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WESOŁYCH  
         ŚWIĄT!

Anioł

Kiedym z gwiazdą nadziei
Leciał świecąc Judei,
   Hymn Narodzenia śpiewali Anieli:
   Mędrcy nas nie widzieli,
   Królowie nie słyszeli.

Pastuszkowie postrzegli
I do Betlejem biegli:
   Pierwsi wieczną mądrość witali
   Wieczną władzę uznali:
   Biedni prości i mali.

Adam Mickiewicz

Wydarzenia Lokalne

Z Polski

Z Życia Organizacji
Polonijnych

Wywiad z prof. 
Kieresem

Felieton Świąteczny

Profi le: 
Dr Jerzy Klim

Opinie i Komentarze

Kącik Ireny

To Warto Wiedzieć
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Witamy ponownie na łamach Kroniki Polonii. Tym, trzecim w 
2004 roku, wydaniem Kroniki zamykamy działalność na bieżący 
rok.

W mijającym roku przybyło nam kilkoro nowych 
współpracowników bez udziału których Kronika byłaby 
dużo bardziej uboga a jej produkcja niezmiernie uciążliwa. 
Najnowszym współpracownikiem Kroniki został Tadeusz 
Krotos, grafik z Polski, którego prace ozdabiają stałą rubrykę 
Kroniki – Z Polski. Większą kolekcję prac pana Krotosa mogą 
Państwo obejrzeć podczas Polskiego Dnia w Darling Harbour, 
który będzie miał miejsce 5 grudnia.

Dziękujemy bardzo serdecznie za Państwa nieustające popartcie 
i donacje. Jak zawsze, bardzo gorąco zapraszamy do współpracy, 
zarówno twórczej jak i do tej związanej z produkcją Kroniki. 
Dla zainteresowanych zamieściliśmy obszerny opis całego 
procesu produkcji Kroniki w rubryce To Warto Wiedzieć.

Mamy nadzieję, że mijający rok był dla wszystkich czytelników 
szczęśliwy i pomyślny.

Życząc miłych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym 
2005 Roku, żegnamy się do nastepnego wydania.

Nim gwiazdka zabłyśnie, 
Nim święta przeminą,
Niech Ci błogosławi Panienka z Dzieciną
Niech się Twoje życie w szczęśliwości splata
Dziś, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie lata!
Podwójnych życzeń nastaje czas, 
Jak to wiadomo każdemu z nas,
Bo Chrystus Pan nam się dziś rodzi,
A i Rok Nowy także nadchodzi.
Zielone gałązki, a na każdej świeczka,
W stroiku z bibułek stoi choineczka.
Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami, 
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy
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Kontakty  polonijne
Rada Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Stołeczne
Prezes Aleksander Gancarz 6290 0670
  e-mail:  polish@cyberone.com.au
Sekretarz Wanda Całka 6248 6842 
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  2604Fundusz Kroniki

Na fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:
pp. R. Wnek  ............................................................$20.00
pp.C. A. Kral  ...........................................................$20.00
p. E. Witkowska  ......................................................$10.00
p. M. Rosiak  ............................................................$20.00
p. H. Czernuszyn-Robinson  ....................................$20.00
p. Z. Sęk-Sękalska  ...................................................$20.00
pp. F.D. Rudnicki  ....................................................$50.00
p. J. Zielińska  ..........................................................$20.00
pp. H. W. Pniewscy  .................................................$20.00
p. Marek Litwin .......................................................$20.00 
Australian Polish Community Services Inc. (Vic) ...$40.00
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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.
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Propozycja ogłoszenia 2005  
ROKIEM WSPÓLNOTY POLAKÓW W ACT

Do Rady Organizacji Polskich na ACT 
wpłynął wniosek od Zarząd Klubu Orła 
Białego o ogłoszenie roku 2005, Rokiem 
Wspólnoty Polaków w ACT. Inicjatywa ta 
ma na celu propagowanie zrozumienia, zgody 
i wzajemnej współpracy wsród polskiej 
społeczności w regionie ACT i pełna treść 
tego wniosku jest zamieszczona w obecnym 
wydaniu Kroniki.
Rada Organizacji Polskich na ACT z 
uznaniem odebrała inicjatywę Klubu 
„Orła Białego” i gorąco ją popiera. Na 
zebraniach Rady podjeliśmy dyskusję nie 
tylko nad sposobami pomocy jaką Polonia 
może i powinna udzielić Klubowi ale także 
zastanawialiśmy się jaką przyszłą droga 
powinniśmy iść jako społeczność polonijna. 
Nasza dyskusja, poprzez łącza internetowe, 
została rozszerzona zamieniając się w „burzę 
mózgów” w czasie której organizacje i 
indywidualne osoby przedstawiały swoje 
uwagi i wnioski. Zdaniem członków Rady 
najpilniejsze zadanie, jakie stoi przed 
polskim społeczeństwem w Kanberze, to 
poparcie dla inicjatyw zapoczątkowanych 
przez obecny Zarząd na rzecz Klubu „Orła 
Białego”. Jeszcze kilka miesiecy temu Klub 
ten tracił swą płynność finansową i stał na 
krawędzi bankructwa. Dzięki obecnemu 
Zarządowi, zmieniło się oblicze Klubu nie 
tylko patrząc od zewnątrz (odnowiony i 
odmalowany budynek) ale równiez wenątrz, 
gdzie widać wiele pozytywnych zmian i 
posunięć organizacyjnych. Zdajemy sobie 
doskonale sprawę z faktu, ze dokonała tego 
tylko garstka ludzi, którzy poświęcają dla 
Klubu bardzo dużo swego czasu i energii. 
Aby klub mógł istnieć, obecny Zarząd musi 
zjednać sobie szerokie poparcie wśród 
Polonii, jak również  pozyskać dodatkowe 
siły rąk i umysłów do pracy na rzecz Klubu. 
Inicjatywa „Wspólnoty Polaków” powinna 
jak najbardziej sprzyjać tym celom.
W czasie dyskusji członków Rady 
analizowaliśmy obecną sytuację Polonii w 
Kanberze i staraliśmy sie nad jej przyszłością. 
Naszym zdaniem sądzimy, że chcąc 
doprowadzić do „Wspólnoty Polaków w 
roku 2005”, w czasie najbliższych miesięcy, 
musimy wspólnie się zastanowić i wyrażnie 
sprecyzować:

Kim jesteśmy, my Polacy w Australii w 
odniesieniu do wolnej, niepodległej Polski, 
będącej już teraz członkiem Zjednoczonej 
Europy?
Jak ważne i bliskie są dla nas więzi ze 
środowiskiem polonijnym, nas samych i 
naszych dzieci?
Co chcemy przekazać z naszych polskich 
„talentów”, zdolności i umiejętności dla 
Polonii?
Co oczekujemy od innych Polaków, 
Klubu Polskiego, organizacji zrzeszonych 
w Radzie oraz od naszego środowiska 
polonijnego?

Debata ciągle trwa i obecnie chcemy ją 
poszerzyć o Państwa głos w tej dyskusji.
Jest tu nas, w Kanberze spora grupa ludzi. 
Według spisu ludności z 2001, w ACT 
zamieszkuje 1230 Polaków urodzonych w 
Polsce. Do tego dochodzą  tzw „ancestries” 
czyli też rodacy „z przodków” polskich w 
liczbie 3484 mieszkanców. I jescze jeden 
szacunek liczbowy. Kronika Polonii dochodzi 
tylko tu w Kanberze do około 850 adresatów. 
Wiec, ilu nas jest Polaków? Sądzimy, że 
w sumie 3500-4000 osób które mówią, 
myślą lub w jakimś stopniu utożsamiają się 
z Polską. Wszystkie te osoby mają swoje 
oczekiwania wobec Polonii i sądzimy, że w 
sprzyjającym klimacie wielu Rodaków potrafi 
uruchomić i przejawić swoje inicjatywy 
obywatelskie.
Zwracamy się z prośba do Państwa o uwagi, 
komentarze i propozycje. Najcenniejsze dla 
nas jednak będą konkretne propozycje z 
deklaracją podjęcia się wykonawstwa, aby 
ogłoszenie Roku Wspólnoty Polaków w ACT 
niosło za zobą konkretne działania. Biorąc 
pod uwagę Państwa deklaracje i oczekiwania 
chcemy stworzyć konkretne priorytetowe 
grupy zadaniowe tzn. „Taskʼs Group” do 
realizowania określonych zadań, zarówno na 
rzecz Klubu „Orła Białego”, jak i w samych 
strukturach Rady.
Jeżeli chcemy być zwartą Polonią, która 
wspólnie dba o zachowanie naszej historii, 
tradycji i obyczajów oraz nie chce zapomnieć 
Starego Kraju i jego Ojców, to w roku 2005, 
Roku Wspólnoty Polaków w ACT, możemy 
razem wspólnie porozmawiać, a także i dużo 
dokonać. Czekamy na Państwa listy, uwagi i 
deklaracje.
Aleksander M. Gancarz 
Prezes Rady Organizacji Polskich w ACT 
polish@cyberone.com.au 
19 listopada 2004

Poniżej publikujemy list przedstawicieli 
Klubu Orła Białego
List otwarty Zarządu Klubu Orła Białego 
Do Walnego Zebrania Rady Organizacji 
Polskich na ACT
Jest to odczuciem wielu z nas, Polaków 
zamieszkałych w ACT, że nasza społeczność 
jest rozdrobniona, niezżyta ze sobą, a czasem 
nawet skłócona. Polaków w ACT jest 
stosunkowo niewielu. Znaleźliśmy się tutaj z 
wielu przyczyn i w wyniku wielu wydarzeń 
w historii naszego Kraju. Duża część z nas 
przyjechła tutaj po 2giej Wojnie Światowej, 
odmawiając powrotu do Kraju kierowanego 
przez rząd komunistyczny kontrolowany 
przez Związek Radziecki. Druga znaczna fala 
emigracji nastąpiła w czasach Solidarności, 
gdy Naród podniósł się przeciwko reżimowi 
komunistycznemu. Oprócz tych dwóch 
głównych fal emigracji, prawie nieustannie 
napływali do Australii emigranci z Polski, 

przyjeżdżający tu z powodów politycznych, 
łączenia rodzin, lub po prostu w 
poszukiwaniu bardziej normalnego życia.

Stosunki pomiędzy różnymi pokoleniami 
i grupami naszej emigracji były często 
nacechowane pewną dozą nieufności i 
rezerwy. Wchodziły tutaj w grę różnice 
spowodowane tym, że chociaż my wszyscy 
wyjechaliśmy z tego samego kraju, to jednak 
wyjechaliśmy w innym czasie i w innych 
okolicznościach i realiach politycznych i 
ekonomicznych. W wielu przypadkach stało 
się to przyczyną tego, że pomimo tego iż cała 
Polska emigracja miała na sercu dobro Kraju 
i jego niepodległość, nie było wsród Polonii 
całkowitej jedności.
Niepodległość Polski była i nadal jest 
jednym z celów wielu Polskich organizacji 
na obczyźnie. W maju bieżącego roku nasza 
niepodległa i niezależna Ojczyzna stała 
się częścia Unii Europejskiej. Nikt już nie 
kwestionuje niepodległości naszego Kraju. 
W związku z tym, Klub Orła Białego pragnie 
zwrócić uwagę wszystkich organizacji 
Polonijnych na potrzebę przemyślenia celów 
ich istnienia w przyszłości i dostosowania 
ich do dzisiejszych potrzeb. Dzisiejsza 
sytuacja stwarza okazję bezprecedensowego 
zjednoczenia Poskiej emigracji! Klub Orła 
Białego proponuje, aby ta zmiana myślenia 
wynikająca z nowych realiów stała się 
podwaliną pod budowę jedności Polaków za 
granicą.
Ponieważ zawsze najlepiej jest zacząć od 
własnego podwórka, proponujemy aby 
wszystkie Polskie organizacje na terenie 
ACT pomyślały w jaki sposób mogłyby 
one przyczynić się do zjednoczenia naszej 
społeczności, aby żadna organizacja lub 
nawet żaden krajan nie musiał już odczuwać 
skutków podziału naszej społeczności na 
grupy i frakcje.
Ze swojego punktu widzenia, Klub Orła 
Białego dąży do bycia ostoją Polskości dla 
wszystkich Polaków i sztuczne podziały 
wśród miejscowej Polonii nie powinny już 
dłużej stać temu na przeszkodzie. Czyż 
inne organizacje Polonijne nie pragną tego 
samego?
Klub Orła Białego zgłasza do Walnego 
Zebrania Rady Organizacji Polskich na ACT 
wniosek aby ta Rada ogłosiła rok 2005ty 
Rokiem Wspólnoty Polaków w ACT. Mamy 
nadzieję, że w ten sposób Rada Organizacji 
Polskich na ACT może osiągnąć lepszą 
koncentrację działalności wszystkich naszych 
organizacji w ACT na szerzeniu zrozumienia, 
zgody i wzajemnej współpracy.
Z uszanowaniem,
W imieniu Zarządu, Pełniący Obowiązki 
Prezesa Klubu Orła Białego
Dr Jan Paweł Wieczorek
24 października 2004 roku
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WYDARZENIA LOKALNE
Arkadiusz Fabjanowski
Tadeusz Kościuszko – Hero of  
Nations
Pod tym tytułem we wtorek 20 października 
br. w Heritage Library w Woden została 
otwarta wystawa przygotowana przez 
Miejskie Muzeum Historyczne w 
Warszawie. Wystawa została sprowadzona 
do Australii staraniem polskiej Ambasady. 
Otwarcia ekspozycji dokonali wspólnie 
dyrektor Biblioteki, pani Merrylee Pigram, 
oraz Ambasador Rzeczpospolitej, pan 
Jerzy Więcław. Ambasador RP w swoim 
wytąpieniu przybliżył zgromadzonym 
gościom postać Tadeusza Kościuszki, jego 
udział w wojnie niepodległościowej Stanów 
Zjednoczonych, oraz jego zasługi dla historii 
Polski. Tadeusz Kościuszko stał się dla 
Polaków bohaterem nowego typu, bowiem 
biografia jego łączyła starą i nową Polskę, 
romantyzm i pozytywizm, poryw wielkiego 
ducha i fachowe wykształcenie techniczne. 
Był on arką przymierza między dawnymi 
a nowymi czasami, międzynarodowym 
bojownikiem o wolność Stanów 
Zjednoczonych Ameryki i ucieleśnieniem 
tego co narodowe. Stał się naszym skarbem 
narodowym, a jego imię Polacy rozsławiali 
wszędzie na świecie. Przykładem tego 
był Paweł Edmund Strzelecki, który 
imieniem Kościuszki ochrzcił najwyższy 
szczyt australijskich Gór Śnieżnych, które 
penetrował w roku 1840. Reprezentujący na 
otwarciu wystawy Radę Naczelną Polskich 
Organizacji w Australii i Nowej Zelandii, pan 
Andrzej Alwast, w swoim wystąpieniu skupił 
się właśnie na temacie obrony nazw Góra 
Kościuszki i Narodowy Park Kościuszki. 

W ostatnich latach wystąpiła w Australii 
„moda” na nazwy aborygeńskie i odzywają 
się głosy, aby przechrzcić tak nazwę góry 
jak i Narodowego Parku. Wiceprezes Rady 
Naczelnej przedstawił skrótowo historię oraz 
osiągnięcia emigracji polskiej w Australii, 
podkreślił, że od naszego stanowiska i 
zrozumienia ze strony władz australijskich 
zależy dalszy los imienia Tadeusza 
Kościuszki, a pośrednio P.E. Strzeleckiego 
na mapie Australii. Miejmy nadzieję, 
że ta wspólna akcja Polonii i Ambasady 
RP przyczyni się do zachowania imienia 
Naczelnika, który przed 210 laty – 10 
października 1794 roku, pod Maciejowicami, 
przegrał bitwę z przeważającymi siłami 
wojsk rosyjskich, ale równocześnie stał 
się symbolem niezłomności i towarzyszył 
historii polskiej przez 123 lata rozbiorów. 
Gdy wreszcie nadeszła upragniona 
niepodległość, Józef Piłsudski nakazał, by 
ku czci Tadeusza Kościuszki piechurzy 
Pierwszej Kadrowej zwracali się do siebie 
per obywatelu, a on sam, po powrocie z 
więzienia w Magdeburgu, przyjął tytuł 
„Naczelnika Państwa” i złożył wieniec na 
wawelskim sakrofagu Kościuszki. Wystawa 
będzie trwała do 3 grudnia.

Prezes Instytutu Pamięci  
Narodowej w Kanberze
Na zaproszenie Australijskiego Instytutu 
Spraw Polskich, przebywał w Australii prof. 
Leon Kieres – prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej. W Kanberze dostojny gość 
wygłosił dwie pogadanki, we wtorek 19 
października w Centrum Europejskim 
przy ANU, oraz w klubie Orła Białego. W 
obu prelekcjach prof. Kieres przedstawił 

zebranym zadania i cele, którym służy 
Instytut Pamięci Narodowej w Polsce 
i w ramach którego działają: Główna 
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Biuro Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów, oraz Biuro 
Edukacji Publicznej. Zadania Instytutu i 
jego agend, to między innymi gromadzenie 
i zarządzanie dokumentami organów 
bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi 
od 22 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1989 
roku, prowadzenie śledztw w sprawach 
zbrodni nazistowskich i komunistycznych, 
oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. 
Cele, to wyjaśnianie i zapisywanie białych 
plam polskiej historii, które mimo, że dotyczą 
wielu bolesnych faktów i wydarzeń , ale 
powinny być wyjaśnione w imię prawdy 
historycznej.

Święto Niepodległości
Dorocznym zwyczajem Polonia Kanbery 
i Queanbeyan uroczyście obchodziła 
Święto Niepodległości. W niedzielę 14 
listpada o godz.10.00 rano uroczystą mszą 
św. w kaplicy Ośrodka Jana Pawła II-ego, 
celebrowaną przez ks. Zenona Broniarczyka 
w obecności pocztu sztandarowego koła 
nr. 5 SPK, zapoczątkowano tę doniosłą 
uroczystość. Po południu w sali klubu 
Orła Białego odbyła się akademia 
okolicznościowa. Akademię bardzo sprawnie 
prowadził wiceprezes Zarządu Klubu dr. 
Jan Wieczorek. Referat okolicznościowy 
wygłosił pan Arkadiusz Fabjanowski, 
a w imieniu Ambasadora RP słowo do 
zebranych wygłosił Radca Ambasady, 
pan Marek Malarski.  Część artystyczną 
wypełniła pięknymi tańcami grupa taneczna 
Wielkopolska,  a słowa poezji patriotycznej 
zadedykował zebranym pan Aleksander 
Pęczalski, deklamując dwa swoje wiersze 
zatytułowane „Ojczyzna” i „Polska”. Po 
akademii zgromadzeni Rodacy mieli okazję 
posmakować dania nowego Sea Eagle Bistro. 
Podsumowując wieczór można zaliczyć go 
do udanych, z  żalem jednak zauważamy, że 
uczestniczy nas w tych uroczystościach coraz 
mniej i mniej.

Zaproszenie na Opłatek do 
Ośrodka Jana Pawła II-giego
W naszym polonijnym środowisku zawsze  
przed zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia odbywały się Opłatki. Zaczynało 
zwykle SPK z pełną salą i obfitymi stołami, 
następnie Klub Orła Białego wraz z Kołem 
Polek, a w końcu był  Opłatek w Kościele 
– szczególnie w ostatnich latach, gdy powstał 
Ośrodek Jana Pawła II-ego. Ale czasy się 
zmieniają i po obserwacjach poczynionych 
w ostatnich latach, nasz duszpasterz ks. 
Zenon Broniarczyk wyszedł z propozycją, 

Dyrektor Biblioteki, Merrylee Pigram, oraz Ambasador Rzeczpospolitej, Jerzy Więcław 
podczas otwarcia wystway Tadeusz Kościuszko – Hero of Nations
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aby zapoczątkować nową tradycję i zacząć 
zbierać się na jednym, ale za to hucznym 
Opłatku w Ośrodku Jana Pawła II-ego. 
Propozycja Księdza Zenona spotkała się 
z przychylnym przyjęciem przez kluby i 
organizacje polonijne w Kanberze. SPK i 
Klub Orła Białego zadeklarowały swoje 
wsparcie materialne, a Panie z Koła 
Polek, jak i Panie nie zrzeszone, napewno 
zasilą stoły swoimi wypiekami. Częścią 
organizacyjną przed i po uroczystości zajmie 
się grupa ludzi dobrej woli. W ten sposób 
znowu będziemy mogli wspólnie obchodzić 
tę tak bliską naszemu sercu tradycję.

Zapraszamy więc wszystkich  Rodaków 
z Kanbery i Queanbeyan do sali Ośrodka 
Jana Pawła II-ego w sobotę 12 grudnia 2004 
na godzinę 3.00 po południu. Będziemy 
dzielić się opłatkiem, wspólnie spożywać 
świąteczne smakołyki oraz śpiewać kolędy 
pod przewodnim głosem  pań z chóru 
„Doświadczenie i Młodość”.

Polski akcent w Photoaccess 
Gallery w Manuce
Miło jest znajdować polskie akcenty 
artystyczne zwiedzając galerie czy wystawy 
– szczególnie tutaj w Kanberze. Przez kilka 
tygodni w październiku, w Photoaccess 
Gallery w Manuce, mogliśmy oglądać 
kilka fotogramów naszej rodaczki, z 
zamiłowania fotografika, pani Beaty Tworek- 
Matuszkiewicz. Fotogramy te, to fragment 
większej wystawy, która przygotowywana 
jest na rok przyszły. Każdy z Polaków, kto 
miał okazję odwiedzić Galerię w tym czasie, 
z łatwością mógł zauważyć swojski charakter 
zimowych krajobrazów, „nasze” dachy, nie 
wspomnę już o charakterystycznych trzech 
krzyżach. Bez czytania podpisów, intuicyjnie 
każdy z nas wyczuje „swoich”. Więc póki co, 
gratulujemy udanych fotogramów i czekamy 
na dużą wystawę w przyszłym roku.

KALENDARIUM 
NADCHODZĄCYCH 

WYDARZEŃ

Polskie Radio CMS 91.1 FM
05/12/04 (niedz.) A. Fabjanowski
06/12/04 (pon.) I. Ślaska-Bell, K. Orzeszko
12/12/04 (niedz.) K. Orzeszko
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

02/01/05 (niedz.) A. Fabjanowski
03/01/05 (pon.) I. Ślaska-Bell, K. Orzeszko 
09/01/05 (niedz.) K. Orzeszko
10/01/05 (pon.) Z. Sęk-Sękalska
16/01/05 (niedz.) Z. Sęk-Sękalska
17/01/05 (pon.) M. i W. Królikowscy
23/01/05 (niedz.) M. i W. Królikowscy
24/01/05 (pon.) A. Fabjanowski
30/01/05 (niedz.) A. Fabjanowski
31/01/05 (pon.) I. Ślaska-Bell, K. Orzeszko

06/02/05 (niedz.) K. Orzeszko
07/02/05 (pon.) Z. Sęk-Sękalska
13/02/05 (niedz.) Z. Sęk-Sękalska
14/02/05 (pon.) M. i W. Królikowscy
20/02/05 (niedziela) M. i W. Królikowscy
21/02/05 (pon.) A. Fabjanowski
27/02/05 (niedz.) A. Fabjanowski
28/02/05 (pon.) I. Ślaska-Bell, K. Orzeszko
06/03/05 (niedz.) K. Orzeszko
07/03/05 (pon.) Z. Sęk-Sękalska
13/03/05 (niedz.) Z. Sęk-Sękalska
14/03/05 (pon.) M. i W. Królikowscy
20/03/05 (niedz.) M. i W. Królikowscy
21/03/05 (pon.) A. Fabjanowski
27/03/05 (niedz.) A. Fabjanowski
28/03/05 (pon.) I. Ślaska-Bell, K. Orzeszko

03/04/05 (niedz.) K. Orzeszko
04/04/05 (pon.) Z. Sęk-Sękalska
10/04/05 (niedz.) Z. Sęk-Sękalska
11/04/05 (pon.) M. i W. Królikowscy
17/04/05 (niedz.) M. i W. Królikowscy
18/04/05 (pon.) A. Fabjanowski
24/04/05 (niedz.) A. Fabjanowski
25/04/05 (pon.) I. Ślaska-Bell, K. Orzeszko

Redakcja Polskiego Radia 
w Kanberze poszukuje do 

współpracy osoby chętne do 
prowadzenia audycji radiowych 

w języku polskim. 

Zainteresowanych prosimy o 
kontakt pod numerem: 6296 3198

Beata Tworek- Matuszkiewicz, autorka zdjeć prezentowanych w Photoaccess Gallery w Manuce 
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Z POLSKI

DECEMBERM T W T F S S1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JANUARYM T W T F S S
31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FEBRUARYM T W T F S S1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

MARCHM T W T F S S1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JUNEM T W T F S S1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

SEPTEMBERM T W T F S S1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

DECEMBERM T W T F S S1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

APRILM T W T F S S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAYM T W T F S S
30 31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

JULYM T W T F S S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AUGUSTM T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31OCTOBERM T W T F S S

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

NOVEMBERM T W T F S S1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30JANUARYM T W T F S S

30 31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

FEBRUARYM T W T F S S1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
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School holidays   
5  Public holidays  

Polish national holidays

5

Popular namedays:
25 January - Pawła
13 March - Bożeny & Krystyny

19 March - Józefa

25 April - Marka15 May - Zofi i23 May - Iwony24 June - Jana

29 June - Piotra & Pawła
25 July - Krzysztofa
26 July - Anny15 August - Marii

1-3 January - New Year Holidays

26 January - Australia Day
    3 February - “Tłusty czwartek”

    8 February - “Ostatki”/ Carnival ends 

    9 February - Ash Wednesday

    10-20 February - Multicultural Festival

    14 February - St Valentine’s Day

    6 March - Mother’s Day (Australia )

    8 March - International Women’s day

    20 March - Palm Sunday
21 March - Canberra Day

25-28 March - Easter    27 March - Daylight savings ends 

25 April - ANZAC Day    1 May  - State Holiday (Poland)

    3 May - Constitution Day (Poland)

    15 May - Easter Pentecost Sunday (Poland)

    26 May - Corpus Christi (Poland) 

    26 May - Mother’s Day (Poland)    

    1 June - International Children Day

13 June - Queen’s Birthday Holiday 

            - skiing season opens
    15 August - Assumption of Mary (Poland)

    17 Sept – 16 Oct Floriade 
3 October - Labour Day

    30 October – Daylight savings commences

    1 November - All Saints Day (Poland)

    11 November - Independence Day (Poland)

    6 December - St. Nicholas Day

25 - 27 December - Christmas Holidays

1-2 January - New Year Holidays

3  September - Teresy
21 September - Urszuli
28 September - Tadeusza
30 November - Andrzeja

4  December - Barbary
24 December - Adama & Ewy

31 December - Sylwestra

KORpak parcel collecion days

Important Dates to Remember:

Popieraj Swoją 
Kronikę!
Kalendarze KRONIKI POLONII
rozprowadzane są w każdą 
sobotę w Klubie Orła Białego, 
Turner. 

Donacje zostaną przeznaczone na potrzeby Rady Organizacji Polskich w ACT związane z 
publikacją  biuletynu informacyjnego KRONIKA POLONII.
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Arkadiusz Fabjanowski

Lubimy dobre wiadomości z Polski
W powodzi informacji o nieszczęściach 
trapiących ludzkość, ze szczególnym 
uwzględnieniem naszych Rodaków, 
miło jest dowiedzieć się o sukcesach, 
osiągnięciach i przewagach będacych 
udziałem Polaków. Jeśli w polskiej prasie 
czytamy, że eksport polskiej żywności po 
1 maja (czyli po oficjalnym wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej) wzrósł o 77%, 
to chyba jest się z czego cieszyć. Mięso, 
owoce, warzywa, drób, nabiał, jadą do 
europejskich supermarketów, by wygrywać 
pod względem smaku i jakości z zachodnimi 
konkurentami. Polscy rolnicy inkasują z 
funduszu europejskiego dofinansowania. 
Uzyskują dopłaty nawet za te uprawy, za 
które pieniędzy nie otrzymują farmerzy z 
innych krajów Unii. Średnie dopłaty dla 
polskich rolników to 503 złote od hektara, 
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niezależnie od rodzaju uprawy. I chciałoby 
się krzyknąć: Tak trzymać. Ale w przyrodzie 
musi być równowaga, gdy z jednej strony 
wszystko idzie pomyślnie, to z drugiej 
zazgrzyta, zaiskrzy. Ale pozostańmy jeszcze 
przy pozytywach, rozpoczynając od drugiego 
wotum zaufania dla rządu Marka Belki.

Wotum zaufania dla rządu  
Marka Belki

Piętnastego października br. roku Sejm 
ponownie udzielił rządowi wotum zaufania 
(234 głosów za, 218 przeciw). Równocześnie 
Sejm odrzucił wnioski opozycji o 
dymisję ministrów spraw zagranicznych 
– Włodzimierza Cimoszewicza, i zdrowia 
- Marka Balickiego. Opozycji nie udało się 
obalić ani rządu, ani odwlec głosowania 
wotum zaufania dla rządu. Za to zamieszania 
podczas tego posiedzenia Sejmu narobił 
rosyjski szpieg Władimir Agłanow, który na 
polskiej scenie politycznej pojawia się już 
po raz trzeci w ciągu ostatnich 10-ciu lat i za 
każdym razem na najwyższych szczeblach 
polskiej sceny politycznej. Przypomnijmy 
sobie, że ponoć w 1994 roku spędzał wspólne 
wakacje z Aleksandrem Kwaśniewskim 

(wtedy posłem i liderem SDRP) w 
pensjonacie Rybitwa w Cetniewie. Po kilku 
latach wybuchła afera, w której Agłanow 
spotykał się z agentem o pseudonimie 
„Olin”, a którym miał być Józef Oleksy, 
były premier rządu RP, a obecny marszałek 
Sejmu RP. Dociekania lustracyjne w tej 
sprawie trwają do chwili obecnej i na dobrą 
sprawę nie widać ich końca. Obecnie poszło 
o spotkanie Agłanowa z najbogatszym 
Polakiem – dr Jerzym Kulczykiem, które 
miało miejsce w Wiedniu, a rozmowa ich 
miała dotyczyć planu przejęcia Rafinerii 
Gdańskiej przez Rosjan. Posłowie chcieli 
wiedzieć o czym dokładnie rozmawiano, 
podejrzewając, czy nie będzie nowej sprawy 
podobnej do afery Rywina. Obawę wzbudza 
jednak pytanie dlaczego, w momencie 
istotnym dla państwa, taki temat trafia na 
forum sejmowe. Jaki będzie ciąg dalszy, czas 
pokaże. Na razie rząd Marka Belki może 
spokojnie realizować swoje zobowiązania. 
Zdaniem premiera, na 41 zadań jakie sobie 
postawił na początku swego urzędowania, 
39 już jest zrealizowane. Obecnie Marek 
Belka chce zmniejszyć obszary biedy i 
podnieść poziom życia najuboższych. Ale 
nie tak, by zabierać bogatym i cieszyć się 

urawniłowką, chodzi o bardziej powszechny 
i sprawiedliwy udział w zamożności. 
„Jestem pewien, że potrafimy przekazać 
następcom sprawy polskie w lepszym stanie 
niż sami je otrzymaliśmy”- zakończył swe 
wystąpienie Premier. Sejm odrzucił również 
wniosek o samorozwiązanie, co oznacza, że 
wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 
najwcześniej wiosną 2005 roku.

Początek kampanii  
przedwyborczej

Do wyborów parlamentarnych zostało około 
pół roku.  Na polskiej scenie politycznej 
to czas aby partie polityczne ruszyły  z 
kampanią przedwyborczą. Jest to jak zwykle 
tzw. „kiełbasa wyborcza”.

I tak, 3 miliony mieszkań w osiem lat 
obiecuje Polakom lider partii Prawo i 
Sprawiedliwość, podczas gdy obecnie 
oddaje się w Polsce ok.100 tysięcy mieszkań 
rocznie. Żelaznym postulatem środowiska 
tworzącego Prawo i Sprawiedliwość 
jest również przywrócenie kary śmierci. 
Postulatem, dodajmy, ignorującym 
fakt, iż Polska ratyfikowała Europejską 
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Konwencję Praw Człowieka, zakazującą 
wprowadzenia kary śmierci oraz, że nie 
ma jej w krajach Unii Europejskiej. Sojusz 
Lewicy Demokratycznej też ma swój 
repertuar przedwyborczych obietnic jak np. 
liberalizacja prawa do przerywania ciąży, 
czy też ochronę najuboższych. Liga Rodzin 
Polskich odkurza pomysł dekomunizacji 
– posłowie tej partii już w ubiegłym roku 
złożyli do laski marszałkowskiej projekt 
ustawy dekomunizacyjnej. Stałym tematem 
wyborczym są też powiaty – Samoobrona 
zapowiedziała ich likwidację.

Prowadząca w sondażach poparcia 
społecznego Platforma Obywatelska, 
z całym pakietem swoich propozycji 
zapowiada trzęsienie ziemi w polskiej 
polityce. Tak więc to ugrupowanie, które 
najprawdopodobniej w przyszłorocznych 
wyborach przejmie na siebie obowiązek 
rządzenia lub współrządzenia Polską, 
proponuje zmiany konstytucyjne, które 
określa hasłem ʻcztery razy TAKʼ. Byłyby 
one nastepujące: zmiana ordynacji 
wyborczej do Sejmu z proporcjonalnej na 
większościową (czyli jenomandatowe okręgi 
wyborcze), likwidacja Senatu, zmniejszenie 
o połowę liczby posłów do Sejmu oraz 
likwidacja immunitetu poselskiego. 
Platforma Obywatelska proponuje również 
zniesienie finansowania partii politycznych 
z budżetu państwa i prywatyzację Telewizji 
Publicznej. Platforma stara się tym samym 
wykorzystać powszechnie panujące w 
kraju przekonanie, że wypracowany w III 
RP model politykowania wyczerpał się, 
a nawet po części skompromitował, że 
państwo w jego obecnym kształcie służy 
raczej interesom klasy próżniaczej (jak 
określa się obecnie w Polsce polityków i 
biurokratów) niż interesom społecznym. Tak 
więc propozycje tej partii są nadzieją dużej 
części społeczeństwa, mającego dość rządów 
postkomunistów.

Czesław Miłosz

W sześć tygodni po swoich 93 urodzinach, 
14 sierpnia 2004, zmarł w Krakowie 
Czesław Miłosz. Odszedł jeden z ostatnich 
świadków XX wieku i jeden z największych 
twórców polskiej literatury tego czasu. Był 
postrzegany jako poeta czasu „Solidarności”, 
bowiem literacka nagroda Nobla, jaką 
otrzymał w roku 1980, przypadła właśnie na 
ten czas. Był człowiekiem trudnym, wymagał 
wiele od innych, ale również wymagał od 
siebie. Mimo, że większą część życia spędził 
poza krajem , to jednak głównie tworzył po 
polsku. Pisał o tym tak: 

Wiernie służyłem polskiemu językowi
Pośród wielu języków jest dla mnie jedyny
I wzywa, nakazuje, żeby go uświetniać,
Bo mówi nim za dużo małpoludów.
Do których, nie ukrywam, mam odrazę,
Ale też wiele istot tak dobrych i czystych,
Że ich modlitwy powinny świat zmienić.
Toteż polszczyzna jest zobowiązaniem, 
A dla niektórych pasją. Nie oddałbym jej
Za arcydzieła najmądrzejszych krajów.

(Cz. Miłosz)

Prof. Tomasz Strzembosz

Szestnastego października br. zmarł prof. 
Tomasz Strzembosz, historyk, badacz 
polskiej konspiracji wojskowej z lat 1939 
– 1945, w tym zwłaszcza dwóch zagadnień: 
walki zbrojnej w okupowanej Warszawie, 
oraz antysowieckiej konspiracji i partyzantki 
na ziemiach wschodnich przedwojennej 
Polski. W obu tych dziedzinach był 
absolutnym pionierem. Pasją Tomasza 
Strzembosza było harcerstwo, był także 
historykiem Szarych Szeregów. W roku 1980 
był jednym z założycieli Koła Instruktorów 

Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, 
a w roku 1989 założył Związek Harcerstwa 
Rzeczpospolitej i przez dwie kadencje 
był jego przewodniczącym. Pośmiertnie 
został awansowany do stopnia Harcmistrza 
Rzeczpospolitej. Był również działaczem 
Solidarności, a w stanie wojennym członkiem 
podziemnej Rady Edukacji Narodowej 
i Społecznego Komitetu Wydawnictw 
Niezależnych, a także współzałożycielem 
Komitetu Upamiętniania Polaków Ratujących 
Żydów. Instytut Pamięci Narodowej nadał 
prof. Strzemboszowi tytuł Kustosza Pamięci 
Narodowej, a miasto Jedwabne honorowe 
obywatelstwo.

Ks. Jerzy Popiełuszko

Dziewiętnastego października br. 
minęło 20 lat od zamordowania przez 
funkcjonariuszy IV Departamentu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, 
księdza Jerzego Popiełuszki – kapłana i 
kapelana Solidarności, który dochował 
wierności swojemu powołaniu i za to zapłacił 
najwyższą cenę – swoje życie. Jego dewizą 
były trzy słowa: ”Zło dobrem zwyciężaj”. 
Najważniejsze uroczystości rocznicowe 
odbyły się w kościele św. Stanisława Kostki 
na warszawskim Żoliborzu.  Tam bowiem 
ks. Jerzy przez ponad dwa lata odprawiał 
słynne msze święte za Ojczyznę. Prymas 
Polski Józef Glemp, który celebrował 
uroczystą mszę św. powiedział: „W duchu 
chrześcijańskim nie ma miejsca na zemstę, 
ale porządek prawny wymaga, aby motywy 
i sprawcy tej zbrodni zostali ujawnieni.” 
Słowa te padły pomimo, że bezpośredni 
sprawcy tej zbrodni zostali osądzeni i wyroki 
odsiedzieli, a ich przełożeni uniewinnieni. Co 
pewien czas powraca jednak pytanie: Kto był 
mocodawcą rozkazu zamordowania Księdza?

O  N I C H  N A L E Ż Y  P A M I Ę T A Ć

PODSUMOWANIE

Kończąc ostatni w tym roku przegląd 
niektórych wydarzeń w Polsce należy 
sie zapytać: jaki był ten rok dla Polski? 
Można odpowiedzieć jednym zdaniem: był 
burzliwy. Polska przeżyła burzę wydarzeń. 
Wyliczmy tylko kilka: premier po wypadku 
rządzi z łóżka szpitalnego, co nie pomaga 
we wstrzymaniu upadku jego rządu 
poprzedzonego rozpadem partii, a wszystko 
to w trakcie końcowych negocjacji w sprawie 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie 
wspominając już o aferach gospodarczych 
w kraju. Były też zdarzenia cieszące 
wszystkich, bo dotyczące gospodarki, 
poprawy warunków materialnych naszych 
Rodaków, jak również ich wchodzenia 

w nowy świat, chociaż niejednokrotnie 
wciąż w starym stylu. Tak było na przykład 
podczas prywatyzacji Banku PKO, kiedy 
to część akcji wypuszczono na rynek 
indywidualny. Były kolejki, listy społeczne 
przed punktami sprzedaży, klienci zmarznięci 
i poddenerwowani - jak za czasów PRL-u. 
Akcje wykupiono błyskawicznie - sprzedaż 
trwała 6 godz. i 45 min. Tak to Polacy 
przechodzą przyspieszony kurs kapitalizmu 
i okazuje się, że potrafią liczyć i nie boją 
się śmiałych decyzji. Pomimo, że są 
przeciwni prywatyzacji, lubią jednak na 
prywatyzacji zarobić. Jednocześnie, jak 
wynika z sondaży, poprawiają się również 
nastroje społeczeństwa. Według badań 
Centrum Badania Opini Społecznej, dumę 
z przynależności narodowej deklaruje 90% 

ankietowanych, 59% Polaków zalicza się do 
warstwy średniej, 35% do niższej, a 3% do 
wyższej. Ogólnie Polacy oceniają, że żyje się 
im lepiej niż ich dziadkom i rodzicom. 

Czego więc należy życzyć Polsce w 
nadchodzącym 2005 roku? Przede 
wszystkim, aby polscy politycy przed 
kampanią parlamentarną i prezydencką 
znaleźli chwilę czasu na refleksje, aby 
pamiętali, że państwo to nie tylko własna 
partia i własne interesy, nie tylko zbiór posad, 
stanowisk i przywilejów. A także, że Polska 
pomimo, iż jest członkiem Unii Europejskiej, 
nadal leży między Rosją i Niemcami, 
co nie musi wcale być przekleństwem, a 
okazać się może wielkim atutem. Powyższe 
życzenia zostały zaczerpnięte z prasy 
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polskiej ostatniego czasu, ale myślę, że 
wszyscy do nich się przyłączą. Naszym 
Rodakom natomiast oraz nam samym, 
życzmy dobrych i ciepłych chwil spędzonych 

w gronie rodzinnym, aby ten czas Bożego 
Narodzenia, a także nadchodzący Nowy 
Rok, był dobry, radosny i wesoły. Gdy w 
wigilijny wieczór zaświeci na niebie pierwsza 

gwiazdka i będziemy dzielić się opłatkiem 
z najbliższymi, cieszmy się i radujmy, niech 
nie opuszcza nas nadzieja. Będzie dobrze. W 
końcu Święta to czas cudów.

Opłatek Wigilijny

Polski Ośrodek Duszpasterski im. Jana Pawła II – Canberra wraz z Radą Organizacji Polskich  
na ACT oraz wszystkimi organizacjami polonijnymi

zaprasza Rodaków na tradycyjny opłatek, wspólny wigilijny posiłek  
oraz śpiewanie kolęd

dnia 12 grudnia 2004 o godzinie 15.00
do Ośrodka Kościelnego przy 211 Goyder Street, Narrabundah ACT 2604.

Wszystkich gorąco zapraszamy. Wstęp wolne datki.
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH 
Polski Instytut  
Historyczny w Australii
Joanna Biega

Zespół redakcyjny książki o Polakach w 
Kanberze ma dużo pracy. Teresa Wojkowska, 
oprócz przejżenia całego dorobku Kroniki 
Polonii – a trzeba przyznać, że tego jest 
dużo, zabrała się za stronę administracyjną 
i zorganizowała wysyłkę listów do 
przedstawicieli organizacji polskich w 
Kanberze. Kate Stenner przejrzała materiały 
w Archiwach Narodowych, szukając 
informacji o wczesnych przybyszach. 
Maks Kwiatkowski hojnie podzielił się 
poszczególnymi rozdziałami swojej pracy 
doktorskiej, a Joanna Biega zbiera, sortuje i 
pisze. Przy okazji znajdujemy dużo bardzo 
ciekawych, lecz niestety nie wchodzących 
w zakres książki informacji; na przykład w 
Brisbane w latach 1927-28 była strona polska 
w miesięczniku Muses Magazine, a w 1931-
32 gazeta francuska wydawana w Sydney 
– Le Courrier Australien – też miała stronę 
polską. Z olbrzymim zainteresowaniem 

przeczytaliśmy obszerny artykuł o 
pomocy udzielonej Polakom w ZSRR 
przez australijską legację w Kujbyszewie, 
pomiędzy majem 1943, a sierpniem 1944. 
Mamy dużo takich “skarbów” i mamy 
nadzieję, że uda się nam w przyszłości te 
materiały w jakiś sposób wykorzystać.

Wiele osób dzieli się sugestiami i 
przypomina nam o różnych ciekawostkach 
z historii polskiego życia w Kanberze. 
Serdecznie dziękujemy! 

Powoli opracowujemy tematykę zdjęć 
do książki. Na razie proszę nie przesyłać 
nam odbitek, czy negatywów, natomiast 
intreresują nas zdjęcia  z następujących 
miejsc:

Yarralumla Brickworks, gdzie pracowało 
wielu Polaków.

Snowy Scheme – Polacy w hostelach 
czy na budowie

Budowa Klubu SPK

Budowa Klubu Orła Białego

Uroczystości z okazji otwarcia Kościoła 
w Narrabundah

Jeżeli ktoś jest w ich posiadaniu i byłby 
gotów je pożyczyć, bardzo proszę o 
bezpośredni kontakt ze mną pod numerem 
tel. 6395 3401 lub przez e-mail: jbiega@nla.
gov.au.

Zespół Taneczny 
“Wielkopolska”
Za przykładem Syrenki
Katarzyna Mikołajczak

“Wielkopolska”, nasza lokalna grupa tańca 
folklorystycznego, uświetniła ostatnio swymi 
występami festiwal kwiatów w Kanberze, 
“Floriada 2004”. W tym roku Polonia była 
rezprezentowana na Floriadzie przez dwie 
grupy folklorystyczne. Oprócz Wielkopolski, 
udział w festiwalu wzięła również “Syrenka” 
z Sydney. Obie grupy zgromadziły liczną 
publiczność i spotkały się z bardzo ciepłym 
przyjęciem. Festiwal był także okazją do 
zapoznania i nawiązania kontaktu pomiędzy 
dwoma zespołami. 

“Syrenka” istnieje w Sydney od 1971 i 
obecnie liczy ok. 70 członków. Zespół jest 
prowadzony przez panie Anię Bogatek i 
Halinę Borysewicz. W grupie panuje niemal 
rodzinna atmosfera. Kilku członków tworzy 
pary i małżeństwa w życiu prywatnym. 
Rośnie już zatem (lub jest w drodze) młode 
pokolenie Polaków, które z pewnością będzie 
kultywować taneczne tradycje rodzinne.

“Syrenka” ma swój komitet, który działa 
prężnie, czuwa nad jej finansami i dba o 
jej dobro. Finansowo wspierana jest przez 
Polonię, sponsorów, a także przez różnorodne 
akcje gromadzenia funduszy, organizowane 
przez samą grupę. Dzięki temu “Syrenka” 
może sobie pozwolić na zakup pięknych 
kostiumów, a także na udział w różnorodnych 
festiwalach, konkursach w Polsce i Australii. 

Grupa uczestniczy 
regularnie w 
Światowym Festiwalu 
Zespołów Polonijnych 
w Rzeszowie w Polsce, 
oraz w Festiwalu 
Kultury Polskiej w 
Australii “PolArt”.

Nasze spotkanie było 
koordynowane przez 
Joannę i Andrzeja 
Borysewiczów, młode 
urocze małżeństwo, 
które na występy w 
Kanberze przyjechało 
z 1.5-roczną córeczką 
Zarą. Było nam 
niezwykle miło 
nawiązać ten kontakt 
i chcielibyśmy, by 
“Syrenka” zaglądała do 
nas częściej.

Zespół Taneczny “Wielkoposka” na estardzie w Commonwealth Park podczas Floriade 2004 
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Wracając do własnego podwórka, zespół 
taneczny “Wielkopolska” liczy obecnie 15 
członków w wieku 6-30 lat. Za przykładem 
Syrenki, “Wielkopolska” chciałaby 
“rozpostrzeć swoje skrzydła”. Zachęceni 
dobrym odbiorem naszych występów i 
za namową naszych kolegów z Sydney, 
rozważamy możliwość uczestnictwa w 
następnym festiwalu “PolArt”, który tym 
razem odbędzie się na Tasmani (Hobart) w 
styczniu 2006 roku. Aby do tego doszło, 
potrzebujemy jednak większego udziału 
naszej młodzieży, a także wsparcia ze 
strony całej Polonii w Kanberze, poczynając 
od pomocy w promocji i powiększeniu 
grupy, odnowie czy zakupie kostiumów, 
aż po organizację imprez na zgromadzenie 
niezbędnych funduszy itp. Osoby chętne do 
pomocy prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu: 6253 8729.

Ostatnio dołączyły do nas trzy nowe osoby: 
Sabinka (lat 7), Heidi (lat 8) i Madeleine (lat 
7). Serdecznie je witamy. Grupa zaczyna 
już przygotowania do występu na festiwalu 
wielokulturowym (Multicultural Festival), 
który odbędzie się w lutym przyszłego roku. 
Ponieważ zaczynamy w tej chwili naukę 
nowych tańców z rejonów Śląska, Żywca i 
Wielkopolski, jest to najlepszy moment na 
przyłączenie się!

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze 
próby, które odbywają się w każdy czwartek 
o godz. 19.00 w Klubie Orła Białego w 
Turner. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie.

Klub Orła Białego
Klub Orła Białego ma nowy Zarząd, który 
rozpoczął swą działalność w lipcu bieżącego 
roku. Od tego czasu w Klubie nastąpiło 
wiele zmian, które polepszyły jego ogólną 
sytuację. Pozostaje nadzieja, że zmiany te 
się spodobają, przyczynią się do większego 
wsparcia ze strony polskiej społeczności 
w Kanberze i, w dalszej perspektywie, do 
utrzymania Klubu. 

Zmiany w Klubie
Wśród wielu ostatnich zmian, można 
wymienić chociażby odnowienie i częściowe 
pomalowanie budynku Klubu z zewnątrz. 
Stało się to możliwe dzięki Panom Jurkowi 
Musiałowi, Markowi Mikołajczakowi, 
Krzysztofowi Janiszewskiemu i Jankowi 
Wieczorkowi, którzy nie po raz pierwszy 
ofiarowali swój cenny czas dla dobra Klubu.

Wymieniony został rownież znak Klubu, 
który nareszcie reprezentuje godnie polską 
społeczność w Kanberze. Mamy nadzieję, że 
nazwa naszego Klubu zacznie być w końcu 
rozpoznawana a nie mylona, jak dotychczas, 
z serbskim klubem piłkarskim.

Wewnątrz również kilka nowości. Od 
niedawna działa w Klubie nowe Bistro - “Sea 
Eagle Bistro” - specjalizujące się w owocach 
morza, ale obejmujące swym jadłospisem 
również potrawy polskie. Klub zakupił także 
sprzęt grający i możemy teraz posłuchać w 
nim przyjemnej, nastrojowej muzyki.

Przyszłość Klubu
Należy zaznaczyć, że obecnie Klub 
jest otwarty i operuje wyłącznie dzięki 
ogromnemu wkładowi pracy ze strony 
Zarządu. Jak zawsze, brakuje rąk do pracy, 
a Klub niestety nie może utrzymać się 
sam. Członkom Zarządu brakuje czasu, by 
pogodzić wszystkie obowiązki i zaspokoić 
stale rosnące wymagania pracy społecznej. 
Zachęcamy zatem do włączenia się i 
popierania klubowych inicjatyw. 

O Jedność Polaków w ACT

Zarząd Klubu Orła Białego wystosował 
ostatnio wniosek do Rady Organizacji 
Polskich na ACT o ogłoszenie roku 
2005, Rokiem Jedności Polaków w ACT. 
Inicjatywa ta ma na celu propagowanie 
zrozumienia, zgody i wzajemnej współpracy 
wród polskiej społeczności w regionie ACT. 

Pełny wniosek, przygotowany przez Dr Jana 
Wieczorka, został zamieszczony na stronie 3 
tego wydania Kroniki. 

Zwracamy się jednocześnie z prośbą do 
Państwa o uwagi, komentarze i propozycje 
dotyczące tego projektu. Pragniemy wywołać 
publiczną dyskusję na temat tego co nas 
dzieli, co utrudnia współpracę i na temat 
możliwości zmiany istniejącego stanu rzeczy. 
Czekamy na Państwa listy, uwagi. 

KLUB „ORZEŁ BIAŁY” Rej.
WHITE EAGLE CLUB Inc.
34 David Street, TURNER ACT 2612
Postal address: PO Box 6093, O’CONNOR ACT 2602
Tel./Fax: 02 6248 8563

Imię i nazwisko ...........................................................................�
First & surname 

Adres …………………………....……………………………………………………………………………………………..……………………
Address

Telefony ...................................................................................................  Email ……………………………………………………......................
Telephone numbers

Nr członkowski ................……………....................................................  Typ członkostwa................................................................……....….....
Membership number             Membership type

Nr. pokwitowania...........………......…....................................................   Data   ………………/.........................../.…....……..
Receipt number          Date of renewal 
          
Wszelkie dane zawarte w tym podaniu będą użyte tylko w celu komunikacji pomiędzy Zarządem i Członkami klubu i nie będą one przekazane żadnym osobom trzecim.
All information provided in this form will be treated as confidential and will only be used by the Committee for the purpose of communicating with Members.

Spośród członków, którzy przedłużą członkostwo na rok 2005 do 30 kwietnia 2005 wylosowane zostaną trzy nagrody:
pierwsza – karton piwa Żywiec, wartość $70
druga – butelka wódki Żytniej, wartości $35

trzecia – obiad dla dwóch osób w klubowym bistro Seaeagle, wartości $30.
Losowanie odbędzie się w sobotę, 7 maja 2005 o godzinie 12-tej.

Members, who will renew their membership for 2005 by 30 April 2005 will automatically enter a draw of  three prices:
1st   - a carton of Żywiec beer, value of $70
2nd - a bottle of Żytnia vodka, value of $35

3rd  - a dinner for two from the Club’s bistro Seaeagle, total value of $30.
The draw will take place on Saturday, May 7 2005 at 12 noon. 

PODANIE O CZŁONKOSTWO NA ROK 2005
MEMBERSHIP APPLICATION 

~~~~~ o0o ~~~~
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Nowe Propozycje
Zarząd pragnie urządzać regularnie wieczory 
fi lmów polskich i jest obecnie w trakcie 
organizowania potrzebnego sprzętu. Prosimy 
o przekazanie informacji o zainteresowaniu 
tymi projekcjami Zarządowi Klubu lub 
pisemnie, wrzucając notatkę do pudełka 
pomysłów „IDEA BOX”, umieszczonego w 
drzwiach biura Klubu.

Wydarzenia Kulturalne i 
Rozrywkowe
Zarząd Klubu będzie organizować w 
nadchodzących miesiącach następujące 
imprezy:

• 27 listopada br. sobota (19.30 –24.00) 
Andrzejki, informacja i bilety: Wanda 
Całka 6248 6842, Katarzyna Mikołajczak 
6253 8729

• 11 grudnia br. sobota (10.00-15.00) 
Kiermasz Książek

• 31 grudnia br. piątek (od 18-tej) 
Zabawa Sylwestrowa

Ponadto od 10 do 20 lutego 2005 Klub 
będzie uczestniczył w dorocznym 
festiwalu wielokulturowym w Kanberze. 
Przewidziane są występy zespołu tanecznego 
„Wielkopolska”, oraz propagacja polskiej 
kultury (fi lmy, publikacje) i kuchni. Zarząd 
zaprasza serdecznie na stoisko klubowe.

Klubowa Strona Internetowa
Pan Marek Samoć nieodpłatnie umieścił 
stronę Klubu na swoim serwerze 
internetowym, za co składamy serdeczne 
podziękowania. Informacje o Klubie można 
znaleźć pod adresem: www.whiteeagle.
polish.org.au. Nadal gromadzimy i 
dopracowujemy tę informację. Zapraszamy 

wszystkich chętnych do współpracy. 
Poszukujemy osób, które podjęłyby się 
napisania krótkiej historii Klubu Orła Białego 
do zamieszczenia na stronie internetowej. 

Wiadomości Klubowe
Ukazał się pierwszy numer “Wiadomości 
Klubowych”, który został rozesłany do 
członków Klubu narodowości polskiej. 
Wiadomości te będą przygotowywane 
kwartalnie. Następny numer ukaże się już w 
styczniu.

Nowe Godziny Otwarcia
Klub jest teraz otwarty 7 dni w tygodniu 
w godzinach południowych (12.00–14.00) 
i od czwartku do niedzieli w godzinach 
obiadowych (18.00–23.00). W niedalekiej 
przyszłości Zarząd planuje zatrudnić osobę 
do prowadzenia baru, co umożliwi otwarcie 
Klubu przez dłuższe godziny. Obecnie 
rozpatrywane są możliwości zatrudnienia 
i ewentualne koszty pokrycia tego 
zatrudnienia.

Sprawy Organizacyjne
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 
września, Prezes Klubu Z.J. Opoczyński, 
z powodów rodzinnych i nieobecności w 
Kanberze przekazał swoją funkcję Dr Janowi 
Wieczorkowi.

W imieniu Zarządu

Przedstawiciel Organizacyjny (Public 
Offi cer) 

Fundacja Kulturalna
Zofi a Sęk-Sękalska

Biuletyn Fundacji
Dzięki wielkiej życzliwości pani Grażyny 
Walendzik, możemy zagościć co pół roku 
na łamach “Akcentu Polskiego” i rozpocząć 
edycję “Patrii” - biuletynu Fundacji 
Kulturalnej im. Zofi i Sęk-Sękalskiej, mającej 
siedzibę w Kanberze.

Fundacja Kulturalna zawsze miała na celu 
upowszechnianie tego co ojczyste, tego 
co polskie. Nasz mały biuletyn “Patria” 
ma służyć temu zadaniu. Ale nie tylko. 
Pragniemy “wyjść” poza pracę samej 
Fundacji i prezentować także dorobek 
polskiej myśli, z różnych jej dziedzin.

“Patria” otwiera nowy etap trzynastoletniego 
istnienia Fundacji.  Pomysł wydawania 
biuletynu Fundacji zrodził się równo z 
XIII-tym konkursem “Piękno Słowa i 
Muzyki Polskiej”. Wszystkich chętnych do 
współpracy zapraszamy. Jesteśmy otwarci dla 
każdego i na wszelkie pomysły. Prosimy o 
kontaktowanie się z nami na adres: Fundacja 
Kulturalna P.O.Box 4125, Weston Creek, 
ACT 2611

Europejskie okna i drzwi z PVC
DODADZĄ ELEGANCJI I BEZPIECZEŃSTWA TWOJEMU DOMOWI

—w dowolnym rozmiarze i kształcie

—podwójne lub pojedyńcze szyby

—wytrwałe i odporne na australijski klimat

—świetnie izolujące termicznie

—wyciszające pomieszczenia

—nie wymagające konserwacji

—łatwe do czyszczenia

Fachowa informacja i doradzctwo

 Tel: 6281 0400   Mobile: 0411020400

Zarząd Klubu Orła Białego składa 
członkom Klubu i miejscowej Polonii 
serdeczne życzenia Wesołych Świąt i 

Szczęśliwego Nowego Roku 2005.

May the joy and peace of Christmas be with you 
at Christmas time and throughout the New Year

Przy okazji zapraszamy do Klubu na

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ 31 grudnia
(szczegóły na tablicy ogłoszeń w Klubie)
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Sprawy organizacyjne Fundacji 
Kulturalnej
Na dorocznym zebraniu Zarządu Fundacji 
w dniu 1.05.04. zostały omówione sprawy 
organizacyjne Fundacji. W częściowo 
odmieniony skład Zarządu wchodzą: pani 
Zofia Sęk-Sękalska – prezes, pan Andrzej 
Giżycki de Gozdawa - wiceprezes, pani 
Grażyna Policińska - sekretarz, pan  
Leszek Szychowski - skarbnik, oraz  
pan Andrzej Mikołajczak, jako osoba 
do kontaktów z tutejszymi władzami i 
organizacjami.

Jednomyślnie zaakceptowano pomysł 
wydawania biuletynu Fundacji, a także 
odmiennego sposobu pracy. W planach 
mamy większą integrację z rodzicami, 
z młodzieżą z innych miast i z każdym 
chętnym do “dopełniania” konkursów 
swoimi zdolnościami.

Krótka Historia Fundacji
Apeluję do całej Kanberskiej Polonii 
- bądźmy razem dla dobra ukochanej Polski, 
bowiem to właśnie życzliwość i praca, 
tych wielu bezimiennych, rozumiejących 
doniosłość podtrzymywania kultury polskiej 
wśród młodej Polonii, złożyła się na sukcesy 
Fundacji Kulturalnej. Każdy z konkursów 
Piękno Słowa i Muzyki Polskiej był dla mnie 
wzruszającym wydarzeniem. I te pierwsze, 
pełne lęku jak wypadną i te ostatnie, również 
pełne lęku, gdy widzę coraz bardziej 
malejącą liczbę uczestników.

Zawsze brałam czynny udział we 
wszystkich uroczystościach polonijnych 
w klubach polskich, przygotowując 
programy artystyczne, na które składały 
się występy chóru “Echo Ojczyzny”, chóru 
dziecięcego “Skowronki”, czy koncerty 
orkiestry “Harcerska Dola”. Uczyłam 
dzieci wierszyków okolicznościowych 

i przygotowywałam je do występów w 
akademiach lub audycjach radiowych.

Mąż mój, Henryk, był członkiem zarządu 
Klubu “Orła Białego”, komendantem ZHP, 
kierownikiem Szkoły Polskiej, gdzie uczył w 
klasie maturalnej, a także należał do innych 
polskich organizacji. Zrozumiałe więc, 
że wspomagałam go w pracy krzewienia 
polskości. W miarę upływu czasu liczba 
uczestników na klubowych imprezach 
coraz bardziej się kurczyła - normalną 
koleją losu starsi umierali, a młodzi 
przybywający z Polski w latach 80-tych 
zajęci byli urządzaniem się na nowo i nie 
mieli czasu na interesowanie się klubami 
polskimi. Zastanawiałam sie co zrobić, aby 
przyciągnąć ich do tych klubów.

W ten sposób narodził sie pomysł zajęcia 
się dziećmi, a tym samym nawiązania 
kontaktu z rodzicami. Nie wiedziałam, 
jaką formę organizacyjną mógłby mieć 
ten kontakt, ale skłaniałam się w kierunku 
fundacji kulturalnej, której zadaniem byłoby 
propagowaanie wśród dzieci i młodzieży 
kultury polskiej.

W moich planach utwierdziła mnie 
aprobata i zachęta ze strony prof. Andrzeja 
Stelmachowskiego, pierwszego Marszałka 
Senatu III RP, który w 1991 roku odwiedził 
Kanberę.

Po przeprowadzeniu rozmów z prezesami 
organizacji polskich, kierownikami szkół 
polskich, a także wieloma życzliwymi mi 
osobami, doszło do powstania Komitetu 
Fundacji Kulturalnej.  Zadaniem Komitetu 
było przygotowanie pierwszego konkursu pt. 
“Piękno Słowa i Muzyki Polskiej”. Od tej 
pory z ogromnym zapałem odbywałam przed 
konkursami cotygodniowe pielgrzymki, jak 
to określiła nauczycielka Joasia Dąbrowska, 
do Szkół Polskich oraz do różnych 
serdecznych znajomych, którzy służyli mi 
radą i pomocą.

Pracy było moc nie tylko z przygotowaniem 
pierwszego konkursu, ale z zalegalizowaniem 
naszej działalności w urzędzie australijskim, 
który poza złożeniem statutu Fundacji 
wymagał wielu dokumentów, a także opłat. 
Szczęśliwie Komitet podołał wszystkim 
trudnościom i Fundacja rozpoczęła swoje 
istnienie.

Ostatni, XIII konkurs, jak również wszystkie 
poprzednie dowiodły, że zasadniczy cel 
Fundacji był przez nas osiągany. Na 
konkursach zbierają się rodzice z dziećmi, 
młodzież, przychodzą Polacy i ich 
przyjaciele. 

Mam nadzieję, że poszerzanie wiedzy 
o Polsce z zakresu historii i literatury, 
rozbudzanie zainteresowania kulturą polską, 
obudzi dumę narodową i świadomość 
przynależności do wspaniałego kraju. Mam 
też nadzieję, że tak wychowana młodzież 
stworzy w przyszłości silne polskie lobby 
działające dla dobra tak lokalnej Polonii jak i 
rodzimego kraju.

Z Życia SPK Koła Nr.5
Z okacji Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku 2005, Zarząd SPK Koła Nr. 
5 składa jak najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim naszym członkom i ich rodzinom 
oraz zarządom i członkom organizacji 
polskich na terenie Kanbery.

Życzymy spokojnych, 
wesołych i prawdziwie 

rodzinnych Świąt oraz aby 
nadchodzący rok 2005 był 
pełen radości, sukcesów i 

wolny od trosk i problemów 
dnia codziennego.

Korzystając z okazji chcielibyśmy 
powiadomić, że w trakcie przygotowań jest 
kilka ważnych dla Koła wydarzeń, które 
niestety odbędą się po ukazaniu niniejszego 
wydania Kroniki, i dlatego opis ich przebiegu 
przekażemy w wydaniu następnym, tj. w 
roku 2005.

H. Szalińska

Sekretarz Koła

Zarządowi Fundacji Kulturalnej jej przyjaciołom i 
sympatykom oraz dzieciom, młodzieży i rodzicom a 
także całej Polonii w Kanberze i Queanbeyan życzę 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności 

w Nowym Roku.
Zofia Sęk-Sękalska
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Z Życia i Pracy Koła Polek

Rok 2004 zbliża się ku końcowi. Był to rok trudny, dokuczała 
nam susza i coraz większe restrykcje w używaniu wody. Zima 
nieprzyjemna, nękająca ludzi ciężkimi grypami i innymi 
dolegliwościami. Miało to wpływ i na pracę organizacji. Straciliśmy 
wielu starszych i młodszych członków Polonii. Są wśród nas osoby 
i rodziny o dużej dobroci serca, które pomagają ludziom samotnym 
i poważnie chorym, otaczając ich opieką, lub bezradnym spiesząc z 
pomocą w obliczu nieszczęścia.

Piastując troskliwie nasze polskie tradycje, zaczęłyśmy szukać 
australijskich i zwróciłyśmy uwagę na „Melbourne cup”, te 
największe wyścigi konne w Australii. Powstał zwyczaj świętowania 
tego wydarzenia i w naszym gronie. Przygotowujemy szampański 
„lunch”, stroimy się w eleganckie lub dowcipne kapelusze, robimy 
zakłady na konie, wygrywamy lub przegrywamy, bawimy się 
wspaniale. I tak przyswajamy sobie tę tradycję australijską.

Dzień Zaduszny, święto zmarłych obchodziłyśmy w niedzielę 
7.11.04r. biorąc udział w procesjach na cmentarzach i w tradycyjnych 
„wypominkach” – modlitwach za dusze zmarłych bliskich nam osób.

W niedzielę 14.11.br. uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy. 
Św. z okazji Święta Niepodległości. Po południu, w akademii 
przygotowanej przez bardzo prężny, odmłodzony Zarząd Klubu 
Orła Białego z p/o prezesem Dr Janem Wieczorkiem na czele. 
Oprócz licznie zebranej Polonii na akademii byli obecni: ks. Zenon 
Broniarczyk, Charge de Affaires Ambasady RP p. Marek Malarski, 
p. Aleksander Gancarz – prezes Rady Organizacji Polskich na ACT, 
Dr Frank Źiółkowski – prezes SPK Koła nr.5, przedstawiciele Koła 
Polek i wielu innych naszych organizacji. Akademię otworzył i 
prowadził prezes J. Wieczorek. Po wysłuchaniu hymnów, p.Arek 
Fabjanowski wygłosił referat okolicznościowy w bardzo ciekawy 
sposób łączący osiągnięcia przeszłości z wydarzeniami ostatnich 
lat. Przedstawiciel Ambasady RP p. M. Malarski w swym adresie 
do zebranych dziękował Polonii Kanberskiej za wkład pracy w 
odzyskaniu wolności Ojczyzny i apelował abyśmy nie ustawali w 
zgodnej pracy nad utrzymaniem dobrego imienia Polaka i starali 
się przekazywać młodemu pokoleniu historię Polski ostatniego 
stulecia i abyśmy dalej zachowywali kulturę i tradycje polskie. 
Przyjemną niespodzianką akademii były piękne wiersze o Ojczyźnie, 
deklamowane przez autora, członka zarządu KOB p. Aleksandra 
Pęczalskiego. Pełne werwy tańce barwnej grupy „Wielkopolska” 
nadały koloru i urozmaiciły całość. Na zakończenie dziękując za 

przybycie i wykonawcom, prezes J. Wieczorek podał 
trochę informacji o pracy Zarządu i planowanych 
imprezach.

Zebrania Koła Polek w minionym okresie odbywały 
się w połączeniu z sesjami informacyjnymi. W sesjach 
uczestniczyło około 40 osób, najbardziej popularna to 
gimnastyka „Tai-Chi”

W połowie listopada zakończyłyśmy program 
„Friendly visits 2003/4”. Następny grant na rok 
2004/5 już został nam przyznany – wizyty u osób 
potrzebujących będą kontynuowane. Informujemy 
jednocześnie, że National Multicultural Festival 
2005 a szczególnie  „Food and Dance Spectacular” 
odbędzie się 12 lutego 2005 (sobota) w Civicu. Już 
dziś proszę Panie o pomoc – dostarczenie ciast , które 
są bardzo popularne, lecz jest ich ciągle za mało. W 
występach i tańcach wezmą udział 3 grupy polskie: 
„Wielkopolska” z Kanbery, „Syrenka” z Sydney i 
„Oberek” z Hobart. Starania w tej sprawie prowadzi p. 

St. Kowalski – reprezentant grupy polskiej w Multicultural Council.

Wzięłyśmy udział w akcji obrony nazwy góry Kościuszko, składając 
protesty idywidualne w tej sprawie.

„Fundacja Goniewicza” w Lublinie, której głównym celem 
działalności jest oświata i pomoc Polakom na Wschodzie, i której 
Koło Polek pomaga finansowo od wielu lat, wydaje nowy biuletyn 
„Echa Polesia”. Proszą Polaków o pomoc w ich pracy przez 
prenumerowanie tego pisma. Będzie ono szczególnie ciekawe dla 
Polaków pochodzących z tych terenów. Sekretariat KP posiada już 3 
pierwsze numery do wglądu i informacje o warunkach prenumeraty.

Dnia 28.09.br. odbyło się walne zebranie Multicultural Council o 
charakterze sprawozdawczym. Koło Polek reprezentowała p. Irena 
Ślaska-Bell. Teresa Curtin, organizatorka imprez z ramienia Carers 
ACT zaprosiła grupy etniczne 12.10.04. na gimnastykę „Tai-Chi” w 
ramach tygodnia „Zdrowia Psychicznego” i 12.11.br. na „lunch” z 
programem rozrywkowym, w Ogrodzie Botanicznym. Dziękujemy 
Paniom, które mimo złej pogody reprezentowały polską grupę 
etniczną na tych imprezach.

Na ostatnim Zebraniu Rady Org. Polskich na ACT dyskutowano 
projekt KOB, ogłoszenia roku 2005, rokiem Wspólnoty Polskiej w 
Kanberze. Projekt przyjęto po dyskusji z entuzjazmem i wielkimi 
nadziejami.

Zbliża się Boże Narodzenie, ten najpiękniejszy okres w 
chrześcijańskim Kalendarzu, który przynosi z sobą wiele radości 
dla wszystkich: dzieci, starszych i najstarszych. W związku z tym 
składamy całej polskiej społeczności, młodzieży, organizacjom, 
członkiniom Koła Polek z Rodzinami, Ambasadzie RP z 
Ambasadorem J. Więcławem z małżonką, naszym duszpasterzom: 
ks. Z. Broniarczykowi, ks. Wł. Lisikowi i ks. prow. T. Przybylakowi 
– serdeczne życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku 2005.
   H.Wodzińska L.Zawartko 
   Sekretarz   p/o Prezes

Melbourne Cup w Kole Polek
fot. St. Banaś 
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Wywiad z profesorem Leonem 
Kieresem – prezesem Instytutu 
Pamięci Narodowej
Irena Ślaska-Bell

Profesor Leon Kieres, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
(IPN) przebywał w Australii, z dwutygodniową wizytą, 
na zaproszenie Australijskiego Instytutu Spraw Polskich. 
Odwiedził Perth, Kanberę, Sydney i Melbourne prezentując 
seminaria na stanowych uniwersytetach, udzielał 
wywiadów dla mediów, spotykał się z przedstawicielami 
australijskiego życia politycznego i naukowego, oraz 
ze środowiskiem polonijnym. Rozmowę przeprowadziła 
Irena Ślaska-Bell podczas spotkana z Polonią dnia 19 
października 2004 w Klubie Orła Białego.  

Strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej:  
www.ipn.gov.pl

Irena: Panie Profesorze, cieszymy się, że możemy Pana gościć w 
naszym Klubie. (Klub Orła Białego).

Prof. Kieres: Jestem wzruszony Waszym zaproszeniem.
Irena: Czy IPN jest Polakom potrzebny?
Prof. Kieres: Jesteśmy potrzebni. Dowodem może być to, że w 
wyniku sondażu przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą” we 
wrześniu tego roku, nasz Instytut został zaliczony w poczet 10-ciu 
sukcesów RP. Jest to sukces demokracji.
Irena: Czy staracie się być “popularni”?
Prof. Kieres: Tu nie chodzi o popularność. Instytut został powołany 
by zachować pamięć o ofiarach i stratach poniesionych  przez 
Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, jak 
też również po to, by zachować pamięć o represjach, jakim został 
poddany Naród Polski w czasie rządów partii komunistycznej.
Irena: Jest to chyba trudne zadanie. Czy dużo osób pracuje nad tym?
Prof. Kieres: Instytut zatrudnia 1200 osób, które pracują w 3 
działach.  Są to Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi 
Polskiemu, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz 
Biuro Edukacji Publicznej.
Irena: Czy prawdą jest, że Biuro Udostępniania może każdemu 
udostępnić akta ich dotyczące, a zgromadzone przez komunistyczną 
służbę bezpieczeństwa?
Prof. Kieres: To prawda. Akta są udostępniane wszystkim, którzy o 
nie proszą.
Irena: A jak to zrobić gdy mieszka się w Australii i chce się te akta 
obejrzeć?
Prof. Kieres: Obejrzeć można tylko w Polsce, ale tutaj należy po 
prostu złożyć podanie o ich udostępnienie. Trzeba to załatwić przez 
Konsulat RP w Sydney, a formularz jest dostępny w internecie.
Irena: Czy Pana praca jest niebezpieczna?
Prof. Kieres: Kompetencje Instytutu mogłyby doprowadzić do 
nieobliczalnych nieszczęść. A ja Instytutem kieruję, mam wgląd 
w dokumenty SB i UB. Nie zastanawiam się czy moja praca 

jest niebezpieczna. Po prostu staram się postępować zgodnie ze 
ślubowaniem, jakie złożyłem podejmując się tej funkcji.
Irena: Komu podlega Prezes IPN? Przed kim jest odpowiedzialny?
Prof. Kieres: Stanowisko Prezesa Instytutu podlega  Sejmowi i 
Senatowi, całemu parlamentowi.
Irena: Czy istnieją obecnie jakieś szczególnie pilne sprawy, którymi 
zajmuje się instytut? 
Prof. Kieres: Instytut zajmuje się wieloma sprawami związanymi z 
rozliczeniem nazizmu i komunizmu – między innymi Jedwabnem, 
Zbrodnią Katyńską, wzajemnymi stosunkami Polaków i Żydów w 
czasie II wojny światowej.
Irena: Czy trudno jest Panu, jako Prezesowi IPN, ustosunkowywać się 
do tych zbrodni, niektóre z nich dokonane były przez Polaków?
Prof. Kieres: Działam według zasady, że żadne bezprawne działania 
państwa przeciw obywatelom nie mogą ulec zapomnieniu i nie mogą 
być chronione tajemnicą. Teraz, kiedy Polska jest członkiem UE, 
jest to szczególnie ważne. Działania, które podejmuje IPN mają na 
celu wyjaśnienie i zrozumienie przeszłości. Bez nich niemożliwe 
byłoby zrozumienie sensu i znaczenia przemian zachodzących we 
współczesnej  Europie.
Irena: Dziękuję za rozmowę.

FELIETON ŚWIĄTECZNY
Irena Ślaska-Bell

„Ci co się wywyższają, będą poniżeni...”

Zbliża się Boże Narodzenie więc zastanawiam się, jaki ma być ten 
świąteczny felieton? Pisząc do Kroniki przez 10 lat, wyczerpałam 
już tematy o tutejszych zwyczajach: że w centrach handlowych 
sztuczne choinki stoją ubrane już pod koniec października, że reklamy 
w telewizji szaleją, ofiarowując prezenty dla rodziny, że w drugi 
dzień świąt zaczynają się w sklepach „sales”, na których kupuje się 
rzeczy za pół ceny. Zawsze też radzę: dawajcie dzieciom i wnukom 
gotóweczkę w kopercie, po świętach kupią sobie co chcą.

Do napisania tego felietonu pomogła mi msza św. w kościele w 
OʼConnor, kazanie wygłoszone przez ks. Zenona na temat: „Ci co się 
wywyższają będą poniżeni, ci co się poniżają będą wywyższeni”. Ano 
prawda. Temat gotowy.

Można nas podzielić na tych co się wywyższają i na tych co się 
poniżają. Których jest więcej, odpowiecie sobie sami, jeśli oczywiście 
przeczytacie do końca ten felieton. Jeżdżąc do Polski lat temu wiele, 
za czasów PRL, często się mówiło, że jesteś z Australii. Zmieniało 
się dolary na czarnym rynku i rzucało się tymi „dolcami” kupując 
np. w dolarowym Peweksie, gdzie jak już pisałam, alkohole były za 
grosze, a papierosy jeszcze tańsze. Zapraszało się rodzinę do dobrej 
restauracji, płacąc rachunek bez mrugnięcia oka, bo kosztowało to 
tyle co hamburgery w McDonaldzie. Goście dziękowali, zapraszając 
fundatora do siebie. Wtedy też ty, nasz turysto-rodaku, miałeś pole 
do popisu opowiadając o cudach na Antypodach: dom masz piękny, 
4 „bedrumy”, auto zmieniasz co roku, oczywiście duży basen, 
świetną posadę, mówisz doskonale po angielsku, a dzieci mówią 
jeszcze lepiej. Chodząc ciągle w odwiedziny, byłeś ośrodkiem 
zainteresowania. Pokazywałeś fotografie ze Złotego Wybrzeża 
mówiąc: „jeździmy tam co roku, dosyć drogo, ale za to bardzo 
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elegancko”. Broń Boże nie przyznawałeś się, że letnie wakacje 
spędzasz pod namiotem na naszym chłodnym, południowym 
Wybrzeżu. W sierpniu, czyli zimą, szalejesz wraz z rodziną w 
australijskich Alpach. Przywoziło się też prezenty, np. zabawki, misie 
koala, kangurki (made in China). Paniom też można było imponować 
zachodnimi ciuchami.

Wchodząc do sklepów, gdzie pracowały słynne z „uprzejmości” 
ekspedientki, koniecznie należało powiedzieć „bo ja właśnie 
przyjechałem z wizytą do Polski, mieszkam na stałe w Australii”. 
Wtedy ta sprzedawczyni zmieniała się jak kameleon. Ślicznie 
uśmiechnięta, pokazywała ci różne różności. 

Dobrym pomysłem było również iść do Saskiego Ogrodu, usiąść koło 
fontanny, rozłożyć przed sobą angielską gazetę, i obowiązkowo mieć 
torbę z napisem AUSTRALIA. Przed wyjazdem należało każdemu 
dać po kilka dolarów, a nawet obiecać komuś, że przyślesz mu 
zaproszenie do Australii.

A ta druga grupa, ci poniżeni? Przyjeżdzając do kraju, zrzucali z 
siebie australijskie ciuchy, potem wyprawa na Stadion 10-lecia 
– bo tam teraz najlepsze zakupy. Kupowało się też 20 biletów 
tramwajowych, chodziło do barów mlecznych na pierogi i naleśniki, 
nikomu nie mówiąc skąd się przyjechało, nie chwaląc się tym co 
się posiada w Australii. Ot, to właśnie ci poniżeni. Ale, ale, przecież 
to wszystko dawno się skończyło. Rodakowi w Polsce już nie 
zaimponujesz tym, że przyjechałaś z Kanbery, czyli z prowincji, 
gdzie z modą jesteśmy do tyłu około 10-ciu lat, gdzie normalne 
budownictwo zaczęło się dopiero kilka lat temu. W Polsce obecnie 
są takie centra handlowe, galerie, że nasze tutejsze się do nich nie 
umywają. Przestańmy się chwalić i wywyższać, bo będą na nas 
patrzeć z politowaniem.

A w naszym tutejszym polonijnym światku? Ile razy będąc w 
towarzystwie musisz wysłuchać peanów na własną cześć, które 
opowiada o sobie pani Marysia czy pan Jasio. Ile to zrobili dobrego 
dla nas, jak bardzo pracują społecznie, ile dolarów dają na kościół...

Osobiście znam wiele osób pracujących społecznie, które nie chcą, 

W dniu 8 listopada zmarł w Kanberze

śp. WITOLD  MIRSKI

uczestnik Powstania Warszawskiego, długoletni członek  SPK Koła Nr5. 

Żona Jadwiga składa podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie oraz złożyli datki  
na Cancer Research Foundation.

Prochy Zmarłego zostały wysłane do grobu rodzinnego w Polsce.

USŁUGI KREŚLARSKIE

Kontakt:  
Marek Król          
Ph: 0405 775 333

• Projekty nowych 
domów

• Plany na 
rozbudowę 

Plany i rysunki 
techniczne metodą 
komputerową

nie lubią by je chwalić, a już na pewno nie publicznie. Składając ofiary 
na różne cele proszą, aby było to bezimienne. 

A tym z pierwszej grupy, tym krzewicielom kultury, dzięki którym 
dowiedzieliśmy się, kto to był Mickiewicz, dedykuję ten oto wierszyk:

„Samochwała w kącie stała
i tak wciąż opowiadała.
Mądra jestem niesłychanie,
Najpiękniejsze mam ubranie,
Moja buzia tryska zdrowiem,
Jak coś powiem....itd 
(J. Brzechwa)

Kończąc ten felieton, liczę na poczucie humoru czytelników Kroniki 
Polonii.
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PROFILE
Polskość na Antypodach będzie  
zawsze żywa
Arkadiusz Fabjanowski

Rozmowa z dr Jerzym Klimem, byłym prezesem Rady Organizacji 
Polskich w ACT oraz założycielem, a w latach 1984 – 2002, 
redaktorem Kroniki Polonii.

A. Fabjanowski: Spotykamy się dziś w przedświątecznym nastroju 
jako, że niedługo minie dwadzieścia lat od ukazania się pierwszego 
numeru Biuletynu Informacyjnego, który do dziś ukazuje się w 
Kanberze, co prawda pod zmienionym tytułem Kronika Polonii, 
ale jest kontynuacją tego pierwszego. Na początek więc chciałbym 
zapytać jaka była geneza powstania tego pisma?
Dr Jerzy Klim: Od chwili, kiedy zacząłem aktywnie udzielać się 
społecznie w Australii, najpierw jeszcze w Maitland, zauważyłem 
potrzebę stworzenia źródła informacji dla naszych Rodaków, 
informacji, które by mówiły o tym co i kiedy dzieje się w naszym 
polonijnym środowisku, o miejscach i celach naszych spotkań. 
Istnienie takiego źródła informacji stworzyłoby równocześnie 
możliwość propagowania działalności różnych organizacji 
polonijnych wśród naszej społeczności. Taka właśnie idea 
przyświecała mi gdy w latach 1958-59, jako prezes oddziału 
Związku Polskiego w Nowej Południowej Walii, Oddział 
Maitland, redagowałem tamtejszy Biuletyn Informacyjny. Po wielu 
latach przybyłem do Kanbery i gdy powołano Radę Organizacji 
Polskich w ATC, a ja zostałem jej pierwszym prezesem, moim 
natychmiastowym pomysłem, a z czasem celem, stało się stworzenie 
podobnego wydawnictwa. W założeniu głównym celem „Biuletynu 
Informacyjnego”, miało być informowanie Rodaków mieszkających 
w Kanberze i Queanbeyan o tym, co robią poszczególne organizacje 
takie jak S.P.K., Koło Polek, Stowarzyszenie Absolwentów i 
Studentów Polskich, a także o tym co się dzieje w klubach polskich. 
Należy pamiętać, że przełom lat 80-tych i 90-tych to napływ 
nowej fali emigracji z Polski – popularnie nazywanej „emigracją 
solidarnościową”. Chodziło mi więc także o to, aby spoić większość 
Rodaków, którzy w różnych okresach osiedlili się w Kanberze i 
Queanbeyan. Wśród Rodaków zamieszkujących tutaj od wielu lat 
byli i tacy, dla których informacje o tym, że życie polonijne ma 
różne atrakcje, było nowością. I wreszcie sprawa  bardzo istotna: 
informownie Rodaków o kraju ich urodzenia i o tym co się tam dzieje, 
tworzenie i podtrzymywanie dobrego imienia Polski, a  tym samym 
działałność  na korzyść nas wszystkich.

A.F.: Wydawanie biuletynu w tamtych czasach to było heroiczne 
zadanie, szczególnie pod względem technicznym. Musimy pamiętać, 
że była to epoka przedkomputerowa czyli przepisywanie tekstów na 
maszynie, zdjęcia sitkowe no i drukowanie i składanie. Jak dawaliście 
sobie z tym radę? 
Dr J.K.: Zebrałem grupę ludzi dobrej woli, którzy przygotowywali 

materiały do Biuletynu Informacyjnego. Na początku lat 90-tych 
Biuletyn przyjął nazwę KRONIKI POLONII. Ja sam pisywałem 
wówczas dużo artykułów, głównie dotyczących organizacji 
działających w Kanberze, ale również o dążeniach do odzyskania 
przez naród polski pełnej niezależności i niepodległości. Pisałem 
również o pracy Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii, 
bowiem rada ta, od momentu swego powstania w roku 1951, tworzyła 
nad nami parasol - była tym co łączyło całą zorganizowaną Polonię. 

A.F.: W jakim nakładzie był wydawany Biuletyn, a następnie 
Kronika? 
Dr J.K.: Tak Biuletyn jak i Kronikę od samego początku 
wydawaliśmy w nakładzie 1000 egzemplarzy. Ta liczba to efekt moich 
dociekań na temat ilu Polaków zamieszkuje Kanberę i Queanbeyan na 
przełomie lat 80-tych i 90-tych. Przy rozprowadzaniu Biuletynu jak i 
Kroniki, przyświecała nam zasada dotarcia do jak najszerszego grona 
Rodaków, nie tylko członków poszczególnych organizacji, ale do 
wszystkich. Stworzyłem listę wysyłkową, na której mieliśmy ok.1000 
adresów i tam co trzy miesiące przesyłaliśmy nasz kwartalnik. 
Oczywiście z czasem liczba naszych czytelników się zmieniała, jedni 
wyjeżdżali z Kanbery, inni odchodzili na wieczny spoczynek. Sądzę, 
że dziś nadal jest około 750 do 800 czytelników.

A.F.: Jako działacz polonijny zrobiłeś dla Polonii bardzo dużo i 
zawsze starałeś się, aby to co robisz przynosiło efekty. Czasy i ludzie 
się zmieniają, nowe technologie ułatwiają kontakty i życie – również 
to organizacyjne. Dawne formy organizacyjne nie cieszą się wzięciem, 
a nowych ciągle nie możemy dopracować. Moje pytanie jest takie: 
jak widzisz naszą Kronikę Polonii w obecnych czasach, a w dalszej 
perspektywie zorganizowane życie polonijne?
Dr J.K.: Przede wszystkim cieszę się, że Kronika nadal wychodzi, 
że znalazł się człowiek – pan Arek Drozda, który potrafił, a co  
najważniejsze, chciał wziąć to prowadzenie w swoje ręce. Z własnego 
doświadczenia wiem, że redagowanie pisma jest pracą bardzo 
czasochłonną i żmudną i dziś, pomimo postępu techniki edytorskiej, 
nadal taką pozostaje. Przygotowanie i wydanie każdego numeru to 
duże i odpowiedzialne zadanie.

A.F.: No to jeszcze kilka słów o przyszłości?
Dr J.K.: Nie wiem czy mogę prognozować na temat przyszłości 
Kroniki, ale mam nadzieję, że jako pismo Polonii Kanbery i 
Queanbeyan będzie wydawane tak długo, jak długo będzie na tym 
terenie działała Rada Organizacji Polskich na ATC. Również mam 
głęboką nadzieję, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał i 
potrafił dalej ją prowadzić. Jeżeli chodzi o przyszłość naszej diaspory, 
to wszystko wskazuje na to, że ona się kurczy. To nie znaczy w 
moim pojęciu, że pamięć o Polakach czy sama polskość zanika. 
Spotykam bowiem ludzi, którzy mają po 50 i więcej lat, ba, nawet 
mają anglosaskie nazwiska i ni stąd, ni zowąd zaczynają rozmowę 
po polsku – czasami łamaną, ale nieraz bardzo czystą polszczyzną. 
Są to najczęściej dzieci pierwszych powojennych emigrantów, 
które wychowały się w polskim środowisku i zachowały w sobie tę 
polskość mimo, że nie są aktywnymi Polakami w pełnym tego słowa 
znaczeniu i prawdopodobnie nie takimi jakimi widzieliby ich nasi 
Rodacy w Polsce. Lata życia na obczyźnie odciskają na każdym z nas 
głęboki ślad. Muszę tu powiedzieć, że w Australii żyją prawnukowie 
emigrantów polskich z XIX wieku, którzy z dumą pamietają o 
swoim pochodzeniu. Uważam, że często osoba, która już nie pamięta 
języka polskiego, albo nigdy się go nie nauczyła, może być lepszym 
reprezentantem czy ambasadorem polskości w Australii niż niejeden 
Polak, który jak gdyby wstydził się swojej polskości i chowa się z nią. 
Cieszy mnie bardzo fakt, że nadal istnieją piątkowe Szkoły Polskie, 
że oprócz dzieci i młodzieży są uczniowie w wieku dorosłym, którzy 
chcą się nauczyć, bądź przypomnieć sobie język swych rodziców. 
Jest to dowód na to, że nasza polskość tu na antypodach żyje i mam 
nadzieję, że zawsze będzie żywa.

A.F.: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Dr Jerzy Klim

fot Marzena Wasikowska
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OPINIE I KOMENTARZE
O Rajdzie Strzeleckiego i Górze Kościuszki
Irena Ślaska-Bell

O tym, że nazwa Góry Kościuszki jest zagrożona, słyszeliśmy już 
od dawna. Co prawda od dawna poprawiano napisy “Kozjozko” 
na “Kościuszko”, ale my swoje, a Australijczycy swoje. Nie ma 
się co obrażać, że wielu Australijczyków nie potrafi  wymówić 
“Kościuszko”. Iluż Polaków mówi ”Bates-man-baj”, a pewna pani 
ciągle jeździ do “Malborka” (Melbourne). Ale teraz musimy się 
bronić, bo wiadomo przecież, że to Edmund Strzelecki był pierwszym, 
który na tym szczycie postawił swoją nogę. Nasza duma narodowa nie 
pozwala, aby nazwa góry była zmieniona na aborygeńską, jak stało się 
z Uluru- Ayers Rock.

Rada Organizacji Polskich w ACT zorganizował szybką akcję 
informacyjną, docierając do ponad 200 osób, które złożyły podpisy 
na kopii listu protestacyjnego, wysłanego następnie przez Radę do 
Kościuszko National Park. Otrzymaliśmy odpowiedź, że sprawa jest 
w toku. Nic konkretnego. Cała ta historia nabrała rozgłosu, mówiono 
o niej w Radio SBS, a nawet wiadomość dotarła do Polski, gdzie 
w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. “Kościuszko przegrywa z 
Aborygenami. Polacy będziemy walczyć aż do zwycięstwa!”

O samym Rajdzie nie bedę pisać szczegółów. Niby wolność prasy, 
ale lepiej nie otwierać Puszki Pandory. Zresztą, na ten temat pisał 
Tygodnik Polski, a także mówiło Radio SBS. W ostatnim Kurierze 
Zachodnim ukazał się artykuł pt. “Śladami Strzeleckiego”. Cytuję 
początek “...W niedzielę, 5 września bieżącego roku, wyruszyła 
z Perth Wyprawa Śladami Strzeleckiego, mając do pokonania 12 
tys. kilometrów. Ekipę wyprawy tworzą Marek Tomalik geolog-
podróżnik, dziennikarz prasowy, oraz Jerzy Adamuszek, Adam 
Murcha, Waldek Waldi, Piotr Trybalski, S. Sławotecki, P.Tysa i M. 
Zimowski. Trzy samochody  z napędem na cztery koła opuszczały 
Perth ʻzapłakane deszczemʼ.” I na zakończenie mała notka: “Zlot w 
Jindabyne ma się odbyć pod pomnikiem Strzeleckiego w dniach 16-17 
października”.

Organizatorem zlotu było Stowarzyszenie Mt Kosciuszko Inc. z Perth. 
Rada Polinii Australijskiej i NZ wyraziła gotowość poparcia zlotu 
... “z którego to poparcia Rada zrezygnowała” (Tygodnik Polski, 
rzecznik prasowy p. Suduł). W tymże Tygodniku Polskim ukazał się 
również artykuł Marka Tomalika, w którym podkreśla on ważność 
tej imprezy w związku z wydarzeniami mającymi doprowadzić do 
zmiany nazwy Góry Kościuszki. Autor zwraca się również o pomoc 
fi nansową na pokrycie kosztów paliwa, itd.

Jednocześnie w Biuletynie Mt Kosciuszko Inc. ukazał się artykuł 
na temat Góry Kościuszki, zakończony prośbą o sponsorowanie 
Wyprawy Śladami Strzeleckiego. W korespondencji z Perth 
znajdujemy dość już sprecyzowany plan zlotu w Jindabyne 16-
17 października br. “Proponujemy, żeby każda grupa coś ze sobą 
przywiozła na kiermasz. Prosimy o pomoc w ściągnięciu pod Górę 
Kościuszki polskich artystów z ich dziełami, muzyków, wszystkich 
którzy pomogą nam zorganizować kolorowy festyn.” I tak po mału 
zbliżamy się do sedna sprawy.

Na zjazd przyjechało osób 30. Złożono wieniec przy pomniku. Obecni 
byli również: przedstawiciel ambasady polskiej, córka projektanta 
pomnika Strzeleckiego, p. Sobocińska, vice-burmistrz  Jindabyne, 
przedstawiciel SPK koło Nr 8 z Brisbane, kilka osób z Kanbery, 
włącznie z prezesem Klubu Orła Białego, oraz przypadkowi goście z 
Polski. Nie było kiermaszu ani artystów, ani hejnału z Krakowa, ale 
co ważniejsze: nie było całej ekipy rajdowej.

I jeszcze korespondencja z Mt Kosciuszko Inc. z Perth, cytuję: 
“Komunikat: W ostatniej chwili kierownik grupy wycofał się z 
uczestnictwa w zlocie Polonii pod Górą Kościuszki w obawie, 
że zlot taki będzie miał podtekst polityczny, a przybysze z Polski 

otrzymawszy pieniężne wsparcie dla wyprawy ze strony władz 
Australii, nie chcą brać udziału w żadnych akcjach protestacyjnych.” 
Tyle Mt Kosciuszko Inc. z Perth.

Dodam jeszcze od siebie, iż rajdowcy byli w Jindabyne na kilka 
dni przed zaplanowaną datą zlotu i, o ile wiem, pojechali prosto 
do Melbourne. Dlaczego? Ofi cjalnie nic nie wiem. Natomiast w 
Tygodniku Polskim Nr. 42 zamieszczony jest mały artykuł K. 
Skowrońskiej pt. “Spotkanie w Szkole”. Młodzież pisze, że odbyło 
się u nich spotkanie z uczestnikami Wyprawy Śladami Strzeleckiego. 
Rajdowcy opowiadali o swoich przygodach, pokazywali slajdy i 
fotografi e.

A jeśli ktoś jeszcze chce poczytać o Zjeździe i Rajdzie to znajdzie w 
Tygodniku Polskim Nr. 42 ciekawy artykuł “Bartoszu, Bartoszu – oj 
nie traćwa nadziei”, podpisano: Malkontent.
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KĄCIK IRENY
Ktoś może spytać po co przypominać o tej 
tragicznej rocznicy. Moje pokolenie odchodzi 
– odpowiem. Za lat kilka, może kilkanaście, 
nie będzie tych co przeżyli II Wojnę 
Światową i okupację niemiecką, czy też 
Powstanie Warszawskie, a więc: o Warszawie 
w 60-tą rocznicę jej wyzwolenia. Użyłam 
tego słowa ʻwyzwolenieʼ, chociaż z historii 
wszyscy wiemy jakie to było ʻwyzwolenieʼ. 
Praga została zdobyta 14 września 1944 
roku, ale Armia Sowiecka zatrzymała się 
nad brzegiem Wisły, patrząc jak konało 
miasto. ʻTo miasto ma całkowicie zniknąć z 
powierzchni ziemi i służyć tylko jako punkt 
przeładunkowy dla transportu Wermachtu. 
Kamień na kamieniu nie powinien 
pozostać. Wszystkie budynki zburzyć, aż do 
fundamentówʼ. Jest to wypowiedź Hendrika 
Himmlera, którą wygłosił 17 października 
1944 na konferencji wyższych oficerów SS 
we własnej kwaterze.

Siedemnastego stycznia 1945 roku gazeta 
Życie Warszawy (Nr 18) podaje na pierwszej 
stronie: ʻWarszawa Wolnaʼ. Jakaż to była 
wolność? Umarłe Miasto. Trudno po 
sześćdziesięciu latach odtworzyć w  pamięci 
wszystkie przeżycia. Niektóre zatarł czas, 
niektóre są bardziej wyraźne, bo przecież tam 
byłam. Byłam świadkiem tego co zrobiono z 
moim miastem. W proch się rozpadły domy 
i całe ulice, dzielnice zamieniły się w gruzy. 
Pierwszy sierpień zastał mnie, Ojca i brata 
w Falenicy pod Warszawą, gdzie Ojciec 
otrzymał pracę tłumacza w Gminie Falenica. 
Matka moja, wraz z młodszą siostrą, zostały 
w Warszawie w samym centrum miasta na 
ulicy Żurawiej.

Po wkroczeniu Sowietów do Falenicy, Ojciec 
mój, major z I Wojny Światowej, został 
natychmiast aresztowany i wywieziony 
w nieznanym kierunku - na Syberię, jak 
się później okazało. Brat zgłosił się do 
wojska, aby iść z pomocą Warszawie. 
Szybko wyłuskany został przez NKWD 
jako Akowiec i osadzony w Skrobowie 
koło Lublina, pierwszym sowieckim obozie 
dla żołnierzy AK (książka ʻUcieczka ze 
Skrobowa  ̓autorstwa mego brata Jerzego). 
Zostałam sama, prawie bezdomna, bo 
oficerowie sowieccy zarekwirowali nasze 
mieszkanie. Miałam wtedy 17 lat.

Łuna palącej się Warszawy była widoczna z 
odległości 20 km. Wyglądało to przerażająco, 
zwłaszcza w nocy. Wyobrażałam sobie, że 
ginie tam matka, siostra, że płoną ludzie, że 
nie ma ucieczki z tego strasznego miejsca. 
A potem zrobiło się cicho, prawie żadne 
wiadomości do nas nie docierały.

Siedemnastego stycznia gdy gruchnęła 
wieść, że Warszawa wolna, każdy kto tylko 
mógł, ruszył do miasta. I tak szliśmy 20 km 
piechotą, nogi owinięte szmatami, głodni i 

zmarznięci, bo mróz był duży. Mijały nas 
sowieckie ciężarówki, chcieliśmy wskoczyć, 
ale dostałam tylko kolbą od żołnierza. 
Dotarliśmy do Wisły, a Wisła była bez 
mostów, widać tylko było szczątki mostu 
Kierbedzia. Stawiano już most pontonowy. 
Rzeka była zamarznięta, więc szliśmy po 
lodzie, gdzieniegdzie na środku, tam gdzie 
nurt głęboki, płynęła woda. Skakaliśmy więc 
po krach, o dziwo nikt się wtedy nie bał. 

Przedostaliśmy się na drugi brzeg. Ludzie 
płakali. Przed nami umarłe miasto, przykryte 
śniegiem, a niektóre niedopalone ściany 
domów wyglądały jak posągi o strasznych 
kształtach. Przez kilka godzin chodziłam po 
tym śnieżnym cmentarzu i nie wiedziałam 
gdzie jestem. Już ci, co byli przede mną, 
wydeptali ścieżki i tunele w głębokim śniegu. 
Gdzieniegdzie człowiek martwy i krzyż 
drewniany zatknięty w śniegu. Wiele takich 
krzyży spotkałam po drodze, pod każdym z 
nich leżał czyjś syn lub brat.

Długo nie mogłam znaleźć mojej ulicy, w 
końcu gdy tam dotarłam okazało się, że 
tylko brama ocalała. Dom był całkowicie 
wypalony. Stojąc na podwórku patrzyłam 
na resztki wypalonych ścian. Ba, nawet 
wydawało mi się, że poznałam coś z 
naszego mieszkania, fotel jakiś. I stałam tak 
zrozpaczona, bo nie miałam już siły dalej 
iść. Myślałam, że Matka moja wraz z siostrą 
leżą tu gdzieś pod śniegiem, pod gruzami. 
Na bramie wisiały już poprzyczepiane 
kartki ocalałych rodzin, szukających swoich 
bliskich i szukających się nawzajem. I nagle 
stanął przede mną nasz kochany, poczciwy 
dozorca. Niech panna Irenka nie płacze 
– powiedział. Mama i siostra przeżyły 

powstanie, mamę zabrali do Pruszkowa, 
a siostrę wraz z wojskiem do Niemiec, do 
niewoli. A potem ten mój zbawca zabrał mnie 
do ocalałej piwnicy, gdzie stała koza, czyli 
piecyk z rurą. Wraz z żoną przygarnęli mnie, 
nakarmili, dali kąt do spania. 

Przez następne dni wędrowałam po 
Warszawie coraz bardziej przerażona 
widokiem mego martwego miasta. To był 
obraz całkowitego zniszczenia. Niedopalone 
okna wydawały mi się oczami umarłych. 
I pomyśleć, że to nie jakiś kataklizm, nie 
trzęsienie ziemi, że to ʻczłowiek człowiekowi 
zgotował ten losʼ,  jak to powiedziała Zofia 
Nałkowska w swoich ʻMedalionachʼ. 

Na zawsze pozostanie w mojej pamięci figura 
Chrystusa, leżącego z wyciągniętą ręką przed 
frontem zrujnowanego kościoła Św. Krzyża. 
A na placu Zamkowym kolumna Zygmunta, 
symbol Warszawy - przestała istnieć. Tylko 
Zygmunt, który przez wiele lat patrzył z góry 
na miasto, leżał bezbronny na gruzach w 
potrzaskanej zbroi – bez rąk, bez szabli. 

Statystycznie podając 85% domów zostało 
zniszczonych, około 250 tys. ludzi zabitych. 
Zniszczone szpitale, elektrownie, gazownie. 
Przestała istnieć kanalizacja, miasto było 
bez wody, bez światła. Ale już gdzieniegdzie 
w piwnicach paliły się świece lub lampki 
karbidowe i to był pierwszy znak, że ludzie 
wracają, że życie zaczyna się od nowa... 

Ilekroć odwiedzam Warszawę, patrzę na to 
miasto z tkliwością.

Irena Ślaska-Bell

LESZEK STAWSKI
      • SOLICITOR •

Pracuję dla firmy J.S. OʼConnor 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. OʼCONNOR HARRIS & CO.
LEVEL 6, CPS AUSTRALIA BUILDING, 161 LONDON CIRT CANBERRA 

CITY
PH: 6247 6077      FAX: 6247 0984
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Kronikę Czas Zaczynać!
Pod takim hasłem 3 razy do roku grupa ochotników startuje z 
kolejnym wydaniem biuletynu informacyjnego Kronika Polonii, 
publikowanego przez Radę Organizacji Polskich w ACT. Darmowy 
biuletyn rozsyłany jest do ponad 800-set adresatów w Kanberze i 
Queanbeyan, a także do niewielkiej grupki czytelników spoza regionu.

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, ile pracy wchodzi w 
przygotowanie pojedyńczego wydania Kroniki? W tym artykule 
chcemy przybliżyć kulisy produkcji Kroniki, aby uhonorować wielu, 
często anonimowych pomocników, którzy poświęcają niejedną wolną 
chwilę, aby biuletyn dotarł do Państwa na czas. Jednocześnie chcemy 
odpowiedzieć na tak często zadawane pytanie: dlaczego tak wcześnie 
trzeba dostarczać materiały do publikacji.

Pismo ma już blisko 20-to letnią tradycję i przeszło wielokrotne 
zmiany. Więcej szczegołów o powstaniu Kroniki możecie Państwo 
znaleźć w wywiadzie z długoletnim Redaktorem Naczelnym 
Kroniki, Dr Jerzym Klimem - strona 17. Dr Klim prowadził Kronikę 
przez blisko 18 lat. Obecna wersja biuletynu jest redagowana i 
przygotowywana przez 9-cio osobową grupę pod przewodnictwem 
koordynatora produkcji Arka Drozdy.

Cykl produkcyjny rozpoczynamy zawsze od kontaktu z organizacjami 
członkowskimi Rady z informacją o terminach złożenia materiałów 
do publikacji. Odpowiedzialność za kontakt, oraz przypomnienia 
(często wielokrotne!) o terminach spoczywa na Beacie Tworek- 
Matuszkiewicz. Organizacje mają zwykle 3 do 4 tygodni, aby 
przygotować i przekazać do redakcji swoje materiały.

W międzyczasie, cały zespół redakcyjny ustala tematy do poruszenia 
na łamach Kroniki. Irena Ślaska- Bell i Arek Fabjanowski opracowują 
swoje stałe pozycje i okolicznościowe felietony. Wanda Całka 
natomiast, inicjuje kontakty z potencjalnymi ogłoszeniodawcami 
zachęcając do zamieszczania reklam w Kronice. Wanda także jest 
punktem kontaktowym dla osób przekazujących donacje pieniężne na 
biuletyn.

Napływające materiały muszą być sprawdzane, a często i 
przepisywane z rękopisów, chociaż tak bardzo nalegamy na formę 
elektroniczną. Majka Woźniak i Ola Płazińska pilnują poprawnej 
ortografi i i żeby nigdzie nie brakowało polskich czcionek (czy 
zwrócili Państwo uwagę ile ogonków, pałeczek, laseczek i kropeczek 
w tym naszym polskim języku?!). A zadanie nie jest proste, bo nie 

dysponujemy oprogramowaniem do automatycznej korekty tekstu 
w języku polskim. Nad stylem też nierzadko trzeba popracować. 
Czynności te, pod “czujnym okiem” koordynatora wydania, zajmują 
dwa do trzech tygodni.

Po zaakceptowaniu poprawek wszystkie sprawdzone materiały 
są zbierane w jeden dokument, który następnie zostaje jednolicie 
sformatowany. Usuwamy wszelkie “ozdobniki” tekstu, jak np. 
tłusty druk czy powiększone czcionki, a także dotatkowe przerwy 
między słowami czy paragrafami, tabelki i akapity. Czcionka zostaje 
zmieniona na jednolity rodzaj i wielkość tak, aby można łatwo było 
wczytać tekst do programu Adobe InDesign, w którym Kronika 
nabiera ostatecznego kształtu (program został zakupiony za pieniądze 
pochodzące z grantu od The Canberra Tadesmenʼs Union Club w 
Dikson).

Nie możemy tutaj pominąć istotnych dodatków, które często pojawiają 
się w Kronice, takich jak wiersze, humor, zdjęcia czy grafi ka. 
Wszystkie te materiały najpierw ktoś musi znaleźć, a następnie muszą 
być one poddane obróbce grafi cznej lub edytorskiej, aby można 
je było umieścić w biuletynie. Również wiele z zamieszczanych 
regularnie w Kronice reklam jest tworzona przez zespół redakcyjny na 
podstawie wskazówek zleceniodawców.

Od bieżącego wydania, zadanie zebrania poszczególnych artykułów, 
zdjęć i reklam w ostateczną i grafi cznie atrakcyjną wersję biuletynu, 
gotową do druku, należy do Rosanny Horn. Na tym etapie każda 
zmiana w tekście powoduje poważne komplikacje i konieczność 
“przerabiania” Kroniki tak, aby można było ulokować spóźniony 
materiał. Dłatego też na zmiany godzimy się tylko w wyjątkowych 
sytuacjach.

Przed odesłaniem Kroniki do druku Majka, Ola i Barbara Gilbert 
robią jeszcze ostateczną korektę całości Kroniki. Poprawki nanoszone 
są na papierze, konsolidowane i dopiero wtedy przenoszone do 
elektronicznej wersji Kroniki. To, wydawałoby się proste zadanie, 
wymaga precyzyjnej koordynacji, z racji ilości materiału, liczby osób 
niezależnie przeprowadzających korektę oraz limitu czasu na nie 
przeznaczonego (3 do 4 dni).

Drukarzem Kroniki jest Instant Colour Press w Belconnen. W 
zaufaniu powiemy Państwu, że oferują wysoki standart usług i 
najniższe ceny w Kanberze! Gdy w środę dostarczamy dysk z plikiem 
pdf, z którego jest drukowana Kronika, już w piątek całe 1,000 kopii 
biuletynu, plus banderole, są gotowe do odbioru.

Na drukowaniu cykl produkcyjny biuletynu jednak się nie kończy. 

TO WARTO WIEDZIEĆ

                                                                                       
                                                             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.
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W międzyczasie trzeba przecież uaktualnić listę odbiorców Kroniki, 
czym rzetelnie i drobiazgowo zajmuje się Wanda, i wydrukować 
ponad 900 nalepek z adresami. Zadania związane z drukowaniem 
Kroniki i adresów przypadają na Arka, koodynatora wydania.

Po odbiorze z drukarni, Kronika wędruje do szkoły polskiej w 
Phillip, gdzie pojedyńcze kartki biuletynu są zbierane w jedną całość 
i pakowane do wysyłki. Kierownictwo szkoły organizuje grupę 
rodziców do wykonania tego zadania. Tu na pewno pojawi się pytanie, 
czy tego wszystkiego nie może zrobić drukarnia? Owszem, może, za 
dodatkową opłatą. A tak, zaoszczędzone pieniądze zostają przekazane 
na szkołę.

Pojedyńcze egzemplarze Kroniki sortowane są następnie według 
miejsca przeznaczenia i związywane w małe pakunki. W ten 
sposób Kronika kwalifikuje się na zniżkę za opłaty pocztowe. Nad 
całym etapem składania i wysyłki Kroniki pieczę sprawuje Arek 
Fabjanowski.

Ostatnim etapem w cyklu produkcyjnym Kroniki jest wysyłka 
rachunków za reklamy do ich zleceniodawców, czym zajmuje się 
Andrzej Kopras. Jako Skarbnik Rady, Andrzej także sprawuje pieczę 
nad finansami Kroniki, opłaca wydatki i księguje dotacje na biuletyn, 
że już nie wspomnimy ścigania nierzetelnych płatników (tak, tak, są i 
tacy)!

Jak więc Państwo widzą, jedno wydanie Kroniki wymaga blisko 
3-ch miesięcy pracy sporej grupki ludzi. Czas ten poświęcany jest 
dobrowolnie, jednakże dzieje się to kosztem prywatnego i rodzinnego 
życia uczestników tego przedsięwzięcia. Tak więc, Drogi Czytelniku, 
gdy bierzesz Kronikę w swoje ręce prosimy, wspomnij wysiłek 
włożony w jej przygotowanie. A jeśli chciałbyś osobiście się włączyć 
w następne jej wydanie, prosimy o kontakt. Zapraszamy wszystkich do 
współpracy!

Tanio i oszczędnie, nie tylko od Święta
Jeśli szukasz pomysłu na tani prezent świąteczny dla znajomych w 
Polsce i za granicą, pomyśl o kalendarzu ściennym! Bardzo atrakcyjne 
kalendarze na rok 2005 z pięknymi pejzażami Australii można nabyć 
w K-mart już za $2.00 za sztukę. Dokładając parę centów do przesyłki 
można zrobić frajdę swoim bliskim, z niewielkim tylko uszczerbkiem 
dla świątecznego budżetu. 

A może na Święta przydał by się komputer do komunikacji 
internetowej? Za $339.00 organizacja WorkVentures z Sydney 
oferuje odremontowane komputery ostatniej generacji dla osób 
legitymujących się kartami Health Care lub Centrelink, a także 
szkołom i organizajom charytatywnym. Wiecej informacji na witrynie 
internetowej pod adresem: http://connectit.workventures.net.au.  

Dla tych co lubią oszczędzać, mamy poradę jak zmniejszyć opłaty za 
energię zużywaną na oświetlenie. Inwestując sumę $40.00 w żarówki 
typu “Energy Saver” (do nabycia w supermarketach, discount stores, 
itd) można zaoszczędzić dwu- a nawet trzykrotną ich wartość w ciagu 
roku. Czas ich eksploatacji jest dużo dłuższy niż zwykłych żarówek, a 
pobór mocy do 80% mniejszy, i to bez utraty na jasności oświetlenia w 
pomieszczeniu.

Życzymy udanych zakupów świątecznych!

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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Fragmenty wywiadu red. Eugeniusza 
Bajkowskiego z senatorem partii Liberalnej 
reprezentujacym ACT

…on Poland joining EU and resulting op-
portunities for Australia and ACT:
I certainly welcome Poland’s decision to join 
the European Union (EU); it turns around a 
century of despair and hardship for this very 
proud nation. Although Australia and Poland 
already have strong links they can only be 
enhanced through Poland joining the EU. Po-
land has become one of the largest members 
of the EU, and is now party to the 1997 Aus-
tralia-EU Joint Declaration. This enhances the 
opportunities for dialogue and cooperation 
on a broad range of issues between our two 
countries, especially in relation to trade, tour-
ism, education, international security and the 
environment. In this context I would like to 
commend the major effort that The Australia 
Poland Business Council Inc had put into 
making a successful submission to the inquiry 
conducted last year by the Trade Sub-Com-
mittee of the Joint Parliamentary Committee 
on Defence, Foreign Affairs and Trade on the 
influence of the European Union’s expansion 
on Australia. I understand that on that occa-
sion APBC Inc also represented the Federal 
Council of the Polish Community in Aus-
tralia, the ACT Polish Community Council, 
the Australian Polish Cultural Foundation and 
several other organisations, firms and indi-
viduals. The submission presented by APBC 
Inc. to the Trade Sub Committee contained 
many valuable observations, comments and 
proposals and was very well received. 

…on state of Australian – Polish relations:
Australia’s commercial interests in Poland are 
unfortunately relatively modest. In 2002-03, 
Poland was ranked as Australia’s 100th larg-
est export market. Australia’s major export 
items include animal skins and hides, cheese, 
wool, cotton fabrics and meat. Imports from 
Poland include furniture, electrical machin-
ery, motor vehicle parts and glassware. With 
Poland’s pending entry into the EU and as the 
Polish economy further expands there will be 
increasing opportunities for Australian wine, 
foodstuffs, meat, educational services, IT and 
waste-management technology. There is no 
doubt that ACT based companies and govern-
ment organisations will look towards Poland.  
I note that the 31st International Small Busi-
ness Congress will be held Warsaw at the end 
of next September and I think that this should 
be a good opportunity to promote Australia 
and, of course, the ACT. 

…on personal interests/ links relating to 
Poland:
Interaction between the ACT and Poland 
go back a long way, as reflected by the fact 
that several of our region’s most famous 
landmarks are named after Polish patriots. 
Many Poles worked on the Snowy Moun-
tains scheme before settling in Canberra. The 
local Polish community was one of the first 
ethnic groups to set up a community club in 

Canberra while the amazing feats of the Poles 
are well known on the local soccer fields. 
My very good friend, Andrew Kleeberg, 
has undertaken a lot of very good work on 
recording the history of the Australian-Polish 
community. In 1996 he was one of the inspi-
rations behind the formation of the ‘Polish 
Historical Institute in Australia’ – as ACT 
Heritage Minister I was pleased to approve an 
initial grant of $10,000 for the setting up of 
this prestigious institute. The work of Andrew 
Kleeberg and others will preserve the Polish 
legacy in Australia for future generations for 
many years to come. I have developed a very 
good relationship with the local Australia-
Polish community. Since my time in the ACT 
Assembly I have attended a number of local 
Polish community events and functions. 
The Polish community is one of Canberra’s 
most respected community groups. They are 
a valued part of our Canberra family and 
have been very generous in sharing their 
culture within the broader community. The 
Polish community does much to enrich our 
society as a whole, and proves that people 
from many countries, religions and cultures 
can live together peacefully with a unifying 
commitment to Australia. I assure the Polish 
community in the ACT that I will continue to 
represent its interests as a valued part of the 
people of the ACT whom I am privileged to 
serve.

…on members of Polish community in the 
ACT Liberal Party:
The local Australian-Polish community is 
very well represented in the ACT Liberal 
Party. Of the many culturally diverse groups 
in Canberra the Polish community has one 
of the highest levels of membership in the 
Canberra Liberals. Of course Bill Stefaniak, a 
distinguished and long-serving Liberal mem-
ber of the ACT Legislative Assembly, is very 
proud of his Polish heritage. 

…on media references to “Polish concen-
tration camps”:
While I do not believe that the general Aus-
tralia population associate any of the atroci-
ties in World War II with Poland or the Polish 
community, I believe that such descriptions 
are untrue, quite wrong in terms of historical 
facts and very hurtful. Certainly, they should 
never be used and I deplore the fact that such 
instances have occurred. I know that not long 
ago such a description was used by SBS TV, 
attracting many vigorous protests. SBS TV 
management subsequently explained that the 
term “Polish death camps” was inadvertently 
used by some SBS news staff in a strictly 
“geographical sense” and without any inten-
tion to convey the idea that Nazi German 
death camps were organised and operated by 
Poland and the Poles. SBS TV management 
expressed regret and once again undertook to 
avoid the use of such misleading terminology. 
I do not think that SBS management or staff 
intended to mislead its viewers but believe 
they should have shown more sensitivity and 
exercised greater care.

I do think however, that m Most Australians 
are very well aware that many Poland was in-
vaded by Nazi Germany, was Australia’s ally 
from the very beginning of World War II to 
its end and that Australian and Polish troops 
fought side by side in many major battles – in 
the Battle of Britain, at Tobruk and elsewhere 
in the Middle East, in Atlantic convoys, the 
air war over Europe and Germany, in the 
Normandy landing and in Italy. As in Poland 
itself, when Australian RAF and RAAF crews 
were flying with supplies for the Polish Home 
Army insurgents during the Warsaw Upris-
ing in 1944.  Many Australian war veterans 
proudly wear Polish military decorations for 
Tobruk, the Warsaw Uprising and campaigns 
in Europe. It is a matter of historical record 
that Poland never had a collaborationist 
puppet government subservient to the Nazi 
German invaders but on the contrary had a 
very proud record of mass armed resistance 
to German Nazi occupation. We know that 
the Polish people were subjected to brutality 
and terror at the hands of Nazi Germany and 
the Soviet Union. To this point I was pleased 
to help Andrew Kleeberg prepare a Petition 
to the Australian Government. The Petition 
read:-

“The Petition of the undersigned shows in 
view of slanderous and offensive statements 
appearing in the mass media we the under-
signed would like the following statement to 
be read in the Senate: “That slanderous, de-
famatory and offensive statements, oral or in 
writing, made about a community or a Nation 
or its Armed Forces, which are untrue and 
unsubstantiated are unacceptable, offensive 
and must not be made.”

Your Petitioners therefore request that the 
Senate should request the Federal Commis-
sioner of the Human Rights and Equal Op-
portunity Commission to exercise his powers 
to stop such mass media publications, oral or 
in writing or in electronic media, to be made 
in the future.”

…on media silence after vandals attacked 
Polish community youth camp “Coperni-
cus Field” in Chidlow, Western Australia, 
quite unlike the reaction to incidents of 
torching Chinese restaurants in Perth:
This was a deplorable, criminal act.  It has 
been quite emphatically condemned as 
such by the federal Minister for Citizenship 
Garry Hardgrave. Obviously, there is some 
vile racist group that in the Perth area that 
attacks Polish youth camps, torches Chinese 
restaurants and also paints swastikas on Jew-
ish places of worship. I strongly believe that 
slurs, racial vilification or acts of vandalism 
should be dealt with by the full force of the 
law. There should be no acceptance in this 
nation for intolerance. I will continue to work 
with Government agencies to ensure that 
such attacks on the Polish community are 
stamped-out.

Gary Humphries o Sprawach Bliskich Polakom…
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BRZEG
Aleksander S. Pęczalski

bądź ze mną jeszcze, 
gdy widzę słońce kolejnego dnia
wsłuchany w dźwięki młodości hołubionej
w dłoniach młodością nierozważnych
na brzegu życia obiecanego nadzieją
i ʻśmierci nie moje” raziły trywialnością,
gdy nadal łaknąłem co istnienie obiecało:
muzykę życia i obrazek kolorowy
zatrzymany w cieple dłoni bliskiej,
gdy kurz polskiej szosy drażnił nozdrza
i zieleń jodeł wytyczała szlak
bogaty zapachem polskości:
szło to naprzeciw,
jodłami żeromskimi i szczytami Tatr
i czystością asnykowego morskiego oka - 
łudząc zapachem bezwonnej, czarnej, 
smutnej dla mnie, róży,
w gdzieś zapomnianych Nagłowicach, 
Przysusze, Choroszczy,
polskich jednak od zarania,
czarnoziemem ziemi, wtopionej w osocze 
mojej krwi,
gdzie kopytkiem stukałem w drzewieje 
polskości

spotkam tam przyszłość, otulę ramieniem
zapomnę przeszłość myśląc o słonecznym 
jutrze

4.9.2004

For A Dear Friend..
Monika Woźniak

I smile when I dream, a smile you can see
I smile when I wake up 
And realize what s̓ to be.
I smile when I dance, 
When Iʼm happy, when Iʼm free
And I smile when I realize
It is you who taught me.

You taught me to be strong
taught me to care,
You taught me how to live life
without you being there.

You taught me feelings, emotions that were 
new,
And you gave me the strength that I needed
to pull through.

You taught me love,
You gave me hope
And you were there for me
when it was hard to cope.

You have taught me so much,
Believed in what I could be
and yet above all,
You taught me how to
be me.

And that smile comes back
when I think of what is true,
When I think of how lucky I am
To have a friend
like YOU.

POEZJA

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

A Rose
Monika Woźniak

It will help you pull through, just as I 
have for you..

Softly wounding round 
a delicate piece of mind, 
no feelings does it have 
yet love does it bind. 
I want to give you one..

Growing with this world 
its beauty for granted 
delicate soft body 
lustrous and extraordinary.. 
I want to give you one..

wakening in the sun 
reeking sweet fl ames 
ones that are not put out by the rain.

The one I give you 
Is red and still young 
the bulbs when they open 
their beauty will be sung 
just as love has begun.
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Zapraszamy wszystkich naszych klientów 

do Klubu Orła Białego 

przed Świętami w sobotę 18 grudnia 2004, 

w godzinach od 10.00 do 14.00 
życząc Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. 

KRAKUS

KRAKUS LAWSON BROS

Continental Smallgoods 
(tel: 02 9607 5394) 

• Stół miał nogi obwiązane powrósłami, 
blat posypany pachnącym sianem, i 
nakryty  białym obrusem. 

• Za obrazy wkładano gałązki jedliny.

• Izbę ozdabiano wiązkami żytniej 
słomy z 12 źdźbeł - (co symbolizowalo 
12 apostołów i 12 miesięcy). Z tych 
snopków robiono potem powrósła, 
którymi okręcano drzewa, aby lepiej 
rodziły. 

• Pod powałą zawieszano konstrukcję 
z kolorowych opłatków, słomianą 
gwiazdę lub krzyż. Zawieszano 
też bogato ozdobioną jodełkę, 
wierzchołkiem w dół. 

• Pojawienie się pierwszej 
gwiazdy na niebie oznaczało 
początek wieczerzy wigilijnej .

• Wigilię rozpoczynała modlitwa, 
czytanie odpowiedniego fragmentu 

Pisma Świętego i 
łamianie się opłatkiem. 

• Przed Pasterką należało 
obmyć twarz w wodzie, 
do której uprzednio 
wrzucono miedziaka, 
by zdrowie było tak silne 
jak pieniądz.

• W Wigilię zwierzęta mówiły 
ludzkim głosem, ale podsłuchanie 
takiej rozmowy groziło nieszczęściem. 

• W okolicach nawiedzanych przez 
wilki wynoszono dla nich resztki 
potraw, aby wilki omijały dom przez 
cały rok. 

• Na stole kładziono po kawałeczku 
każdej potrawy i opłatka dla zmarłych. 

• Nie należało odkładać łyżki między 
potrawami, bo można było nie 
doczekać następnego roku. 

• Stół miał nogi obwiązane powrósłami, Pisma Świętego i Pisma Świętego i 

Świąteczne Zwyczaje 
po Polsku

• Jeść należało dużo, aby głód nie 
doskwierał. Kto ilu potraw nie 
skosztował, tyle przyjemności go 
ominie w przyszłym roku. 

• Gospodarz karmił zwierzęta 
opłatkiem. 

• Liczba nakryć przy stole powinna być 
parzysta, zawsze jednak zostawiano 
jedno wolne miejsce, czy to dla 
niespodziewanego gościa, czy to z 
racji szacunku dla zmarłych członków 
z rodziny. 


