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Z okazji trzydzestolecia Stowarzyszenia Polak6w Wschodnich Dzielnic
Melbourne, chcieliby3mykr6tko naszkicowa6 historig powstania i dzialalno5-
ci naszego Stowarzyszenia.

Jak wiadomo, najwigksza fala pol-
skiego osadnictwa w Australii dotarla
tu pod koniec lat czterdziestych. W la-
tach 50-tych, czgSc Polakow po odpra-
cowaniu dwuletnich kontraktow, zaczQ-
la osiedlac sig wokolicach: Dandenong,
Ringwood, Springvale, Clayton, czyli
jak to teraz okreSlamy we wschodnich
dzielnicach Melbourne. NajczgSciej po-
wody wyboru tych wlaSnie dzielnic byly
prozaiczne : stosunkowo niedrogie dzial-
ki i niewielka, jak na warunki australij-
skie odlegloSc od zakladow pracy.

Chc4c utrzymac polskoSc wSrod na-
szych dzieci, zaczgliimy organizowac
polskie szkoly sobotnie. W ten sposob
powstaly pierwsze na naszym terenie
samodzielne szkoly polskie, prowadzo-
ne przezKomitety Rodzicielskie w Clay-
ton, Dandenong i Ringwood. Pieni4dze

Minister imigracji Peter C. Spyker wzno-
si toast po polsku: sto lat dla Stowarzy-
szenia. Zlewej prezes A. SzczgSniak.

Fot. B. Ligudziiski

potrzebne na utrzymanie tych szkol by-
ly zdobywane przez organizowanie za-
baw i loterii. Szkola sobotnia w Dande-
nongu, ktora zaczgla swoj4 dzialalnoSc
w roku 1956 byla zal4ikiem naszego
Stowarzyszenia.

Po trzech latach dzialalnoSci, tj. w
roku 1959, rodzice uczni6w zoriento-
wali si9,2e to nie wystarcza,iepotrzeb-
ny jest polski oSrodek. CzuliSmy sig na-
dal Polakami i chcieliSmy razem czcic
polskie Swigta narodowe, pielggnowac
polskie tradycje i polsk4 kulturg.

Dnia 5 kwietnia 1959 r. zostal wyb-
rany tymczasowy Zarz4d,na czele kto-
rego stan4l pan Mieczyslaw Dudek. Za-
rz4dtenzwolal 2maja 1959 r. Walne
Zebrarie, na ktorym powolano Kolo
Zwi4zkt Polakow w Dandenong. Pre-
zesem zostal wybrany pan Waclaw Ho-
raczko. Pan Mieczyslaw Dudek pozos-
tal nadal opiekunem szkolnym.

Nie chcemy zanudzac czytelnikow
szczegolowym opowiadaniem naszej 3G
letniej dzialalnoSci, skupimy sig wigc

tylko na najwa2niejszych faktach z his-
torii Stowarzyszenia.

Na pocz4tku naszego istnienia, aby
sig spotkac, tulaliSmy sig po wynajmo-
wanych salach, urz4dzaj4c akademie
okolicznoSciowe, zabawy, przylgcia z
okazji Dnia Matki lub Ojca. Oplaty za
wynajgcie sali zwykle pochlaniaty wigk-
sz4 czgic dochodu, a czgsto mieliSmy
klopot ze znalezieniem odpowiedniej
sali. To nas zmobilizowalo.

Posi adaliSmy zaoszczgdzon4 niewiel-
k4 kwotg pienigdzy, ktora wystarczyla
na zadatkowanie kupna domu mieszkal-
nego przy Hammond Road w poludnio-
wej czgSci Dandenongu. Zakup ten zos-
tal dokonany 1 9 marca 1965 roku. Z ty-
lu 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 wreszcie nasz pierw-
szy, "ciasny, ale wlasny" Dom Polski.
Uroczyste poSwigcenie tego Domu przez
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l-szyrz4d siedz4cy:p.ZygmuntBu6, p. Adam Szczgsniak (Prezes Stow.), Ks.Jrizef

Migacz, p. Alina Artymiuk, p. Henryk Bejda' p. Elibieta Taratuta.
2-girz4d:p.Tadeusz Bialczab 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.

l1czylo. Czekarrry na innych. Razem z
nami czekaprawie splacony. prawie no-
wy Dom Polski "Syrena" w Rowville.

Opracowali: Alina Artymiuk
oraz Antoni Nadstazik

Wyniinienie dtugoletniej dzialaczki Sto-
warzyszenia - Aliny Artymiuk, za zas-
lugi dla polskiej spolecznoSci we Wschod-
nich Dzielnicach Melbourne. Wrgcze-
nie dyplomu przez prczesa Stowarzysze-
nia Adama Szczg5niaka.

Fot. B. Ligudzirirski

Zn Zjazdu Rady Naczelnej. Redalito-
rzy polskiej prasy w Australii. Jan Du-
nin-Karwicki (z lewej) - redaktor "Wia-
domo5ci PolsHch" (Sydney), Jerry Grot-
Kwa5niewski - redaktor "Tygodnika
Potskiego" (Melbourne).

Fot. B. Ligudzifiski
('Tygodnik Polski" - 2 marca 1985 r.)

Sp. ksigdza Chrostowskiego nast4pilo
dnia 27 czerwca 1965 r. Rok poZniej,
24 czerwca 1966 r. dol4czyla do nas

szkola w Clayton. Budynek ten zostal
calkowicie splacony w czerwcu 1970
roku.

W roku 197 7 dol4czyldo nas Zwi4-
zek Polakow w Ringwood. PrzyjgliSmy
wtedy now4 nazwg, ktora jest aktualna
do dziS, tojest Stowarzyszenie Polakow
Wschodnich Dzielnic Melbourne. Do-
tychczasowy Dom okaz al sig za ciasny,
zostal wigc sprzedany, a my znowu ko-
rzystaliSmy z obcych sal. PoznaliSmy
jednak smak posiadania wlasnego loka-
lu i to nam nie dawalo spokoju. Podjp-
liSmy decyzjg kupna placu iwybudowa-
nia na nim du2ego Domu Polskiego.

Pierwszym etapem byl zakuP l0 ak-
row ziemiprzy Stud RoadwRowville w
roku I 976. Majqc juL plac, zaczgliimy
organizowac pierwsze imprezy pod go-

\rm niebem, prosz4c Pana Boga o Pogo-
dg. Pierwsze Targi Polskie w dniu 2
grudnia 1979 r. byly najwigksz4 z im-
prez. Teraz potrzebne byty pieni4dze
na wybudowanie polskiego OSrodka.
SkorzystaliSr,'y wigc z wielokrotnie spraw-
dzonej metody zarabiania pienigdzy i

dnia 2 lutego 1980 r. wynajgliSmy du24
salg w City Hall w Springvale napierw-
szy Bal Karnawalowy. Bawilo sig na
nim Swietnie ponad 800 osob. No i ru-
szylo.

5 grudnia 1982 r. koordynator du-
chowienstwa polskiego w Melboume ks.
I-eonard Kiesch poSwigcil kamien w9-
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gielny. l0 miesigcy pLniej,25 wrzei-
nia 1983 r. Dom Polski "Syrena" w
Rowville zostal poSwig cony przez Jego
Ekscelencjg, ksigdza biskupa Szczepa-
na Wesolego, biskupa polskich emigran-
tow. Oficjalnego otwarcia dokonal dnia
3 marca 1984 r. minister imigracji Peter
Spyker.

Od tego czasu do chwili obecnej dzia-
lalnoSc nasza skupia sig w dwoch kierun-
kach:

I . Organizowanie uroczystoSci oko-
licznoSciowych, spotkania seniorow,
mlodzieLy, prowadzenie szkoty sobot-
niej, oraz

2.Zdobyvanie funduszy na sPlatg
zadlulenia oraz pokrycie kosztow utrzy-
mania poprz ez organizow anie zabaw,
piknikow, coniedzielnych obiad6w, wy-
najem sal orazprowadzenie kiosku.

W tym miejscu korzystaj4c z okazji,
chcielibySmy gor4co podzigkowac tym
wszystkim, klorzy nie szczgdzqc czasui
silprzyczynili sig i nadal przyczyntaj4
do utrzymania naszego OSrodka. Bez
ich ochotniczej pracy byloby to po pros-

tu niemo2liwe. W ostatnich latach przy-
jechalo do Melbourne sporo mlodych
Polakow. Rozumiemy, 2e pocz1tkowY
okres osiedlania stwarza dodatkowe trud-
noSci, mamy jednak nadziejg, 2e powoli
konczycie sigurz4dzac i niedlugo dol4-
czycie do nas. Jak wynika zpowy2sze-
go, my ju2 sporo zrobiliSmy. Zaprasza-
my do wspolpracy. Nowe pomystyi ini-
cjatywy s4 mile widziane. Kilka osob z
tak zwanej nowej fali juZ sig do nas przy-

Zarz4d Stowarzyszenia Polakriw Wschodnich Dzielnic Melbourne.


