               wycenę czy poradę, proszę o kontakt.

  Elżbieta Jancewicz

  Praca: 6241 9444   Dom: 6242 0133   Mobile: 0408 219 148

                              Blackshaw, jednej z najbardziej prestiżowych agencji w ACT.

                               Jestem pomocna, życzliwa i dok
                               otrzyma                               otrzyma
     
                               Jeśli chcecie Państwo szybko i dobrze sprzedać dom, uzyskać 
                               wycenę czy poradę, proszę o kontakt.

Rogoyska i Wanda Horky) zorganizowały 
koncert “Chopin - a longing heart”. Impreza 
była na wysokim poziomie, elegancka, 
ciekawa i spotkała się z bardzo dobrym 
przyjęciem.

Ann-Mari Jordens (historyk) przeprowadziła  
ciekawy wywiad “A Journey to freedom – 
Poland to Australia 1939-1956” z Bernardem 
Skarbkiem.

Następną atrakcją była nauka robienia 
pierogów zorganizowana przez Małgorzatę 
McCurdy, Teresę Wojkowską, Wandę Horky, 
Annę Skurowską i Basię Alwast. Ponad 40 
osób przyszło na tą imprezę, pomimo że 
sala w której odbywała się demonstracja nie 
mogła pomieścić wielu osób. Uczestnicy 
lepili i jedli pierogi. Wszyscy, łącznie z 
obecnymi paniami z Koła Polek, pochwalili 
nasze pierogi.

Wystawę należy ocenić jako jedną całość w 
połącznieniu z imprezami towarzyszącymi, 
nie zapominając o owocnej współpracy 
różnych instytucji oraz bardzo pozytywnym 
oddźwięku w mediach. Sądzę, że Polska 
społeczność ma powód do dumy.

Szkoła Polska w Phillip
Grażyna Policińska

Niepokonani warszawiacy- 
W 60-tą rocznicę powstania 
warszawskiego

„Jak nie kochać strzaskanych tych murów, 
tego miasta co nocą odpływa, kiedy obie z 
greckiego marmuru – i umarła Warszawa i 
żywa.”

Tadeusz Gajcy  „Śpiew murów”

Warszawa, okupacja, jej metody nie znane 
do tej pory, jawią się przeraźliwą i bezlitosną 
walką z ludnością cywilną. Okrucieństwo i 
terror wstrząsa Warszawą w ciągu długich 
lat okupacji.Większość warszawskich rodzin 
boleśnie odczuwała brak bliskich – 
zamordowanych, wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych, lub na przymusowe 
roboty do Niemiec. Ta niewola ciężko 
doświadczała dzieci, cierpiały one na równi 

z dorosłymi. Pozbawiane były rodzinnych 
domów, rozdzielane od ojców i matek.

A przecież mimo wszystko na murach 
domów, parkanach pojawiały się śmiałe 
napisy i symbole prowadzonej przeciwko 
Niemcom walki, pisane często w pośpiechu, 
niezdarnym pismem przez nieznane ręce.
Warszawa broniła się na wiele sposobów: 
konspiracją, małym sabotażem i wielką 
dywersją, tajnym nauczaniem, mimo represji 
i wbrew słowom wypowiedzianym przez 
Hansa Franka, gubernatora  Generalnej 
Guberni, że Polakom należy zostawić tylko 
takie możliwości kształcenia się, które okażą 
im beznadziejność ich położenia narodowego. 
Determinacja walki o wolność tkwiła w 
warszawiakach, od najmłodszych, aż do 
najstarszych.

Rok 1944, pierwszego sierpnia, godzina 
17.00 - wybucha  powstanie przygotowane 
przez Armię Krajową, wojskową organizację 
podziemną. Warszawiacy nie pierwszy 
raz w historii nie pozostawili swych 
losów wyłącznie w rękach żołnierzy, lecz 
przyłączyli się do walki. 

Poszczególne części miasta miały różny 
udział w  przebiegu działań zbrojnych, 
miały swoje powstańcze losy. Walczyły 
całe dzielnice, ale i często małe wysepki 
otoczone przytłaczającą siłą wroga, 
zmieniające się naraz w bastiony, gdzie nie 
sposób było odróżnić żołnierzy od cywilów. 
Jedne opanowane przez powstańców, jak 
Śródmieście, Mokotów czy Stare Miasto, 
miały swoje chwile wolności, inne, jak 
Wola tej chwili nie miały. Dzielnica ta stała 
się miejscem straszliwej rzezi ludności. Na 
terenie fabryki Ursus hitlerowcy dokonali 
bestialskiej egzekucji, rozstrzeliwując 7000 
Polaków. 

Lecz nie jest moim zamiarem skupianie się 
na  przebiegu powstania, czy jego przyczyn 
politycznych, ale na uzmysłowieniu 
bezimiennej ofi arności  i bohaterstwa, 
mieszkańców Warszawy.
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Ludność cywilna właczyła sie czynnie w 
pomoc powstańcom: tysiące ludzi budowało 
barykady, robiło wykopy, dostarczało 
broni, wody i żywności, informowało 
patrole powstańcze o punktach ogniowych 
nieprzyjaciela, ostrzegało i wskazywało 
powstańcom bezpieczne przejścia, udzielało 
pomocy medycznej i schronienia, grzebało 
zabitych, dzieląc powstańczą codzienność 
przez 63 dni.

To również cywile  służyli jako żywe 
tarcze: „...od strony Litewskiej nadjechało 
kilka czołgów i dwie sanitarki, stając w 
kilkunastometrowych od siebie odstępach. 
W powstałe między nimi luki wpędzono 
nas, rozkazując utworzyć równe, zwarte 
kolumny. Ponadto na każdy czołg wsadzono 
po kilka kobiet. Byliśmy osłoną dla czołgów 
i żołnierzy niemieckich, skierowaną na ulicę 
Piusa, aby rozebrać barykadę na skrzyżowaniu 
z Kruczą, a następnie dostać się do gmachu 
telefonów, gdzie byli odcięci Niemcy, których 
kazano nam przenieść do sanitarek...” 

A jaki był zwykły powstańczy dzień 
przeciętnych mieszkańców przeciętnej 
warszawskiej kamienicy ?  „...kamienica 
przy Marszałkowskiej 35, tuz obok kościoła 
Zbawiciela, sprawiała przygnębiające 
wrażenie. Piwnice i klatki schodowe 
przepełnione były uciekinierami z 
okolicznych domów zajętych już przez 
hitlerowców. Ludzie ci opowiadali 
niesamowite historie o okrucieństwie 
Niemców z garnizonu alei Szucha, którzy 
wpadając do mieszkań przy Marszałkowskiej, 
Litewskiej, Oleandrów strzelali do mężczyzn, 
zabierali kobiety, podpalali domy. Na 
wszystkich twarzach maluje się rozpacz i 
przerażenie. Siedzą na walizkach, tobołkach 
z resztkami dobytku, niektórzy modlą się w 
piwnicach na korytarzach przed ołtarzykami 
oświetlonymi migocącym blaskiem świec. 
Wiele kobiet opłakuje mężów i synów...”

Po sześciu tygodniach walki głód 
sprzymierzył się z wrogiem.

Klęska straszliwie osamotnionej w powstaniu 
Warszawy skończyła się wygnaniem 
wszystkich jej mieszkańców, którzy ten 
bój przeżyli.  Na zawsze pod gruzami,  
pochowanych na podwórkach, ulicach, 
skwerach, i dziedzińcach pozostało dwieście 
tysięcy poległych warszawskich powstańców i 
ich cywilnych sprzymierzeńców.

„Nocą, gdy miasto odpłynie w sen trzeci
a niebo czarną przewiąże się chmurą,
wstań bezszelestnie, jak czynią to dzieci,
i konchę ucha tak przyłóż do murów.
Zaledwie westchniesz a już cię doleci
z samego dołu pięter klawiaturą
w szumach i szmerach skłębionej zamieci 
minionych istnień bolesny głos chóru.”

Tadeusz Gajcy, żołnierz powstania, napisał 
ten wiersz już w 1939 roku, gdy rozpoczęła 
się okupacja Warszawy i gdy zaczęła ginąć 
bezbronna jej ludność. Wzywa w nim  

wszystkich, którzy przeżyją aby nigdy 
nie zapomnieli o tragedii tamtych dni. 
Nie podzielił z innymi rozpaczy upadku 
powstania, zginął w jego szesnastym dniu na 
skrzyżowaniu ulic Leszno i Przejazd. 

W poezji powtańczej Gajcego jak również 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego utrwalone  
zostały głębokie przeżycia młodych 
warszawiaków, tych z pokolenia mojej Matki, 
nieustraszonych, ale cierpiących i smutnych, 
lecz przyjmujących ze zrozumieniem to, 
że walka była dla nich jedynym rodzajem 
miłości, wymuszonej przez epokę śmierci.

A co na to potomni, jak odbierają walczących 
i samą walkę?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliły uczennice, 
dziś już absolwentki, Szkoły Polskiej w 
Phillip, w teście przeprowadzonym przez 
nauczyciela p. Stefana Gajewskiego. 
Wszystkie uczennice były zgodne, że 
trzeba było walczyć,  „...  bo Polacy chcieli 
wolności, jak napisała Natalia Górecka, żeby 
żyć normalnie, chociaż, - jak zauważyła- „...
w tym samym czasie tylu ludzi zginęło i tyle 
było bólu.”

Motywami walki, według Joanny Orzeszko 
było to, że „...Polacy czuli śmiertelną 
nienawiść do Niemców, ...a także wierzyli w 
zwycięstwo.” Podsumowuje to, pisząc, iż, „...  
taka walka uczy wartości dumy narodowej i 
patriotyzmu.”  

Iga Policińska, moja córka, ma przekonanie, 
że, „...to było ważne wydarzenie, to było 
wołanie, aby nie usuwać nas z historii 
Europy. I  stwierdza, „...jestem z tych ludzi 
dumna, szanuję ich za wspaniałą odwagę, 
za poświęcenie, za miłość do kraju i taką 
wytrwałość w walce o jego niepodległość.”

Joanna Cyran stwierdza:  ”...powstanie 
warszawskie stanowiło coś bardzo ważnego 
dla następnych pokoleń ...bohaterstwo 
Warszawy, poświęcenie dla ojczyzny i 
wolności wywarło ogromny wpływ na 
żyjących po wojnie... i chociaż przegraliśmy 
jako kraj, to przegranej potomni się nie 
wstydzą. Cieszę się, że dzielę historię z takim 
narodem, bowiem naród to wspólnota żywych 
i minionych pokoleń.”

Nieodstępnym towarzyszem niedoli były 
dla warszawiaków piosenki, pieśni, hymny. 
Ta  śpiewana poezja dodawała otuchy w 
nierównej walce na śmierć i życie, z której 
nie było odwrotu.   

„Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
za każdy kamień twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom 
gniew!”
Stanisław Ryszard Dobrowolski / Andrzej 
Panufnik

Po podpisaniu przez dowództwo powstania 
kapitulacji w dniu 2-go października  

warszawiacy, pozbawieni wszystkiego 
co zdobyli swą praca przez pokolenia, 
wypędzeni zostali z miasta.Pierwszym etapem 
tulaczki był przejściowy obóz w Pruszkowie, 
skąd dalej wywożeni byli do innych obozów.

Ten koszmarny marsz odbywała i moja 
rodzina, a wśród niej moja 81-letnia prababcia 
Wiktoria, która postanowiła uciec z konwoju. 
Jak postanowiła, tak zrobiła. Gdy tylko 
konwój zbliżył się do obrzeży Pruszkowa 
i zatrzymał na odpoczynek, dzielnie 
czmychnęła między zabudowania miasteczka, 
które na szczęście znała. Żyła jeszcze 10 lat w 
Warszawie, a ja dzięki temu mogłam słuchać 
jej niezwykłych opowieści sprzed lat.

Po upadku Powstania  przyszła kolej na 
zagładę miasta. Według rozkazu  Himmlera  
„ ...każdy dom należy wypalić i wysadzić 
w powietrze”. Ponad milionowa  Warszawa 
spłonęła za sprawą szaleńców, jak przed 
wiekami Rzym. Warszawiaków trzeba było 
pozbawić jeszcze ich małej ojczyzny, ich 
korzeni. A cały naród jego serca – stolicy 
– aby nigdy nie zabiło grożąc wrogom.

Po wojnie Warszawa mozolnie wskrzeszała 
swój byt. Wracali warszawiacy, przybywało 
ludności napływowej. Miasto odmieniało 
się  wraz z ludźmi. Znany warszawiak, 
Stefan Wiech-Wiechecki,  dziennikarz, 
kronikarz, pisarz satyryczny i twórca 
pisanej gwary warszawskiej tak o niej 
pisał „... jedną z głównych przyczyn za 
które kocham Warszawę, było to, że sobie 
„podgrymaszać” nie pozwala. Ani Krakowa, 
ani Poznania pod krytykie nie biorę, skarz 
mnie Bóg, ale Warszawa zawsze pierwsza 
była, a wiele się rozchodziło o to, żeby popęd 
nieprzyjaciołom dać albo manto jem spuścić. 
Narzekał na nas car w dziewięćset piątem 
roku, narzekała jego babcia Katarzyna, 
jak jej Kiliński na czele warszawskich 
remiechów, bez most Kierbedzia na Pragie 
kotka pogonił ...Narzekał łobuz malarzyna 
na warszawskich powstańców. Ciężko się 
potem na nas za to odegrał, ale Warszawa 
swojego przepisowego fasonu nie straciła.Nie 
dała sobie podgrymaszać! Dlatego tyż może 
gdzie indziej są ładniejsze widoczki, lepsze 
powietrze, wygodniej się żyje, ale ja pasjami 
lubię Warszawę.”

Moje rodzinne miasto, urodziłam się w 
jego gruzach.i zawsze powracam do niego 
z sentymentem, ...bo tu się żyło...i do 
ludzi, do tych warszawiaków serdecznych, 
sceptycznych, z poczuciem humoru i 
niezłomnych, jak to miasto, gdyż to oni 
nadawali mu taki charakter i zasługują na 
pamięć, chociażby małym wspomnieniem.

Bibliografia: Jan M. Ciechanowski, 
„Powstanie Warszawskie”, Jerzy S. Stawiński 
„Kanał”,” „Ucieczka”,  „Godzina W”,  
„Młodego warszawiaka zapiski z urodzin”,    
Jerzy Kasprzak „Tropami powstańczej 
przesyłki”, Małgorzata Baranowska 
„Warszawa”.
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Ogłoszenia Szkoły Polskiej w 
Phillip

Jubileusz 20-lecia szkoly:
W marcu 2005 Szkoła Polska w Phillip 
obchodzić będzie Jubileusz 20-lecia swojej 
działalności. W związku z tym chcielibyśmy 
stworzyć grupę roboczą i rozpocząć 
przygotowania do uczczenia tego ważnego 
dla nas wydarzenia. Wszystkich, którzy 
chcieliby przyczynić się do uświetnienia 
obchodów, prosimy o skontaktowanie się z 
kierowniczką Szkoły, Bogumiłą Kocik, tel. 
62964418.

Wycieczka na zakupy:
23 października b.r. Polska Szkoła 
Przedmiotów Ojczystych w Phillip planuje 
wycieczkę na zakupy do Sydney.W ramach 
wycieczki jesteśmy dowożeni do hurtowni, 
gdzie można kupować po cenach niższych 
niż w zwykłych sklepach. Na wycieczkę 
zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie 
od tego czy dzieci uczęszczają do Szkoły. 
Koszt wycieczki wynosi $45. Zapisy 
przyjmuje pani Wanda Solecka w piątki w 
czasie zajęć lekcyjnych oraz Wanda Całka, 
tel. 6248 6842. Termin przyjmowania wpłat 
uplywa z dniem pierwszego października. 
Dodatkowych informacji udziela Bogumiła 
Kocik: 6296 4418.

Szkoła Polska w 
Belconnen
Teresa Zubowicz i Urszula Pietkiewicz

Ropoczęliśmy II-gie półrocze nauki w 
Polskiej Szkole w Belconnen. Zajęcia 

prowadzone są wg. programu opracowanego 
na początku roku przez nauczycieli.

Poszerzyliśmy zbiór pomocy naukowych 
o najnowsze atlasy geograficzne, 
ćwiczenia historyczne oraz sporą ilość 
filmów  historycznych i biograficznych. 
Nasza filmoteka poszerzyła się również o 
filmy dla dorosłych (kasety video i CD). 
Obecnie mamy ponad 285 filmów polskich. 
Zapraszamy wszystkich chętnych w każdy 
piątek w godz. 18-20. Filmy te są dostępne do 
wypożyczenia dla każdego.

Dzieci nadal korzystają z zajęć 
komputerowych. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
członkom grupy komputerowej “Polonet”, 
działającej przy Klubie Orła Białego, za 
stałą pomoc w naprawie i konserwacji 
szkolnych komputerów. Dzięki zajęciom  
komputerowym dzieci szybciej opanowują 
zasady ortografii i gramatyki polskiej, jak 
również poszerzają wiadomości historyczno-
geograficzne. Najstarsza klasa często używa 
program do pisania dyktand ze słuchu. 
Programy najbardziej ulubione przez dzieci to 
“Dookoła Polski”, “Bolek i Lolek na tropach 
ortografii”, “Umiem pisać” i “Wielki turniej 
geograficzny” – szczególnie ulubiony przez 
grupę najstarszą - zawierający informacje na 
temat całego świata i poszerzający polskie 
słownictwo geograficzne.

Dziękujemy wszystkim osobom, które 
często poświęcają swój piątkowy wieczór, 
za bezinteresowną pomoc w naszej szkole. 
I tak: Beacie Tworek-Matuszkiewicz 
za pomoc w sprawach organizacyjnych 
szkoły, Eugeniuszowi Nodzyńskiemu za 
prowadzenie spraw finansowych szkoły oraz 
wypożyczanie filmów, Anicie Brandenburze 
za prowadzenie sklepiku, Marii Kruger za 

zajęcia indywidualne z uczniami, Annie i 
Michałowi Rodoś (przy okazji najlepsze 
życzenia na nowej drodze życia) oraz 
Kamilowi Zubowiczowi za pomoc w 
obsłudze komputerów.

Niektórzy nasi uczniowie w tym roku 
szkolnym odwiedzili Polskę poszerzając 
jednocześnie swoje wiadomości o naszej 
Ojczyźnie i rozwijając swój zasób słów.

Przypominamy, że prawie wszyscy uczniowie 
naszej szkoły brali udział w konkursie 
Słowa i Muzyki Polskiej i wszyscy zostali 
nagrodzeni.

Nasza szkoła nieustannie boryka się z 
problemami finansowymi w związku z 
czym  nadal szukamy sponsorów, osób 
lub instytucji, które w jakiś sposób byłyby 
w stanie nam pomóc. Każda, nawet 
najmniejsza suma pieniędzy będzie przyjęta 
z wdzięcznością ponieważ przyczyni się 
do zorganizowania lepszej pracy w naszej 
szkole. 

JEŚLI MOŻESZ-POMÓŻ

Wieści z Klubu Orła 
Białego
Apel do Polonii Canberry

Zarząd Klubu, mając na uwadze 
jedność i wspólnotę działań w kierunku 
podtrzymywania i umacniania jedności 
narodowej wśród organizacji i ugrupowań 
Polonijnych w ACT, zwraca się z apelem i 
prośbą o wsparcie istnienia, działalności i 
rozwoju ostatniego już w Canberze klubu 
„Orzeł Biały” w każdy możliwy sposób. 

Gdyby doszło do rozwiązania Klubu 
byłoby to niepowetowaną stratą dla idei 
podtrzymywania i przekazywania naszej 
kultury, języka, tradycji i obyczajów 
następnym pokoleniom. Podtrzymywanie 
polskości jest patriotycznym obowiązkiem 
wszystkich generacji Polaków od czasów 
powojennej fali emigracyjnej. Polacy są 
indywidualistami ale nie oznacza to, że 
wyrzekamy się naszej polskości! Przekażmy 
ją naszym potomkom! Użyjmy znaczny 
potencjał intelektualny i organizacyjny 
istniejący w kręgach Polonii dla dobra 
wyższego celu – zachowania polskości!!! 
Zarzućmy personalne niechęci, zapomnijmy 
o różniących niesnaskach. Zacznijmy działać 
w grupie dla dobra nas wszystkich, dla dobra 
polskości poza granicami naszej Ojczyzny.

Parafrazując i trywializując znane 
powiedzenie: jeśli każdy dołoży 
swoją cegiełkę, nawet małą, na miarę 
indywidualnych możliwości, zbudujemy 
wtedy mur (choć może nie chiński, a z 
pewnością nie berliński).

Zygmunt J. Opoczyński
Prezes Klubu „Orzeł Biały”

Z głębokim żalem żegnamy następujace osoby, które odeszły spośród nas w ciągu ostatnich 
miesięcy:

 Dnia 22 lutego 2004 r. w wieku lat 84 zmarł śp. Jan (Jasiu) Górski - założyciel 
i długoletni członek Klubu Orła Białego i Klubu SPK w Canberze. Ofiarny i pracowity 
członek obydwu Klubów. Był również czynnym członkiem Sekcji Rybackiej przy Klubie 
Orła Białego. Za swoja uczciwą pracę społeczną otrzymał dożywotnie Członkostwo Klubu 
Orła Białego.Odznaczony wieloma orderami wojskowymi i cywilnymi. Był pełen humoru i 
dobrym kolegą i takim pozostanie w naszej pamięci.

 Dnia 25-go grudnia 2003r. w wieku lat 64 zmarła ś.p. Wanda Soczyńska 
- długoletni członek Klubu Orła Białego. Kilkakrotnie pełniła obowiązki sekretarza oraz 
członka Zarządu tego Klubu. Pamiętac jąbędziemy jako nauczycielkę i kierowniczkę 
polskiej szkoły sobotniej przy Klubie Orła Białego, którą to funkcję piastowała przez kilka 
lat. Była osobą ofiarną w swej pracy nauczycielskiej i społecznej.

 Dnia 28-go lutego 2004r. w wieku lat 81 zmarł śp. Romuald H.D. Baczyński - 
długoletni członek Klubu Polsko-Australijskiego w Queanbeyan i Klubu Orła Białego 
w Canberze. Mąż pani Lucyny Baczyńskiej, długoletniej nauczycielki i kierowniczki 
w szkołach polskich w Queanbeyan i w Canberze. Był człowiekiem pełnym humoru i 
ciekawych opowieści, i takim wsród nas pozostanie.

       Cześć Ich pamięci
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Komunikat Klubu

Podajemy do ogólnej wiadomości, że na 
swoim pierwszym posiedzeniu dnia 20-go 
lipca 2004 r. Zarząd Klubu Orła Białego 
ukonstytuował się w następujacym składzie:

p. Zygmunt Opoczyński – Prezes
p. Marek Mikołąjczak – I-y Vice-Prezes
p. Krzysztof Janiszewski - II –gi Vice Prezes
p. Aleksander Pęczalski – Skarbnik
p. Jan Wieczorek – zastępca Skarbnika
p. Joanna Hicka – Sekretarz
p.Andrzej Mikołajczak – zastępca Sekretarza
p. Kasia Mikołajczak – Public Offi cer

Komisja rewizyjna została wybrana i 
uzupełniona w składzie:
p. Marysia Pacek  i  p. Marek Baranowski
oraz p. Adam Raut i p. Robyn Raut

Za Zarząd K.O.B.
A.S. Mikołajczak
Sekretarz

-oOo-

OGŁOSZENIE
Polski Klub Orła Białego poszukuje 
odpowiedniej osoby do prowadzenia 
kuchni. Dla omówienia dalszych 
szczegołów prosimy o kontakt 
telefoniczny pod nr 0418 607303 
(Marek Mikołajczak) lub 6247 0963 
(Zygmunt Opoczyński). Można też 
zgłosić się osobiście w Klubie w 
każdą sobotę pomiędzy godziną 11 
rano a 2 po południu.
  
Za Zarząd K.O.B.
J. Hicka, Sekretarz.

Z życia KOŁA POLEK
Okres od ostatniego wydania Kroniki Poloni 
do dziś, był obfi ty w godne zanotowania 
wydarzenia w życiu polonijnym, w których i 
nasz udział był widoczny.

Pierwszego maja wszyscy uroczyście 
obchodziliśmy przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej. Ambasady krajów 
przystępujących, wspierane przez swych 
obywateli i organizacje emigranckie, 
zorganizowały uroczysty festyn w centrum 
Canberry. Ambasadę polską reprezentował 
Charge d’Affaires p. Marek Malarski. 
Powiewały fl agi nowo przyjętych krajów, 
częstowano się nawzajem narodowymi 
przysmakami, popijajac piwem, winem i 
dobrą kawą. Nastrój był wspaniały, grały 
orkiestry, były występy i tańce narodowe. 

Następnego dnia, w niedzielę 2 maja, w 
klubie Orła Białego odbyła się Akademia 

3-cio majowa z udziałem: przedstawiciela 
ambasady RP Marka Malarskiego, 
pocztu sztandarowego, przedstawicieli 
organizacji polonijnych i społeczeństwa. 
Młodzież szkolna i zespół taneczny 
Wielkopolska urozmaiciły program swymi 
występami. Było obecnych ponad 100 
osób. Przyjemnie było spotkać dawno nie 
widzianych znajomych. Na zakończenie 
Koło Polek przygotowało poczęstunek. 
Koło Polek zbierało również wolne datki 
na szkolnictwo 
polskie w 
Canberze.

28-go maja, 
w Canberra 
Museum 
& Gallery, 
nastapiło 
uroczyste 
otwarcie 
starannie 
przygotowanej 
przez Polski 
Instytut 
Historyczny 
wystawy pt. 
Poles a Part. 
Instytutowi, pod dyrekcją p. Wandy Horki, 
należą się podziękowania za podjęcie tak 
ambitnej inicjatywy. Wystawa była świetną 
promocją polskiej grupy etnicznej i polskiej 
sprawy. W ramach wystawy Poles a Part 
miały miejsce różne dodatkowe imprezy. 
24-go lipca Koło Polek przygotowało Polish 
Afternoon Tea. To bardzo udane popołudnie 
miało na celu promocję polskiej tradycji. 
Frekwencja była bardzo dobra. Na wstępną 
listę zapisało się 60 osób, a przybyło dwa 
razy więcej. Występy grupy tanecznej 
Wielkopolska urozmaiciły i ozdobiły 
naszą imprezę. Obecnym rozdawano 
broszurkę z polskimi przepisami i historią 
polskiej sztuki kulinarnej, polskich tradycji 
i  zwyczajów. Broszura przygotowana 
została na podstawie książki kucharskiej 
wydanej przez Koło Polek w Adelaidzie, 
z ilustracjami o motywach polsko-
australijskich 
Krystyny 
Łużnej. Z Galerii 
otrzymałyśmy 
bardzo 
przyjemny list z 
podziękowaniem, 
którego wyjątki 
cytuję:

„Dear Helen and 
all the Polish 
Women Assoc. 
Thank you so very 
much for your 
contribution to 
our recent event a 
“Polish Afternoon 
Tea” on the 24th 
of July… It was a 
real pleasure to 
work with you… 

The knowledge and enthusiasm that you 
brought… was invaluable, and I thank you 
on behalf of Canberra Museum & Gallery… 
I have received some wonderful feedback 
from the participants who took great pleasure 
in partaking in the delicious treats you all 
baked. 

Yours sincerely Lisa DeSantis, Senior 
Education Offi cer.”

W dniu 25-go kwietnia, w ramach współpracy 
międzyorganizacyjnej przygotowałyśmy, na 
prośbę Koła SPK, lunch na ANZAC Day 
a także przyjęcie z okazji rocznicy Cudu 
nad Wisłą i Święta Żołnierza w dniu 15-go 
sierpnia. Po uroczystej mszy św. w kościele w 
Narabundah, imprezę w klubie Orła Białego 
otworzył i przywitał przybyłych prezes 
Koła, dr. F. Ziółkowski. Następnie p. A. 
Kleeberg, prezes Krajowego SPK, w krótkim 
zarysie podkreślił znaczenie tego święta. 
Uroczystość urozmaiciły deklamacje i śpiew 
niedawno powstałego, a już bardzo dobrego 
chóru żeńskiego, składajacego się z pań 
kochajacych śpiew i muzykę. Brawo Panie! 
Uroczystość ta zakończyła się wspólnym, 
smacznym obiadem.

Pierwszego sierpnia, jako członkinie 
SPK wzięłyśmy udział w uroczystości 

Grupa taneczna “Wielkopolska”podczas wystepów na Polish Afternoon Tea

Panie z Koła Polek i pracownicy Canberra Museum & Gallery podczas 
Polish Afternoon Tea
Panie z Koła Polek i pracownicy Canberra Museum & Gallery podczas 
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odsłonięcia tablicy, dla uhonorowania 
lotników australijskich latających z pomocą 
dla walczącej Warszawy w czasie Powstania 
Warszawskiego. Tablicę ufundowało Koło 
SPK nr.5. Odsłonięcia dokonał prezes Dr. F. 
Ziółkowski i ostatni żyjący lotnik, który brał 
udział w tych lotach, kapitan A. H. MacIntosh. 
Należy dodać, że poprzedni prezes klubu, p. 
F. Machutta, przyczynił się w dużym stopniu 
do realizacji tego projektu. Tablica została 
umieszczona w RAAF Memorial Grove, parku 
specjalnie na ten cel przeznaczonym.

9-go czerwca uczestniczyłyśmy, na zaproszenie 
ambasady RP, w uroczystym wręczeniu 
nominacji na stopień porucznika panom: J. 
Zawartko i St. Brożkowi, za udział w walkach 
w Armii Podziemnej. Nominacje wręczył 
ambasador RP J.Więcław. Gratulujemy 
uhonorowanym oraz Ich żonom (członkiniom 
Koła Polek).

Od kwietnia do sierpnia odbyło się sześć zebrań 
z przeciętną obecnością 15-tu pań. Odbyły się 
również 3 sesje informacyjne przy współpracy 
ACT Carers na następujace tematy: 

- racjonalne gospodarowanie lekarstwami
- stres i niepokój
- pielęgnacja stóp

„Friendly Visits” odbywają się zgodnie z 
potrzebami. Od lutego do sierpnia było ich 
około 30. Pani T. Gerula serdecznie dziękujemy 
za ofi arowanie maszyny do pisania. Wszystkim 
Paniom i sympatyczkom Koła Polek, serdeczne 
podziękowanie za wielki wkład pracy, ofi arność 
i poświęcenie, których tak wiele ten ostatni 
okres od nas wszystkich wymagał, składa 
Zarząd.

Ważną sprawą najbliższej przyszłości jest 
organizowany rajd samochodowy szlakiem 
Pawła Strzeleckiego, z Perth do Jindabyne. 
Zakończenie (16-17.10.2004.) na górze 
Kościuszko. Impreza ta ma podkreślić zasługi 
Pawła Strzeleckiego dla Australii i pomóc w 
akcji obrony nazwy góry Kosciuszko.

H.Wodzińska   A.Ziółkowska     L.Zawartko
sekretarz          V-ce prezes    p/o prezes

Podziekowanie

Składam bardzo serdeczne podziękowanie 
wszystkim koleżankom z Koła Polek oraz 
Panom, za złożone mi życzenia z okazji 
moich urodzin. Za słowa szacunku i 
uznania , serdeczność i całe tak pieknie 
przygotowane przyjęcie w gronie bliskich 
mi osób. Serce i życzliwość okazane mi w 
tym dniu wzruszyły mnie orgomnie. Dzień 
ten pozostanie na długo w mojej pamięci.

Helena Wodzińska

Fundacja Kulturalna
XIII-ty Konkurs Piękno Słowa i 
Muzyki Polskiej

Zofi a Sęk-Sękalska

24-go marca odbył się, już po raz trzynasty, 
w klubie Orła Białego Konkurs ‘Piękno 
Słowa i Muzyki Polskiej’. Rok ubiegły 
został 
ogłoszony w 
kraju rokiem 
Witolda 
Gombrowicza, 
którego 
nazwisko 
umieszczono 
w programach 
polskich szkół 
średnich , 
natomiast rok 
obecny rokiem 
Konstantego 
Ildelfonsa 
Gałczyńskiego. 
Dlatego tez 
tegoroczny 
konkurs nosił 
imiona obydwóch wielkich Polakow.

Program konkursu był ciekawy a wszyscy 
uczestnicy bardzo dobrze przygotowani. 
Tradycyjnie młodsi uczestnicy konkursu 

deklamowali Brzechwę, Tuwima i 
Konopnicką. Natomiast młodzież starsza 
wygłosiła referaty w języku polskim i 
angielskim. Dlaczego? Bowiem, w konkursie 
brały udział dzieci z mieszanych małżenstw 
oraz nastolatki urodzone już w Australii 
którym łatwiej zrozumieć referat w języku 
angielskim. Także, na sali obecni byli 
goście Australijczycy. A więc był referat 
o Gombrowiczu, Gałczyńskim, Chopinie, 
Krasickim i Tuwimie. Teksty przeplatane 
były grą na gitarze i fortepianie, śpiewem i 
tańcami.

Najwiekszą radość sprawiają maluchy, 
które mają odwagę wyjść na scenę i popisać 
się swoim wierszem.W ciągu lat mego 
zaangażowania w organizację konkursu 
było kilkoro 4-ro latków, z których mamy 
prawo być dumni. Między innymi wystąpiła 
Sylwia Kulska, która nie opuściła żadnego, 
począwszy od pierwszego konkursu. W 
ubiegłym roku brała udział w XII Światowym 
Festiwalu poezji Marii Konopnickiej w 
Polsce wraz z 240-oma uczestnikami z 
całego świata. Sylwia otrzymała dyplom 
wyrożnienia.

Wśród zaproszonych gości był attaché 
ambasady RP p. Mariusz Tomaszewski z 
małżonką, Senator Gary Humphries, ks. 
Zenon Broniarczyk, redaktor Eugeniusz 
Bajkowski. Sala była wypełniona. Byli 
rownież przedstawiciele organizacji 
polonijnych, nauczyciele szkół polskich, 
gość przybyły specjalnie z Melbourne, 
p. Andrzej Giżycki, członkowie Rady 
Organizacji Polskich w ACT i miejscowej 
Kroniki Polonii, oczywiście rodzice młodych 
artystów, oraz mili goście,którym polska 
impreza kulturalna nie jest obojętna.

Wszystkim, którzy pomagali przy organizacji 
konkursu serdecznie dziekuję.

W jury konkursu zasiadali: p. Urszula 
Pietkiewicz, nauczycielka polskiej szkoły w 
Belconnen, dr Norbert Żmijewski oraz dawna 
laureatka konkursów Ola Kalinowska. Ania 
Jagiełło, również była laureatka, opracowała 
dekoracje.

Ambasadzie oraz konsulatowi RP a 
także Zarządowi koła SPK nr 5 składam 

 Z żalem pragniemy wspomnieć śp. Helenę Groncką, która tak nagle 
i niespodziewanie od nas odeszła. Zmarła 12.04.2004r. Była długoletnią, 
aktywną i ofi arną członkinią Koła Polek. Żywo interesowała się prawami Polonii 
Canberskiej. Piastowała funkcję prezeski KP w latach 60-tych. Bardzo jest nam 
Jej brak. Serdeczne kondolencje Rodzinie U.B. Plemel i T.W. Burzyńskim

       składa Koło Polek

 W dniu 3.08.2004r. zmarł w wieku 87 lat śp.Adam Spychała, przyjaciel. 
śp. Heleny Gronckiej i Jej Rodziny. Znany i ceniony Polak i Kombatant. Rodzinie 
U.B. Plemel oraz  T.W. Burzyńskim serdeczne podziękowanie za długoletnią opiekę 
nad Adamem

       składa Koło Polek

Uczestinicy konkursu ‘Piękno Słowa i Muzyki Polskiej’ 

Wrzesień 2004Kronika Polonii



podziękowania za nagrody dla uczestników 
Konkursu a Zarządowi klubu Orła Białego 
za udostępnienie sali. Gorąco zapraszam na 
konkurs XIV-ty.

Wspomnę jeszcze dwa wydarzenia. 

18-go kwietnia kombatanci, członkowie koła 
SPK w Canberze zebrali się na niedzielnej 
mszy św. w kościele na Narrabundah. 
Nabożeństwo odprawione było w intencji 
oficerów i żolnierzy Wojska Polskiego 
pomordowanych w obozach na terenach 
byłego Związku Radzieckiego. Znamy tylko 
Charków, Kozielsk, Miednoje, Katyń, a było 
ich więcej. Zginęło w nich kilkadziesiat 
tysięcy Polaków.

W nabożeństwie wziął udział poczet 
sztandarowy, który tworzyli S.Ziółkowski, 
jego syn dr F.Ziółkowski i S. Brożek. 
Mszę swiętą celebrowało trzech księży: 
Zenon Broniarczyk, W. Lisik oraz ksiądz 
prowincjał Tadeusz Przybylak, który 
wygłosił patriotyczne kazanie. Kościół był 
wypełniony wiernymi, którzy modlili się za 
poleglych bohaterów.

25-go kwietnia cała Australia obchodziła 
ANZAC Day, który gromadzi kombatantów 
wszystkich działań wojennych w jakich 
uczestniczyła Australia. W Canberze 
defiladę odbierał Gubernator Generalny 
gen. Michael Jeffery. Polskich kombatantów 
reprezentowała 16-to osobowa grupa 
członków koła SPK w Canberze. Po 
defiladzie przy War Memorial utrudzeni 
kombatanci przybyli do Klubu Orła 
Białego na posiłek oraz miłe spotkanie w 
gronie członków klubu. Niestety grupa 
kombatantów z roku na rok maleje, niemniej 

jednak byli żołnierze dzielnie spełniają swoje 
wojskowe narodowe obowiązki. Należy 
życzyć im długich i owocnych lat życia.

Z życia SPK Koła Nr.5
H. Szalińska

Opisując wydarzenia ostatnich miesięcy 
wypada zacząć od uroczystości odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez 
nasze koło dla uczczenia pamięci lotników 
australijskich, którzy latali z pomocą dla 
walczącej Warszawy podczas Powstania 
Warszawskiego. Uroczystość miała miejsce w 
dniu 1-go sierpnia 2004r., dokładnie w 60-tą 
rocznicę wybuchu Powstania i stanowiła 
równocześnie ważny element uczczenia tej 
rocznicy.

Pomysł wykonania tej tablicy pojawił się 
przed trzema laty i w zasadzie od tego 
czasu trwały prace nad wykonaniem i 
umieszczeniem jej w Memorial Grove 
oraz zorganizowaniem jej uroczystego 
odsłonięcia. Nad realizacją tego projektu 
pracowali przedstawiciele naszego koła 
a także Australian Air Force Association. 
Prace nad projektem tablicy trwały ponad 
rok. Po zatwierdzeniu projektu przez 
wszystkie zaangażowane osoby, zleciliśmy 
wykonanie tablicy. Trzeba przyznać, że 
wygląda imponująco a co najważniejsze 
zawiera wszystkie elementy, które dla 
zainteresowanych historią naszej Ojczyzny 
stanowią przejrzystą ilustrację o wydarzeń 
tego okresu.

Odsłonięcie tablicy zostało celowo 
zaplanowane na dzień 1-go sierpnia, dzień 
bardzo ważny w dziejach naszego kraju. 
Organizując tę uroczystość chcieliśmy 
uhonorować wszystkich jeszcze żyjących 
lotników za to co zrobili dla walczącej 
Warszawy, nie bacząc na wysiłek i ofiary 
jakie musieli ponieść. Zaproszeni goście 
i członkowie naszego Koła przybyli na 
uroczystość orzekli, że już dawno nie było tak 
dobrze i ciekawie przygotowanej imprezy , 
która stosownie do rangi rocznicy zawierała 
wszystkie niezbedne elementy. Tego 
rodzaju oceny cieszą, bo stanowią nagrodę 
dla organizatorów za ich wkład pracy. 
Pracowaliśmy ponad 4 miesiące, dbając o 
każdy szczegół, włącznie z poczęstunkiem 
jaki miał miejsce po części oficjalnej.

Tych, którzy nie mogli wziąć udziału w 
tej uroczyśtosci szczerze zachęcamy do 
odwiedzenia Memorial Grove i przekonania 
się naocznie, że umieszczona tam tablica 
jest znaczącym znakiem polskiego śladu w 
Australii.

Kiedy odetchnęliśmy nieco po tym 
wydarzeniu nadszedł czas na uroczyste 
świętowanie Dnia Zołnierza. Jak co roku, 
staraliśmy się aby ten dzień był okazją do 
spotkania się w gronie rodaków i wspólnego 
spedzęnia czasu. Korzystając z okazji 
chcielibyśmy podziękować chórowi Szkoły 
Polskiej w Phillip za występ zarówno w 
kosciele podczas mszy św. jaki i na akademii, 
a wszystkim Paniom z Koła Polek za wysiłek 
jaki włożyły w przygotowanie posiłku, który 
jak zawsze był doskonały.

Ostatnim wydarzeniem sierpnia było Walne 
Zebranie członków naszego koła. Przebiegło 
ono zgodnie z programem. Członkowie mieli 
możliwość zapoznania się z całoroczną pracą 
koła.W dyskusji nad wydarzeniami minionej 
kadencji ogólna ocena była dobra chociaż nie 
brakowało i krytyki, szczególnie dotyczącej 
organizacji 50-lecia koła. W wyniku zebrania 
wybrano nowy zarząd koła w skład którego 
weszli: Dr. F. Ziołkowski - prezes na kadencję 
2004/2005 oraz członkowie zarządu Kol. 
S.Brożek, B.Z. Skarbek, R. Majchrzak, H. 
Szalińska, H. Korab i M. Wroński.

Nowy zarząd odbędzie swoje pierwsze 
zebranie w dniu 26-go sierpnia, na którym 
ukonstytuuje się i rozdzieli funkcje. Tym 
samym Koło SPK Nr.5 rozpoczęło kolejny 
rok swojej działalności i wypada mu życzyć 
wszystkiego najlepszego, a szczególnie dużej 
aktywności w podejmowanych na rzecz Koła 
i jego członków oraz całej canberskiej Polonii 
działaniach.

USŁUGI KREŚLARSKIE

Projekty nowych domów i plany na 
rozbudowę

Plany i rysunki techniczne metodą 
komputerową

Kontakt: Marek Król
tel: 0405 775 333
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Mój rok studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim
Kris Modrak

W zeszłym roku skończyłem roczny program 
języka i kultury polskiej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Chciałem 
opowiedzieć o moich doświadczeniach i o 
możliwościach studiowania 
języka polskiego.

Kurs, który zrobiłem od 
dawna jest prowadzony przez 
Instytut Studiów Polonijnych 
i Etnicznych UJ. Instytut 
ten został utworzony w 
1972 roku i jest głównym 
polskim centrum naukowo-
dydaktycznym zajmującym 
się emigracją Polaków, 
związanymi z nią problemami 
etnicznymi i społecznymi, 
polską literaturą powstałą za granicą 
oraz nauczaniem obcokrajowców języka 
polskiego..

Udział w tym programie bralem razem 
z około siedemdziesięciu studentami. 
Większość z nich przyjechała z Ameryki 
Północnej, Europy Zachodniej, Skandynawii 
oraz Azji. Byli też studenci z Ameryki 
Południowej, Europy Wschodniej a 
także BliskiegoWschodu. Z Australii 
przyjechaliśmy tylko we dwóch: mój kolega i 
ja. Z ciekawszych uczestnikówbył niewidomy 
Norweg, który ma zamiar pracować nad 
pierwszym słownikiem norwesko-polskim. 
Była również zakonnica z East Timor 
należąca do zakonu, który istnieje w Polsce.

Prawie wszycy studenci byli po maturze 
ale jeszcze przed zakończeniem studiów 
albo, tak jak ja, już po studiach. Najmłodszy 
student miał 16 lat a najstarszy około 45 lat. 
Większość uczestników kursu miała polskie 
pochodzenie lub polskiego partnera. Ja należę 
do tej pierwszej katergorii: moi dziadkowie 

wyemigrowali z Polski po drugiej wojnie 
światowej. Gdy miałem 19 lat zacząłem 
uczyć się języka polskiego w szkole polskiej 
w Phillip. Cztery lata poźniej wybrałem się 
do Polski, chcąc poprawić mój polski język i 
zobaczyć jak się tam żyje. 

Kurs ten był przygotowaniem 
dla tych, którzy chcieli 
szlifować swój polski przed 
podjęciem zwykłych studiów 
na UJ. Dla niektórych 
studia będą zaliczać się 
do studiów w własnym 
państwie, a niektórzy, jak ja, 
robili ten kurs po prostu dla 
przyjemności.

Zostaliśmy podzieleni według 
znajomości języka polskiego 

i źródeł tej znajomości na siedem grup. Na 
przykład była grupa dla tych, którzy mowią 
po polsku w 
domu, oraz 
inna grupa dla 
tych, którzy 
uczyli się 
polskiego od 
podstaw.

W naszych 
grupach 
robiliśmy 
obowiązkowe 
przedmioty 
z języka 
polskiego. 

Obowiązkowymi wykładami były 
“Wprowadzenie do historii Polski” i “Polska 
wspólczesna”. Mieliśmy również przedmioty 
do wyboru; im wyższa grupa, tym większy 
był wybór. Oferowano przedmioty do wyboru 
z zakresu historii Polski, literatury, kultury, 

fi lmu, teatru, wiedzy o współczesnym 
społeczeństwie polskim itd. Aby uzyskać 
dyplom należało uczestniczyć w 24 
godzinach zajęć tygodniowo i oczywiście 
zdać wszystkie wymagane egzaminy.

Mieliśmy status studenta, co oznaczało, 
że otrzymywaliśmy prawo do studeckich 
ulg na kommunikację itd. Mieliśmy też 
możliwość zamieszkania w akademiku ale 
nie było to obowiązkowe. W pierwszym 
semestrze mieszkałem w akademiku, 
który mieścił się w tym samym budynku, 
w którym były prowadzone moje zajęcia. 
To było bardzo dogodne, zwłaszcza w 
zimie, ale niestety ten akademik był troche 
daleko od centrum Krakowa. W drugim 
semetrze przeprowadziłem się do drugiego 
akademika, domu studenckiego “Piast”, 
znajdującego się w studenckim miasteczku 
w Krakowie. Tu była wspaniała studencka 
atmosfera.

Jako studenci mogliśmy brać udział w 
sportach uniwersyteckich. Skorzystałem z 
okazji i grałem w siatkówkę z drużyną UJ. 
Niektóre z moich ulubionych wspomnień są 
z meczów siatkówki.

W sumie mogę stwierdzić bez cienia 
wątpliwości że pobyt w Krakowie był 
najlepszym rokiem w moim życiu. Poznałem 
mnóstwo wspaniałych ludzi z calego świata, 
mieszkałem w przepięknym mieście, 
wędrowałem po całej Polsce. Teraz wiem 
co to znaczy być Polakiem. A wszystko to 
doświadczyłem w trakcie realizacji mojego 
głównego celu. Przed wyjazdem do Polski, 
prawie nie mówiłem po polsku. Teraz nie 
mowię jak rodowity Polak ale potrafi ę 
funkcjonować w Polsce i nareszcie mogę 
rozmawiać ze swoją rodziną w Polsce. 
Polecam ten kurs wszytkim, którzy chcą 
nauczyć się języka polskiego lub pogłębić 
jego znajomość i poznać wielu wspaniałych 
młodych ludzi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej: http://www.uj.edu.pl/Polonia/

Herb Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Mistrzostwa Mistrzów Lig Międzyuczelnianych w siatkówce 2002, Zieleniec

Studenci z kursu - Ivar z Norwegii, Tomoya z Japonii, Kris z Australii [autor felietonu] i 
Christine z Niemiec pod Sukiennicami na starym rynku w Krakowie
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Jadwiga Abłamowicz

W dniu 1-go sierpnia o godz.12-tej, niedaleko 
Canberry w RAAF Memorial Grove, 
odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej rocznicę 
Powstania Warszawskiego, 
ufundowanej przez koło 
SPK Nr. 5 w Canberze. W 
uroczystości wzięło udział 
około 200-tu osób, w tym 
przedstawiciele rządu 
australijskiego, ambasady 
polskiej, byli lotnicy, 
uczestnicy powstania 
oraz członkowie SPK z 
rodzinami. Odegrano hymny: 
australijski i polski oraz apel 
poleglych. Biało-czerwona 
fl aga zatrzepotała na wietrze, 
tak jak sześćdziesiąt lat 
temu na hotelu Warszawa 
w Warszawie. Wielu 
uczestników uroczystości 
miało łzy w oczach. 

Po kilku małych 
zwycięstwach nad 
hitlerowskim okupantem, 
powstańcy z dumą zakładali 
polskie fl agi na zdobytych 
budynkach. To już były polskie miejsca 
w niepodleglej Polsce, na którą niestety 
trzeba było jeszcze długo czekać. W czasie 
powstania zginęło wiele tysięcy powstańców 
oraz ludności cywilnej. Po długich latach 
oczekiwania patriotyzm ten nareszcie 
został doceniony. Szkoda tylko, że niewielu 
powstańcom udało sie na to uznanie 
doczekać.

W czasie uroczystości przemówienie 
wygłosił Capt. Alan H. McIntosh, australijski 
lotnik, który dokonał kilku udanych lotów 
nad Warszawą, dokonując zrzutów dla 
powstanców. Opowiedział jak bardzo 

niebezpieczne były warunki takich lotów. Z 
uwagi na wysokie wieże kościołlów niski lot 
był niemożliwy, a z wysokiego lotu trafi enie 
zrzutem na tereny zdobyte przez powstanców 
było często nieskuteczne.Wielu pilotów nigdy 
nie powróciło do bazy.

Prezes Zarządu krajowego SPK, Andrzej 
Kleeberg wręczył kapitanowi McIntosh 

Dyplom Uznania za odniesione zasługi i 
honorowe członkowstwo SPK .

Były powstaniec Br.George Miller-
Potajewicz opowiedział o bezprzykładnym 

bohaterstwie powstańców, 
którzy przez cały czas 
powstania mieli nadzieję, że 
żołnierze polscy stacjonujący 
po drugiej stronie Wisły 
przyjdą im z pomocą. 
Czekali bezskutecznie 63 dni. 
Podobnie czekali radzieccy 
dowódcy polskich dywizji 
stacjonujących po drugiej 
stronie Wisły, na zniszczenie 
Warszawy i wymordowanie 
powtańców, którym marzyła 
sie wolna i niepodległa 
ojczyzna.

Uroczystość była doskonale 
prowadzona przez 
prezesa koła Nr. 5 Dr F. 
Ziółkowskiego,
który podziękował 
byłemu prezesowi koła, 
kol. Frankowi Machutcie 
za pomysł ufundowania 
tablicy upamietniającej 
rocznicęPowstania i pracę 

przy realizacji tego pomysłu . Uczniowie 
polskiej szkoły w Canberze wręczyli kwiaty 
profesorowi Zubrzyckiemu, który dokonywał 
odpraw załóg samolotów udających się z 
zaopatrzeniem dla walczącej Warszwy oraz 
kapitanowi McIntosh. Warto jest odwiedzić 
to urocze miejsce znajdujące się w odległości 
jednego kilometra od granicy pomiędzy 
ACT i NSW przy Federal Hway, tuż przed 
skrzyżowaniem z Majura Rd.

Obchody Rocznicy Powstania Warszawskiego w Canberze

Anna Crichton
 Psycholog

Mówiąca po polsku, kliniczny psycholog, z 22-letnim doświadczeniem z 
Kanady, Południowej Afryki i Australii, specjalizująca się:

 ● w psychologicznych raportach i poradach osobom, które:
         - uległy wypadkom drogowym lub wypadkom w pracy
         - przeżywają stresy i konfl ikty w pracy
         - przechodzą depresję, nerwicę, niepokoje i inne trudności życiowe

 ● w sprawach kompensacji, potrzebne skierowanie od lekarza lub agencji ubezpieczeniowej
    (opłaty za takie konsultacje będą pobierane bezpośrednio od agencji)

 ● w sprawach prywatnych, można zgłaszać się bez skierowania. Ceny przystępne i do omówienia.             
    (opłaty przy konsultacji)

Przyjmuję wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Telefon: 6299 2993 w Queanbeyan

Tablica upamiętniająca rocznice Powstnia Warszawskiego ufundowna przez
kolo SPK Nr. 5 w Canberze
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PROFILE

Jest takie powiedzenie że jak jesteś 
urzędnikiem to masz obowiązek, jak 
politykiem to zobowiązanie a jak artystą to 
talent. Ileż to ludzi próbuje być artystami w 
różnych dziedzinach ale talentu brak i nic na 
to nie poradzą. Dlatego też należy się cieszyć 
i jeżeli możliwe wspierać tych, których talent 
objawia się czy to w sztuce, nauce, sporcie 
czy też innej dziedzinie przynoszącej rozkwit 
naszej cywilizacji. 

Dlatego jest dla nas zaszczytem i radością 
gdy w naszym otoczeniu znajdzie się ktoś 
obdarzony takim talentem. Taką osobą jest 
nasza rodaczka młodszego pokolenia Maja 
Pietranik. Urodzona w Polsce, wychowana w 
Australii, już od najmłodszych lat przejawiała 
uzdolnienia plastyczne. Nic w tym dziwnego 
jako, że oboje rodzice Maji są plastykami. 
Tata Wojtek znany jest nam wszystkim ze 
swoich prac rzeźbiarskich i medalierskich 
a i nie jedna moneta australijskiej waluty 
jaka przechodzi przez nasze ręce jest 
wykonana według jego projektu. Mama Maji 
jest również z wykształcenia plastykiem. 
Niedaleko więc padło jabłko od jabłoni. 

Młody talent 

Narzędzia sztuki zmieniły się i w obrębie 
jednej generacji doszło do przewrotu 
technologicznego na skalę nieznaną w 

Irena Ślaska-Bell

Zacznę od tego, że zapytam, jakich używasz 
kosmetyków. Jak znajoma odpowie, że tylko 
te drogie, francuskie, za słoiczek $120,- to 
powiem od razu: wyrzucasz pieniądze w 
błoto. To, że kosmetyk jest drogi, nie znaczy, 
że jest lepszy. Płaci się za fi rmę i opakowanie.

Na reklamę drogich, cudownych produktów 
kosmetycznych wydaje się miliony 
dolarów. Przemysł kosmetyczny rozwinął 
się w ostatnich latach w bilionowy interes, 
ponieważ dołączyli do niego panowie.

O ile pamiętam, dawno temu w Polsce 
panom pod choinkę kładło się Old Spice lub 
Brutusa (woda po goleniu). A teraz? Oprócz 
operacji kosmetycznych, tzn. face-lift, 
panowie, ci bogatsi oczywiście, wstrzykują 
sobie najnowszy wynalazek – botox. Parę 
ukłuć w zmarszczki na twarzy i staje się cud, 
twarz się wygładza. Nie na długo niestety, po 
kilku miesiącach zabieg trzeba powtarzać. 
W rezultacie aby utrzymać tą gładką twarz, 
wydaje się tysiące dolarów.

Najlepszym przykładem na świecie jest 
Michael Jackson. Trudno zliczyć operacje 
plastyczne, które przeszedł. Z murzyna zrobił 
się biały, kręcone, czarne włosy są długie i 
proste, a z murzyńskiego, szerokiego nosa 

zrobił sobie taki szpikulec, kóry podobno już 
mu odpada.

Niedawno gościł w Australii Paul Hogan, 
czyli Krokodyl Dundee. Parę lat temu, był to 
podstarzały pan, twarz ogorzała od słońca, 
zmarszczki, które dodawały mu uroku. A 
teraz?  Twarz gładka, młoda, czyli Botox i 
face lift. Wiele osób stwiedziło, że to już nie 
to samo i, że wolały tego normalnego Aussie.

A panie? Jak się ma furę pieniędzy, to 
można sobie kupować młodość i urodę przez 
wiele lat. Dla grubych – liposuction, czyli 
wysysanie tłuszczu z brzucha i innych części 
ciała. Można sobie też zrobić nowy biust. 
W modzie w Hollywod są obecnie biusty - 
balony. Wygląda to często żałośnie, bo widzi 
się dziewczyny bardzo chude ale z balonami 
zamiast piersi i jeszcze ten biust wystawiają. 
Podobno mąż jednej z aktorek  zagroził jej, 
że jeszcze jedna operacja plastyczna, to on 
bierze z nią rozwód, bo chce mieć żonę, 
a nie manekina, który nawet nie może się 
normalnie uśmiechać z powodu ściagniętej 
skóry na policzkach.

Moda młodości i szczupłości zapanowała na 
całym świecie, już nie tylko aktorskim. Za 
przykładem aktorek i modelek idą miliony 
młodych dziewcząt. Kończy się to często 
tragicznie, bo niestety popadają w anoreksję 
lub bulimię, nie wiadomo co gorsze. Nieraz 

w telewizji widzi się dziewczęta szkielety, 
których nie można już uratować.

Bywa też odwrotnie. Niedawno w 
telewizji ukazał się wywiad z jednym z 
najbogatszych ludzi na świecie, potentatem 
prasowym Rupertem Murdochem. 
Zaczęłam mu się przyglądać, latka chyba 
późne siedemdziesiąte. Buzia szpetna, 
łysy, blady, jednym słowem kompletny 
dziadunio. Przecież go stać aby zrobił ze 
sobą trochę porzadku, ale po co? Nieważne 
czy się komu podoba czy nie, i tak babki 
na niego lecą i wszyscy mu się podlizują. 
Gdybym mogła to bym mu poradziła żeby 
wziął urlop i pojechał np. na Gold Coast, 
a jeszcze lepiej do Polski, do Ciechocinka 
lub do Kudowy Zdroju, gdzie pracują 
najlepsi na świecie chirurdzy plastyczni. 
Ciut by sobie odpoczął i przy okazji by go 
trochę odmłodzili. Ale jak mu nie zależy, to 
się nie wtrącam.

A na zakończenie: zbliża się wiosna, 
słonko przygrzewa coraz mocniej. 
Chrońmy twarze: sun block (krem z 
fi ltrem), okulary słoneczne i kapelusz 
z szerokim rondem. Bez tego nie 
wychodzimy na zewnątrz.

P.S. Własnie lecę na Civic, może już są w 
sklepach letnie kapelusze?

Felieton kosmetyczno-plastyczny dla Pań i Panów

dziejach ludzkości.W czasach gdy Maja 
się urodziła najczęstszymi narzędziami 
artysty było dłuto dla rzeźbiarza, 
pędzel dla malarza, pióro dla pisarza 
czy instrument muzyczny dla muzyka. 
Gdy Maja poszła do szkoły poznała 
tam urządzenie o nazwie komputer, 
które wraz z latami nauki Maji zaczęło 
narzucać ludziom sposób życia i widzenia 
rzeczywistości, stworzyło również 
możliwość artystycznego – twórczego 
działania. I tak adeptka sztuk pięknych 
zaczęła posługiwać się komputerem w swej 
pracy twórczej. Okazało się, że Maja jest 
bardzo utalentowaną projektantką grafi ki 
użytkowej. Jako przykład niech posłuży jej 
ostatnia praca.

W dniach od 1 do 7 sierpnia br. w 
Australii trwał Narodowy Tydzień Osób 
Zaginionych –co roku bowiem w Australii 
znika bez wieści 20-30 tysięcy osób. 
Połowa spośród zaginionych jest w wieku 
poniżej 18 lat. Pomimo, że około 99% 
zaginionych osób jest po pewnym czasie 
lokalizowana przez policję, to jednak dla 

Maja Pietranik
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Wanda Domaschenz

Być może nie wszystkim czytelnikom naszej Kroniki Polonii znane 
jest nazwisko prof. Józefa Wilczyńskiego. Przypominając je tu pragnę 
poinformować, że zmarły w 1985 r. prof. Józef Wilczyński wolą 
swojego testamentu ustanowił fundusz, który dziś nosi jego imię. 

Nie był On człowiekiem zamożnym, a pomimo tego ze swoich 
niewielkich oszczędnosci życiowych przeznaczył kwotę 25.000 
dolarów australijskich na szlachetne cele: wsparcie polskości i kultury 
polskiej w Australii.

Przez prawie 20 lat liczne organizacje polonijne, które doświadczyły 
pomocy finansowej ze źródeł funduszu mogły realizować pożyteczne 
cele, bądź wykonywać zadania użyteczne dla polinijnego środowiska.

Początkowa kwota funduszu wzrosła dziś do ponad $50.000. Z 
odsetek od sumy kapitałowej (stopa procentowa w chwili obecnej 
jest niska) rozdzielane są darowizny pokrywajace koszty emisji 
programów radiowych w ACT, koszty wydawania i kolportażu 
Kroniki Polonii a także pomoc na rzecz szkolnictwa polskiego w 
Canberze.

Fundusz nadzorowany jest, zgodnie z wolą zmarłego fundatora, przez 
Radę Organizacji Polskich w ACT.

Z rekomendacji Rady , wnioskami o rozdziale kwot pozostających do 
rosdysponowania zajmują się Andrzej Kopras i Wanda Domaschenz.

Przypominając naszym czytelnikom o istnieniu tego funduszu, warto 
zwrócić uwagę na potrzebę powiększania jego sumy kapitałowej.

Nie jesteśmy największą ani najbogatszą grupą etniczną na obszarze 
ACT, nie mniej jednak wielokrotnie mieliśmy dowody tego iż 
potrafimy wspólnym wysiłkiem przyczynić się do uchronienia 
od zapomnienia naszego polskiego rodowodu, naszych tradycji i 
bogatej kultury.

Z relacji osób, które bliżej znały prof. Wilczyńskiego wiemy, 
że cechowała Go wielka szlachetność i poczucie polskiego 
patriotyzmu, troska o dobre imię Polaków, uczynność dla tych co w 
potrzebie, a nade wszystko zwykła, serdeczna, ludzka życzliwość. 
Jego nazwisko wpisane zostało do historii naszej emigracji, jako 
jednego z wielu Polaków, którzy w Australii, naszej przybranej 
ojczyźnie, zasłużyli na wieczną pamięć.

Fundusz związany z Jego imieniem zawsze będzie przypominać 
naszym rodakom o nieprzemijającej wielkości dobrodziejstwa i 
szlachetności ludzkiej.

Wsród naszej grupy etnicznej, niestety nieubłaganie starzejącej się 
oraz ciągle asymilującej się w wielkiej rodzinie narodów Australii 
jest wiele takich osób, które często pozostawiają pewne wartości 
majątkowe do rozdysponywania swoim spakobiercom. Są też i 
tacy, którzy rodzinnych spakobierców nie posiadają. Warto więc 
pomyśleć czy nawet najskromniejsza kwota spadkowa nie byłaby 
godna odnotowania, poprzez udokumentowanie swojej ostatniej 
woli. Znane są przecież przypadki, że wskutek zaniedbania i nie 
sporządzenia testamentu, choćby nawet niewielka suma spadkowa 
trafia do kasy państwowej, a często znaczny jej procent do kieszeni 
adwokatów.

Pomyślmy więc o tym, że poprzez najskromniejszą nawet 
darowiznę na rzecz polskości możemy wpisać się do kroniki 

Polaków, dobrze służacych naszej grupie 
etnicznej, tak jak to uczynił prof. Józef 
Wilczyński.

W następnych wydaniach Kroniki Polonii 
będziemy informowali o szczegółach rozdziału 
funduszów prof. J.Wilczyńskiego.

Prosimy naszych czytelników o nadsyłanie 
na adres Rady Organizacji Polskich w ACT 
swoich opinii, uwag i propozycji na temat 
powyżej przedstawiony. Niech nas łączy chęć 
niesienia pomocy tym którzy jej potrzebują. 

Ludzki odruch szlachetności 

rodziców i rodzin tych osób jest to poważny 
szok. Maja Pietranik zaprojektowała plakat, 
który również jest pocztówką (patrz zdjęcie) 
i który ma służyć pomocą w komunikowaniu 
się zaginionych z rodzinami. Ta właśnie praca 
została w drodze konkursu wybrana z wielu 
innych jako najlepsza w swej wymowie. 
Jesteśmy pewni, że Maja sprawi nam jeszcze 
niejedną miłą niespodziankę i będziemy z niej 
dumni jako naszej rodaczki. Gratulujemy sukcesu 
i życzymy wielu dalszych! A.F.

Zwycięski projekt 
Maji Pietranik 
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OPINIE I KOMENTARZE
List do Redakcji
Sirs:
It is with great pleasure that I write to compliment the combined 
efforts of the Canberra Museum and Gallery and Canberra’s Polish 
organisations as well as the Polish community to create the exhibition 
“POLES-A-PART”. The display, within the limits of time and space, 
is a fascinating review of how the Poles reached Canberra, proudly 
participated in Australian life and have succeeded in retaining and 
maintaining their own cultural identity. Perhaps of equal if not greater 
importance is that “POLES-A-PART” captures the flavours of the 
Polish essence while avoiding the promotion of particular groups 
or individuals. It does not try (and congratulations for not trying) to 
force-feed visitors with dates, facts or figures, instead it gives us a 
small but strong cocktail where the individual parts make a colourful 
and exciting whole. 
Congratulations to all involved!
Joanne Fox
Narrabundah

Prośba Australian Red Cross 

International Tracing & Refugee Service zwrócił się do Rady 
Organizacji Polskich w ACT o pomoc w odszukaniu nastepujacych 
osob:

Konstanty Kasperowicz, ur. w 1911 r w Korelize, Polska
Janina Okupska, ur. w 1918 r w Rogożno Wielkopolskie
Sofia Markuszaknych, ur. w 1913 r w Savatka koło Turka (obecnie 
Ukraina) i jej syn Milołaj Maruszaknych ur. w 1946 r.

(Uwaga: podane nazwiska i miejsca urodzenia mogły ulec 
zniekształceniu w tłumaczeniu na język angielski)

Tracing & Refugee Service jest oddziałem Czerwonego Krzyża 
zajmującym się pomocą w odszukiwaniu członków rodzin 
zagubionych lub rozdzielonych w wyniku działań wojennych i 
kataklizmów żywiołowych.

Osoby mogące służyć najmniejszą nawet informacją na temat 
poszukiwanych proszone są o kontakt bezpośredno z oddziałem 
Australijskiego Czerwonego Krzyża w ACT pod numerem telefonu 
6206 6000.

Sala domu pogrzebowego, krematorium w Gunghalin (Canberra), 
była wypełniona po brzegi przez rodzinę oraz bardzo licznie 
zgromadzonych przyjaciół i znajomych śp. Waldemara Czajora, 
jednego z pionierów stołecznej Polonii. Przybyło wielu rodaków 
- niektórzy przyjechali na pogrzeb z innych miast – a także 
Australijczyków o różnych rodowodach. Bardzo wzruszające były 
pożegnalne przemówienia przyjaciół i kolegów. Żegnali ojca, dziadka 
i przyjaciela, który już nigdy nie rozbawi towarzystwa, nie zagra dla 
nich na swoich instumentach muzycznych.

Waldemar Czajor zmarł 4 lipca 2004 w wieku 79 lat w Canberze.

Urodził się w Warszawie i przyjechał do Australii z Niemiec, jesienią 
1949 roku z grupą Polaków i swą przyszłą żoną Hanią. W 1951 
roku należał do grupy założycieli pierwszej polskiej organizacji w 
Canberze, dziś już nieistniejącego Klubu Polskiego. W 1953 roku brał 
udział w formowaniu pierwszej polskiej drużyny piłkarskiej Napad 
i był jej pierwszym kapitanem. Był też inicjatorem i uczestnikiem 
wielu udanych przedsięwzięć społecznych, kulturalno-artystycznych, 

Wspomnienia o Waldku Czajorze
narciarskich, krajoznawczych,  między innymi pieszych wędrówek po 
australijskim buszu. Brał również udział w dziłalności Australijskiego 
Instytutu Spraw Polskich i The Australia Poland Business Council Inc. 
Waldemar Czajor był wielkim miłośnikiem jazzu i przez wiele lat grał 
w znanych zespołach. Jeden z nich pożegnał go grając kilka utworów 
podczas uroczystości pogrzebowych.

Waldemar Czajor był dobrym i prawym człowiekiem, srogo 
doświadczonym przez los w okresie II Wojny Światowej, a także w 
poźniejszym życiu już w Australii. Wcześnie stracił ukochaną żonę 
- słynną, bohaterską łączniczkę Armii Krajowej, ps. Jasna. Potem 
w bardzo tragicznych okolicznościach stracił w Tajlandii córkę, 
utalantowaną reżyserkę filmową. 

Pozostałej córce Ani wraz z dziećmi, Polonia składa głębokie wyrazy 
współczucia i kondolencje.

Rada Organizacji Polskich w ACT

Sierpień w historii Polski
Miesiąc sierpień to trzy ważne daty w historii Polski XX-tego wieku:

1 sierpień– wybuch Powstania Warszawskiego w roku 1944. 63 dni 
walki młodych Warszawiaków o wolność Warszawy i Polski. 

15 sierpień – Cud nad Wisłą, zwycięska bitwa wojsk polskich z armią 
bolszewicką pod Radzyminem w roku 1920, przez wielu postrzegana 
jako obrona Europy przed zalewem komunizmu. 

31 sierpień– podpisanie porozumień gdańskich i zakończenie 
strajków na Wybrzeżu w roku 1980. Pierwszy w historii powojennej 
przypadek, w kraju rządzonym przez komunistów, uregulowania 
rządań robotniczych przy pomocy pióra i papieru a nie pałki policyjnej 
i więzienia. 

We wszystkich tych sierpniowych wydarzeniach mamy do czynienia 
z dążeniem Polaków do wolności i niepodległości. We wszystkich 
przypadkach bezpośrednim zagrożeniem był komunizm. Dziś, 
gdy Polska jest w pełni niepodległa, gdy z własnego wyboru jest 
członkiem Unii Europejskiej i Paktu Atlantyckiego, gdy wszystko jest 
w gestii samych Polaków, pamiętajmy o tym i przypominajmy sobie 
i naszym Rodakom nad Wisłą, Odrą, Prosną i Bugiem o co walczyli 
Legioniści, Powstańcy Warszawscy i Solidarność.

Klub Orła Białego 
zaprasza na 

Wieczór Andrzejkowy! 
Sobota 27.11.2004 od godziny 19.00

34 David Street, TURNER

Rezerwacja biletów po numerem: 6248 8563

- oOo -

W planach na grudzień
 Bal Sylwestrowy !!!



Urszula Bogdanowski B.Comm

Udziela porad i rozlicza zeznania podatkowe
(preparation and lodgement of income tax returns).
Świadczy usługi w zakresie wszystkich możliwych
rozliczeń podatkowych.  Istnieje też możliwość
wizyt w domach klientów.  W celu ustalenia dnia i
godziny wizyty, proszę dzwonić pod numery:

6242 8305   lub   0409 006 277

d d2 solutions ABN - 88 496 535 075

Już sam tytuł nasuwa pytanie. O co tu 
właściwie chodzi? Kto i dlaczego miałby 
zmieniać od lat ustalone geograficzne 
nazwy? Choć brzmi to jak niewiarygodna 
bajka lub jakiś niesmaczny dowcip, lecz 
istnieją powody aby obawiać się, że pewni 
ludzie i instytucje państwowe dążą do tego, 
aby dokonać zmian tych tak bliskim nam 
Polakom, nazw geograficznych. Odnosi sie to 
do nazwy „Mount Kosciuszko” i „Kosciuszko 
National Park”.

Rada Naczelna Polonii Australijskiej i 
Nowozelandzkiej (RNPAiNZ) dowiedziała 
się, że Dyrekcja Parku Narodowego 
Kościuszko, podjęła prace nad 
zaakcentowaniem obecności Aborygenów 
na terenie Parku Narodowego. Przy 
Dyrekcji stworzono Komisję, w której 
skład weszło kilkunastu miejscowych 
Aborygenów, z zadaniem opiniowania 
pomysłów społeczeństwa odnośnie zmian 
geograficznych podmiotów Gór Snieżnych. 
Rozważane mają być możliwosci całkowitej 
zmiany istniejacych nazw geograficznych, 
lub jak dowiedzieliśmy sie ostatnio, 
stworzenie podwójnego nazewnictwa dla 
Góry Kościuszko z dodaniem akcentu 
aborygeńskiego. Dyrekcja Parku, na stronach 
internetowych poinformowała o tych planach 
opinię publiczną oraz dano możliwość 
wypowiedzenia sie w tej sprawie instytucjom, 
organizacjom i osobom prywtnym.Więcej na 
ten temat można odnaleźć na witrynie „NSW 
National Parks & Wildlife Service” pod 
adresem:
http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.
nsf/Content/KosciuszkoNP_mgmtplan_draft

Sprawa która nas Polaków najbardziej 
interesuje i dotyczy, jest sygnalizowany 
przez autorów projektu zamiar zmiany 
zarówno nazwy „Kosciuszko” odnoszącej 
się do Parku Narodowego jak i najwyższego 
szczytu Australii. Nie trzeba uzasadniać, 
że jest to sprawa o fundamentalnym dla 
nas znaczeniu. Szczyt Kościuszko, jest 
symbolem związku Polski z Australią i dla 
nas Polaków mieszkających tutaj, także 
symbolem wielokulturowego charakteru 
tego państwa. Jest to również istotną nazwą 
polskiego pochodzenia na mapie Australii, 
„naszą Polską nazwą”, z którą emocjonalnie 
się utożsamiamy.

Postanowiliśmy, że powinniśmy 
przeciwdziałać tej inicjatywie, zdając sobie 
sprawę że musimy działać stanowczo, ale 
też bardzo elegancko. Nasze emocje, choć 
silne w stosunku do wszelkich „Polonicus”, 
nie mogą wykraczać poza ramy poprawnych 
norm życia w społeczności wielokulturowej, 
której czastką jesteśmy.
Inicjatorem akcji było Prezydium RNPAiNZ, 
powołując zespół ludzi, który miał 
nagłosnić sprawę w podległych stukturach 
organizacyjnych Rady, oraz w mediach 
polonijnych. Rada Naczelna wystosowała 
oficjalne wystąpienie („Submission”) 
do wspomnianej Komisji, z rozległym 

wyjaśnieniem i uzasadnieniem prawnym 
swojego stanowiska. Opracowano tez wzór 
jednostronicowego listu adresowanego 
do “Kosciuszko National Park, Plan of 
Management Review” który zainteresowane 
osoby mogłyby w swoim imieniu podpisać i 
wysłać do Komisji.

Co zrobiliśmy na naszym kanberyjskim 
podwórku, liczebnie niewielkim, lecz 
geograficznie położonego najbliżej 
kontrowersyjnego tematu?. Rada Organizacji 
Polskich na ACT (Rada) wystosowała do 
Komisji oficjalny list, w którym sprzeciwiła 
się proponowanym próbom zmiany nazw, 
które mają charakter dziedziczny („heritage 
names”) oraz nawiazała do zasług i roli jaką 
odegrał Sir Paul Edmund Strzelecki w historii 
Australii.

Gdy zbliżał się termin składania wniosków 
opiniotwórczych, Rada mając sygnały 
że stosunkowo niewiele osob wie o całej 
sprawie, postanowiła zorganizować szybką 
akcję, majacą na celu zaznajomnienie 
Polonii w Kanberze z tym tematem, jak 
również pomóc indywidualnym osobom 
w wystosowaniu listu do Komisji. 
Wydrukowaliśmy gotowe do podpisu listy 
z rubryką do wpisania danych nadawcy. 
Sekretarz Rady, pani Wanda Całka w sobotę 
i niedzielę poprzedzającą termin składania 
opinii, informowała Polaków przebywających 
w Klubie „Orła Białego” oraz w ośrodkach 
kościelnych o całej sprawie, oraz możliwosci 
złożenia indywidualnego wniosku.

Jeszcze raz potwierdziło się stwierdzenie, 
że w sytuacji zagrożenia, Polacy zawsze 
są solidarni. Akcja nasza zakończyla 
sie zebraniem ponad 200 listów, które 
wysłaliśmy do Dyrekcji Parku.. Wiemy, że 
inne organizacje polonijne przekazały wzory 
tego listu do swoich członków i ci wysyłali 
swoją petycje osobną pocztą. Spora liczba 

rozpowszechnienie zagadnienia. Wiemy że 
apel nasz dotarł do bardzo wielu adresatów, 
czego dowodem są kopie listów przesłanych 
na nasz adres. W tej chwili trudno nam ocenić 
ile listów z opiniami i komentarzami zostało 
przesłanych do Dyrekcji Parku. Cieszy 
jednak nas fakt, że tak solidarnie Polonia 
w Kanberze zareagowała na odzew Rady. 
Wszystkim serdecznie dziekujemy za ich 
zaangażowanie i wkład pracy.

Wiemy też, że Ambasada Polska w Kanberze 
oraz inne organizacje polonijne z terenu 
całej Australii wysłały osobne listy w 
swoim imieniu. O dalszych losach nazwy 
„Mount Kosciuszko”, która to nazwa, jak 
sami wykazaliśmy, jest nam tak bliska, 
poinformujemy Państwa w nastepnych 
komunikatach. Osoby które mają życzenie 
aby umieścić ich dane w naszym banku 
adresów emailowych, prosimy o przesłanie 
swoich danych do Sekretarza Rady, pani 
Wandy Całki: kilcal@tpg.com.au. Umożliwi 
nam to informowanie Państwa na bieżąco 
o losach tej akcji, jak i innych naszych 
polonijnych sprawach oraz wydarzeniach, 
z zachowaniem oczywiście Waszego 
adresu tylko dla naszej wiadomosci. Także 
osoby, które chciałyby poznać dokładniej 
genezę sprawy dotyczącej prób zmiany 
nazwy „Kosciuszko” oraz interesuje ich to 
zagadnienie w szerszym aspekcie, prosimy o 
kontakt na adres: polish@cyberone.com.au. 
W archiwach komputerowych mamy sporo 
dokumentów na ten temat, które możemy 
udostępnić pocztą elektroniczną.

Raz jeszcze dziękujemy Polonii w Kanberze 
za zaangażowanie, poparcie i pomoc w 
obronie słusznej, naszej polskiej sprawy.

Aleksander M. Gancarz
Prezes
Rada Organizacji Polskich na ACT Rej.
E-mail: polish@cyberone.com.au

Czy zachowamy Polską nazwę dla Góry Kościuszko i Parku Narodowego Kościuszko?

Polaków skopiowała 
nasz list i przedłożyła 
do podpisania swoim 
polskim i australijskim 
przyjaciołom. W 
jednym przypadku, 
dowidzielismy 
sie, że ponad 50 
kopii listów zostało 
rozprowadzonych 
wsrod australijskich 
przyjaciol przez jedną 
tylko przedsiebiorczą 
panią.

Rada dysponuje 
emailową książką 
adresową w której 
obecnie mamy kilkaset 
polonijnych adresów. 
Do wszystkich tych 
osób wysłaliśmy 
emaile z informacją o 
sprawie i z prośbą o 
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KĄCIK IRENY
Irena Ślaska-Bell

Od kwietniowego numeru sporo zdarzyło się 
na świecie, Polsce i u nas.

O wojnie irackiej nie piszę, bo po co, 
natomiast my, Polacy jesteśmy już 
obywatelami Unii Europejskiej czyli tak 
wymarzone przez prawie pół wieku okno 
na świat, otworzyło się dla naszego kraju. 
Zaczęło się jednak od większych i mniejszych 
problemów. Na początku maja, kupienie 
biletu na samolot, autokar do Wielkiej 
Brytanii, Irlandii i Szwecji było niemożliwe . 
Wielu młodych ludzi z  Polski  chciało jechać 
na Zachód za...chlebem. Przeciętny robotnik 
na Zachodzie zarabia 8 razy więcej niż Polacy 
w kraju na głodowych pensjach i na zasiłkach 
dla bezrobotnych.

Pierwsza fala Polaków, która dotarła do 
Londynu, bardzo się rozczarowała, wpadła 
bowiem w ręce rodaków, którzy obiecując 
im załatwienie pracy, pobierali zaliczki w 
funtach, po czym dosłownie wywozili ich w 
pole, natychmiast się ulatniając.

Prawdą jest jednak, że wkrótce możemy 
zacząć odczuwać w Polsce brak lekarzy, 
zwłaszcza specjalistów, bo wielu z nich 
planuje wyjazd za granicę na stałe. Podobnie 
jest z pielęgniarkami mających w kraju 
głodowe pensje.

Chwila zadumy - w ostatnich kilku 
miesiącach odeszli na zawsze sławni i 
kochani ludzie: Czesław Niemen, Jacek 
Kaczmarski i Jacek Kuroń. Smutek i żal. 
Dlaczego własnie oni, tak przedwcześnie?

~~~ o ~~~
Ciągle w telewizji nawołuje się ludzi 
dobrej woli do pomocy biednym dzieciom 
zwłaszcza w Afryce i Ameryce Południowej. 
Za trzydzieści dolarów miesięcznie, dziecko 
będzie żyło dostatnio, szkoła, odpowiednie 
odżywianie itd. Któregoś wieczoru, zaraz 
po tym apelu, gdzie wciąż się pokazuje 
niemowlęta z muchami łażącymi im po 
twarzy, ukazał sie godzinny film, pokazujący 
perypetie młodego małżeństwa z Australii, 
które pragnęło zaadoptować dzidziusia z 
Południowej Korei. Trwało to dwa lata, 
kosztowało kilkanaście tysięcy dolarów. 

Czy widać jakiś związek miedzy tymi dwoma 
sprawami? Odpowiedzmy sobie sami. 

~~~ o ~~~
Nasze kochane władze stanowe i federalne 
natomiast wymyślają coraz głupsze 
zarządzenia, jak np. zakaz palenia papierosów 
na Bondi Beach. Można przecież powiedzić 
aby plażowicze mieli małe kieszonkowe 
popielniczki ($2.00 sztuka) lub pudełeczka 
i tam wyrzucali pety. Ciekawe, czy ktoś 
dostosuje się do tego zarządzenia? Ale na 
pewno będą chodzili tzw. „łapacze” aby 
inkasować dolary od niegrzecznych palaczy. 
Następny sposób aby wyciagnać pieniądze z 
kieszeni obywatela.

Ale, ale... Rząd też daje dolary i to sporo. 
Jeżeli urodziłaś dziecko po 1 lipca, 
natychmiast otrzymasz 3,000 tys. dolarów. 
Podobno wiele kobiet w ostatnim miesiącu 
ciaży starało się jakoś przetrzymać do 
północy plus kilka minut, tak aby to był 1 
lipiec. Niektórym sie udało.

Podziękowania
Obecny Zarząd SPK Koła Nr.5 
pragnie przekazać wyrazy szczerego 
podziękowania byłemu Zarządowi oraz Dr. 
F. Ziółkowskiemu, pełniącemu wówczas 
funkcję Prezesa Koła, za wspaniałe 
zorganizowanie uroczystego odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej, które miało miejsce w 
dniu 1 Sierpnia 2004r. Wspomniana tablica, 
ufundowana przez nasze koło dla lotnikow 
australijskich którzy dokonywali zrzutów dla 
powstanców warszawskich podczas Powstania 
Warszawskiego w 1944r. będzie wiecznym 
dowodem naszj wdzięczności za okazaną 
pomoc. Szczególne podziękowania należą 
się Kol. H. Szalinskiej, która nie szczędziła 
wysiłku i ogromu pracy jaki został włożony 
w czasie czteromiesięcznych przygotowań 
do odbycia tej uroczystości, dbając o każdy 
szczegół, istotny dla obchodzonej rocznicy 
wybuchu Powstania.

Zarząd SPK Koła Nr.5

POEZJA 
Aleksander S. Pęczalski

ZACHCENIA

 i będę ...
     ... mądry, gdy widziałem głupotę
     ... widział, gdy zamykałem oczy 
     ... kochał, gdy byłem niechciany
     ... dobry, gdy zło dokuczyło
     ... czuły, gdy ból ranił
     ... słyszał, gdy nie usłuchałem krzyku
     ... szanował, gdy mnie poniewierano
     ... szedł dumie, gdy pełzałem pokornie
     ... widzieć kolory, gdy wszystko było białe    
         lub czarne
     ... utulał dziecinę, gdy siwy włos skroń
         pokryje
wtedy zobaczę czas,
gdy klepsydra wieczności 
odmierzy miarę życia 

15 grudzień 2003

MOJA ZIEMIA OBIECANA
Spragniony uśmiechu ludzi
zagadywałem do płaskich twarzy,
łudziłem się dobrocią tam
w miejscu nowego życia.

Świat wydawał się uporządkowany,
przecież byłem w kraju błękitnego nieba,
sławnych plaż i wieloletnich susz, 
zwierząt unikalnych, ludzi przyjaznych,
sprawiedliwych i rzekomo uczciwych.

Chciałem by tam zbielały moje kości.

Znalazłem nie to co oczekiwałem -
ludzie szukali dróg nie prostych 
i znanych mi od lat. 

Poszatkowano moje życie proste kiedyś.

Zdecydowałem - będę egoistą nawet gdy 
będzie to w wieczności świetlanej
i może tam znajdę radosne twarze -
prócz mojej pomimo to...

2003

~~~ o ~~~
Jedzenie egzotyczne. Firma brytyjska 
zakupiła w Columbii pół tony tostowanych 
mrówek (najsmaczniejsze zbierane na 
cmentarzach). Podobno w Anglii cieszą się 
powodzeniem u amatorów egzotycznych 
potraw. Mają też wkrótce znaleźć się w 
sklepach w Australii w cenie $28 za 250 
gramów.

~~~ o ~~~
Przyznajmy się, że wielu z nas oglądało w 
telewizji cudowną bajkę o współczesnym 
Kopciuszku – ślub duńskiego następcy tronu 
Fryderyka z Mary Donaldson z Tasmanii. 
Było to wzruszające widowisko. Jakie to 
wspaniale, że to naprawdę stało się w XXI 
wieku, kiedy dzieją się rzeczy straszne: 
wojny, terror, bomby, tortury, człowiek jest 
pełen nienawiści do drugiego człowieka. Tak 
więc księżniczka Mary wzruszyła nas, dała 
wiele ciepła.

~~~ o ~~~
Mam też jeszcze kilka wiadomości:
W Paragwaju, w pożarze, w jednym z 
supermarketów zginęło 286 osób.
- W Sudanie wojna, śmierć, głód,
- Trzęsienie ziemi w Turcji
- Wielka powódz w Chinach

~~~ o ~~~
Nie ma sensu pisać na ten temat. Spójrzmy na 
okładkę jednego z tygodników australijskich, 
księżniczka Mary jest śliczna.

A na zakończenie: podano oficjalnie, że 
75% kobiet Australii woli mieć w domu psa 
zamiast męża. -Panowie! Co wy na to?

Kłaniam się pięknie



Fraszki Unijne

Józef Dzirba

“Demoludy” w Unii
W “Pierwomajskij prazdnik”
- do Unii iść raźniej..!

Unijna jutrzenka
Dla braci -Polaków
powraca wiek złoty:
Znów na “Saxy” jeździć będziem
do “bauerów” na roboty!

Polki w Unii
Babki były  e r o t y c z n e
- wnuczki są dziś Euro-tyczne!

Nasi chłopi w Europie
Możesz dziś być dumny, małorolny chłopie ,
że masz cztery morgi 
- w  “ s e r c u  E u r o p y.!”

Euro-mania
Nic nie miałem
- dziś mam zero
...ale w ...E u r o.!

Unijna równość
Do Brukseli zjechali się
Unijni partnerzy;
Wszyscy twierdzą, że są  r ó w n i,
- chociaż żaden w to nie  w i e r z y.!

Bogaci krewni
Do tej Unii zachęcali 
nas zachodni przyjaciele: 
“Przy bogatym stole zawsze
- okruchów jest wiele...!”

Drang nach Osten
Co im się wojenką nigdy nie udało,
za  E u r o  wykupią z czasem 
Polskę całą..!

Książka - najlepszy prezent dla rodziny  
i przyjaciół!

Zapraszamy do przeglądu najnowszych wydań 
polskich książek i filmów na specjalnym 
kiermaszu w Klubie Orła Białego w Kanberze, 
w dniu 11 grudnia 2004 (sobota) w godzinach 
od 10.00 do 15.00.  

...najnowsze wydania polskich książek i filmów... 

Kiermasz sobota 11 grudnia 2004  
w godzinach 10.00 do 15.00 
Klub Orła Białego
34 David Street 
Turner ACT 2612

książek i filmów

Organizator ORBIS EXPRESS
Informacje: Wanda Całka, tel. 6248 6842 i Irena Ślaska - Bell, tel. 6247 5526
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