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Z okazji trzydzestolecia Stowarzyszenia Polak6w Wschodnich Dzielnic
Melbourne, chcieliby3mykr6tko naszkicowa6 historig powstania i dzialalno5ci naszego Stowarzyszenia.
Jak wiadomo, najwigksza fala pol*r ;
skiego osadnictwa w Australii dotarla
tu pod koniec lat czterdziestych.W latach 50-tych, czgScPolakow po odpracowaniu dwuletnich kontraktow, zaczQla osiedlacsigwokolicach:Dandenong,
Ringwood, Springvale, Clayton, czyli
jak to teraz okreSlamywe wschodnich
dzielnicachMelbourne. NajczgSciejpowody wyboru tych wlaSniedzielnic byly
prozaiczne: stosunkowo niedrogie dzialki i niewielka, jak na warunki australijskie odlegloScod zakladow pracy.
Chc4c utrzymac polskoScwSrodnaszych dzieci, zaczgliimy organizowac
polskie szkoly sobotnie. W ten sposob
powstaly pierwsze na naszym terenie
samodzielneszkoly polskie, prowadzone przezKomitety Rodzicielskie w Clayton, Dandenong i Ringwood. Pieni4dze ObszernyterenOsrodkaStowarzyszeniaPolak6wWschodnichDzielnic Melbourne.

Minister imigracji Peter C. Spyker wznosi toast po polsku: sto lat dla Stowarzyszenia.Zlewej prezesA. SzczgSniak.
Fot. B. Ligudziiski

potrzebnena utrzymanie tych szkol byly zdobywane przez organizowaniezabaw i loterii. Szkola sobotniaw Dandenongu, ktora zaczgla swoj4 dzialalnoSc
w roku 1956 byla zal4ikiem naszego
Stowarzyszenia.
Po trzech latach dzialalnoSci,tj. w
roku 1959, rodzice uczni6w zorientowali si9,2eto nie wystarcza,iepotrzebny jest polski oSrodek.CzuliSmy sig nadal Polakami i chcieliSmy razem czcic
polskie Swigta narodowe, pielggnowac
polskie tradycje i polsk4 kulturg.
Dnia 5 kwietnia 1959 r. zostal wybrany tymczasowy Zarz4d,na czelektoregostan4lpan Mieczyslaw Dudek. Zarz4dtenzwolal 2maja 1959 r. Walne
Zebrarie, na ktorym powolano Kolo
Zwi4zkt Polakow w Dandenong. Prezesemzostalwybrany pan Waclaw Horaczko.Pan Mieczyslaw Dudek pozostal nadal opiekunem szkolnym.
Nie chcemy zanudzac czytelnikow
szczegolowymopowiadaniemnaszej3G
letniej dzialalnoSci, skupimy sig wigc

tylko na najwa2niejszychfaktach z historii Stowarzyszenia.
Na pocz4tku naszegoistnienia, aby
sig spotkac, tulaliSmy sig po wynajmowanych salach, urz4dzaj4c akademie
okolicznoSciowe, zabawy, przylgcia z
okazji Dnia Matki lub Ojca. Oplaty za
wynajgciesali zwykle pochlaniaty wigksz4 czgic dochodu, a czgsto mieliSmy
klopot ze znalezieniem odpowiedniej
sali. To nas zmobilizowalo.
PosiadaliSmyzaoszczgdzon4niewielk4 kwotg pienigdzy, ktora wystarczyla
na zadatkowaniekupnadomu mieszkalnegoprzy Hammond Road w poludniowej czgSciDandenongu.Zakup ten zostal dokonany 19 marca 1965 roku. Z tylu domu postawiony zostal du2y garu2,
przedzielony poSrodku rozsuwanymi
drzwiami, tworz1c w ten sposob dwie
klasy dla sobotniej szkoly. Wieczorami
i w niedziele urz4dzaliSmy tam nasze
spotkania.MieliSmy wreszcienaszpierwszy, "ciasny, ale wlasny" Dom Polski.
Uroczyste poSwigcenietego Domu przez
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l1czylo. Czekarrry na innych. Razem z
nami czekaprawiesplacony.prawienowy Dom Polski "Syrena" w Rowville.
Opracowali: Alina Artymiuk
oraz Antoni Nadstazik

Zarz4d StowarzyszeniaPolakriw Wschodnich Dzielnic Melbourne.
l-szyrz4d siedz4cy:p.ZygmuntBu6,p. Adam Szczgsniak(PrezesStow.),Ks.Jrizef
Migacz, p. Alina Artymiuk, p. Henryk Bejda' p. Elibieta Taratuta.
2-girz4d:p.TadeuszBialczab p, Dominik Orzlowski, p. Jan Barabasz,p. Weronika
Szczgsniak,p. Wiktor Holda, p. Monika Holda, p. Bronislawa Biaty' p. Edward
Biaty, p. Antoni Nadstazik, p. Bo2ena Zukowska, p. Maria Bujnowska, p. Piotr
Bujnowski.
gielny. l0 miesigcypLniej,25 wrzeiSp. ksigdza Chrostowskiego nast4pilo
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24 czerwca 1966 r. dol4czyla do nas
Ekscelencjg,ksigdzabiskupa Szczepazostal
ten
szkola w Clayton. Budynek
na
Wesolego,biskupapolskichemigran1970
w
czerwcu
calkowicie splacony
tow. Oficjalnego otwarcia dokonal dnia
roku.
3 marca 1984r. ministerimigracjiPeter
W roku 1977 dol4czyldo nas Zwi4zek Polakow w Ringwood. PrzyjgliSmy Spyker.
Od tegoczasudo chwili obecnejdziawtedy now4 nazwg,ktora jest aktualna
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Polakow. Rozumiemy, 2e pocz1tkowY
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Wyniinienie dtugoletniejdzialaczki Stowarzyszenia- Aliny Artymiuk, za zaslugi dla polskiej spolecznoSciwe Wschodnich Dzielnicach Melbourne. Wrgczenie dyplomu przez prczesaStowarzyszenia Adama Szczg5niaka.
Fot. B. Ligudzirirski
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