Monika i WiWorHoldowie

STOWAF{z.YSZENIEPOLAKOW
WSCHODNICH DZIF,LNIC MELBOURNE
wspdlnadola:
polakdw ze wschodnichdzielnic Melbournewe wczesnychlatachpigCdziesi4tychN4czyla
dachnadglorodzinie
zapewni1
aby
dwuletnichprzymusowychkontraktdw,oszcze$zanie,
odpracowywanie
jezyka
a czqstoi nieznajomoSci4
wa i tesknotaza ojczyzn4-^krijem utrlconym. Ze slabaznajomoSci4,
lub na prywatkachi dzielili_siq
angielskiego,trzymali sigrazem-,spotykalipo niedzielnychnabo2erlstwach
-ojc"ystym:ervtu
nadzieina powrdt do wolnej
rnieli
nie
najnowszymiwiaoomosciarniz Polski. Chocia2
w
wiaojczyriy,-Ao t"ti"; nie bylo, 2ywo interesowalisig wszystkim,co sie dzialo w kraju. IchprzyszloSd
z
my(14
polskie
iala'siiz no*4 op"yzn4, Ausiralia.Staralisie.jednakzachowa(mowQ,wiarq i tradycje
Mialy w tym
ojczystego
nie
zapominaly
australijskich
igzyka.
szkdl
o dzieciach, aby uczqszczaj4cdo
dopomdcpolskieszkdlkisobotnie'
W roku 1956 Podczas
XVI Igrzysk OlimPijskich
w Melbourne nawiazano
kontakt z polskimi olimz nimi
pijczykami.SPotkania
rado(ci,
dostarczyly chwil
ale i smutku: radoSci- bo
wystepowaliw Polskichbarwach i mo2na bYlo czY to
w wiosce olimpijskiej, czy
teL przyimuiacich we wlasnych domach rozmawia(
z nimi po polsku; smutku poniewaz rePrezentowali
kraj, a przez to i tz4d, nie
uznawanyptzez emigrant6w'
To stalosiq powodemich tuNaczki.
DANDENONG.pierwsza
szkola sobotnia w Dande-

poSwiecenieDornu Polskiegopr4t HammondRoad w Dandenongprzez ks. Marcina
chrostowskiego(27'6'1965r')'

nongpowstalaw 1956r' DopruezkomitetrodzicielskidostarczalyfunduszynaprowadzenieplacnoJoie zabawyi loterieorganizowane
Z ich to inicjatywy5 kwietnia 1959r. podjetouchwalQo utwoc6wki, jak rdwniez zbllzaNyorganizator6w.
Dandenongi pobliskiedzielnice.TymczasowyzadzialalnoScia
rueniurto*u."yr".nia obejmujacegoswoja
Z majategozioku Walne Zebranie,na kt6rym powolanoKolo Zwivku Polakdww Dandenong
rzad zwolaN
polskiejszkolyi biblioteki'
Mieciysliwem Dudkiem.Kolo postawilosobieza celeprowadzenie
z prezesem
organizowaniepolskich
politcictr tradycji narodowych,dzialalnoSckulturalno-oSwiatow4,
krlty*o**ie
spolecznej.
prowadzenie
opieki
i
Swietlicy
impiez, utworzeniedruzyny-harcerskiej,zaNohenie
KatolickiegoQ5.4'1959i 6.6.1959)134.
Tygodnila
lamach
na
opisano
otiesu
z
tego
Dzialalno56

134Od tzech jui lat Polacy w Dandcnongi okolicy (Nobk Park i Springvak) prowadzQzorganizowane
Dudka, Horac*i i innychzorganizowanotam
pp. Witkmskiego,Kaliszewskiego,
Zyciespoteczne,Z inicjaryvvy
sie szkotqi unqdzql
ta6ry opiel<owat
Rodzicielski,
Komitet
i
stworzono
samodzielniew 1957 roiu poiitw szkok
w lwmiteciezmie'
Ludzie
jak
trudne.
byty
wszedzie,
Pocz4tki,
rybawy na polcryciezwiainych z niq Wdatk6w.
rodzic6w,ale
nield6rych
strorry
i
ze
wsp6lpracy
zrozumienia
niali iie, ,,psuje" utrudniali'prace, braklo czqsto
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RINGWOOD. Historia Zwipku Polakdww Ringwood,ktdregopierwszymprezesembyl Jan Pawlik,
datujesieod 196l r. Zanajwrtniejszezadaniezwiazekuznalwdwczasutrzymaniepolskiejszkoly sobotniej.
30 dzieci. W sali
Naute prowadzonow kosiiele przy BedfordStreetw Ringwood, a na zaiwia vczeszczalo
parafialnejkoSciolauz4dzanor6Lneimprezy,mi@zy innymijaselkai mikolajki. Funduszena utrzymywanie sztoly zwiazek czerpalzeskladekczlonkowskich,wolnychdatk6wizabaw. Zabawyodbywalysiew dukoScielei w ScoutsHall'
Zej
sali przy wspomnianym
"poczattowo
iwiaekliczylT} os6b.Jegostatutuchwalonona WalnymZebraniu26maia 1963t. Organizacjapostawilasobieza cel wychowaniemlodzieLyw duchupolskimi utrzymaniepolskiejkultury i tradycji.
pierwszamsza Sw. odpriwionazostalaprzez polskiegoksiedzaBoleslawaGodlewskiegow asyScie
organistyCzeslawaMaleckiegoi ch6ru zwiwku w dniu 27 lltego 1966r. Nastqpniemszeodprawianotaz
wlniesiacu, p1iniej co 2 tygodnie i ostatecznieco tydzief. OstatnimprezesemZP w Ringwood przed
byl Henryk Chwastal35.
Zwipkiem Polak6ww Dandenon*g
pol4czeniemiie
"e
ZwipkttPolak6ww RingwoodiZwipku Polak6ww Dandenong.Nowa
W Lg74r. nast4pilopol4czenie
PolakdwWschodnichDzielnic Melbourne.Zwiazek Polak6w
organizacjaprzyjgia naz:weStowarzyszenie
sie sprzedaddom przy Ham*-Ring*ooO poiiuOutiuZ wdwczaspokuin4sumqpienigdzy.Zdecydowano
od Ringwoodi Dandenong.Za
mondRoadw Dandenongi kupiCplic lub dom w jednakowejodlegloSci
na stromymzboczu,skadwziela
kadencjiprezesaM. Dudla zakupionodom z duZasiedmioakrowadzialk?terenbyl bardzozadrzewiony.
Zakupiony
Lysterfield.
e nazwa,,g6rka"pr"y WeltingtonRoadw
siq nastqpni
pilg laricuchowai twarpana
Struga
od
lby uriadziCparking, ,orpoir€to karczowanielasu.Wypo2yczono
do Labranosie Oo.oboty. Przy gloSnychokrzykachludzijednoza drugimpadalydrzewa.Do p62naw nocy
przerwa(
palily siq ogniska.pewnegod-niado operatorawarcz4cejpily podszedljakiS mg2czyznai nakazaN
klomialo
badzie
jeszczejedno
stowarzyszenie
jeSli
to
spadnie,
jednocieSnie,
drzewo
ze
pru.e, ostriegajac
stawiad
aniteL
dtzew,
t'adnych
poty. WkrOtcebkazalosiq, 2e na zakupionymterenienie wolno wycinaC
zabudowarl.C6L moLnabylo zrobiC?Wygaszonoogniska.ZgasNr6wnieLzapaldo dalszejpracy. Po tym
wydarzeniuduio dyskutowano.Nie obylo sie bez wylewaniaLal6w.Trzebabylo od nowa szukadterenu

dzielo rozwijato sie z roku na rok'
rozpoczete
'Dzisiaj
szkota lic4t 66 dzieci w czterech klasach i dwoje nauc4tcieli. Komita Rodzicielski w roku ubiegtym
wydatkoiat na cele szkoty przeszto 10Ofunthw. Na sume te ztoiyty sie m.in. urzqd'zeniegwiazdki dla dzieci
(kazde dziecko otr4,moli polskq l(siezka i sporo stodyc4t), mleko i kakao, h6re dzieci otrrytmuja w szktle
w olcresie zimovvym, sprzet sportory, tansport na polskie impre4t, optaty nauczycieli itp.
oddtu2szegojednakczasuniela6rryztamtejsrychPolakiwzdawalisobiesprawq,2eprowad'zenieszkoty
(prry wsp6tpracy referatu szktlnego Zwiazku Polakbw w Wiloorii) - to jeszae nie ws4tstko. Sq w napotskiej
'rry*
wSr6d doroslych i dorastajacej mtoryriu polonijiym spravty r6wnie waZne i pilne: akcja kulturalna
aiie4, nie iOjetej nasrym szkplnicwem, samopomoc, a z biegiem czasu moie i wybudowanie wlasnego domu
sie
i sati. Spoleczefistyvopolskie sktada sie nie rytko z rodzic6w [ale] i z ludzi isamotnych,h6rymi teL trzeba
zajet.
Z inicjatywy takich to wtafuie ludzi, a gt6wnie pafistwa Morcink6w, la6rzy, chot bezdzietni, wtoiyli du2o
serca i pracy w rozwdj szkoty, uchwalono na zebraniu rodzicielskim w dniu 5 h'vietniq br. utworzenie w Dande'
nong Iiotoi-iszku Potakbw. Wniosekw tej sprawie, postawiony przez ustepujQcegoprzewodniqqce?o komitetu
(p.H. M or cinka), zebr ani przyi qli j ednogtoSni e.
Funkcje zarzedu nowo powstatego lwta przyisl tymczasowo zanqd komitetu w skladzie: przewodniczacy
W.
Hora'
czlonkowie
(26
Dand.
Park Rd.
),
M. Dud;k eO9 Lenghorn na. Oona.I , wiceprzewod. - H. Morcinek
(3
czko, A. Staszcryk oraz delegaci terenowi: S. Romanowski (3 Rhode Street, Springvale) i A. Szendrak Estcourt
St., Nobel Pa*).
Celem umo1liwienia wsrystkim Polakom w Dandenong i okalicy uczestniczeniaw stworzeniu i wstqpienie do
pol'
kola, postanowiono zwolat Walne Zebranie Organizacyjne Kota, w sobote dnia 2 maja br. o godz. 2 po
(26
Park
Morcinek
H.
wiceprzewod.
w sali Memorial Hall, kolo Ratusza,pr4t Lenghorn Street w Dandenong,
Rd., Dand.), czlonkowie: W. Horaczko, A. Staszcrykoraz delegaci terenowi: S. Romanowski (3 Rhode Street'
Springvale) i A. Szendrak (3 Estcourt St. Nobel Park).
135Wg informacji Romana Koronowicza.
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pod budowglub obiektu, ktdry mdglby slu2ydwszystkim.
W 1977 r. po sprzedaniuposiadloSciw Lysterfieldza prezesuryJanaJaworskiegoza sume 105 tys.
dzialke przy Stud Roadw Rowville. Jakaszkoda,2e nie wykonano
dolardw zakupionodziesiecioakrowa
wdwczaszdjg6tegoplacu, aby p62niejpokazaf,jak bylo na pocz4tku.Tego, co znajdujesig na niej dziS,
a co znajdowalosie wdwczas,nie da sig pordwnaC.Jedynieci, ktfrzy poSwieciliswdj czasi pracqprzy
wznoszeniunowegoobiektu bed1 zawszepamiqtali,jak wygladalniegdySteren, gdzie obecniestoi Dom
Polski ,,Syrena".
kolczastaostrgZyn4.Prawiecodzienniepo pracy harowano
ZaroSniqtybyl ogromn4ttawq, a czqSciowo
jakichkolwiek
maszyn,tylko kosy i sprzqtdomowegouiytku.
na nim rt do zmroku.Nie bylo traktora,ani
pierwszeczyszczenie
Pojawil sie natomiastzndw wielki zapal.KtdregoSdnia po wielu trudachzakortczono
placu i wtedy zaczqlpadaddeszcz.Nie bylo gdzie sig schowad.Szybkozmontowanoz kawalkdwdrewna
i galgzinieduZydach, aby siq pod nim skryC.Byl to pierwszy,,dachnadglow4" ludzi pracuj4cychw pocie
czolaprzy budowieDomu Polskiegow Rowville.

trudu kosztowalowszystkich
oczyszczenieterenu, zdecydowano siQ na wypalenie
traw. Uzyskano zezwolenie
od wladz lokalnych. Odpowiedzialny za te akcje mial
byd sam komendantstruLybyly czlonekstowarzyszenla,
choC Australijczyk. Zapomnianojednak o jednej bardzo waLnej sprawie, a miago
nowicieo zawiadomieniu
o terminie wypalania.Kiedy
pewnegopopoludniapiqciu Urocrystoii poiwigcenia kamienia wqgielnegopod budowg Domu Polsbiego,SJ,rena"
Mayor of Knox,
rnqLczyzn przyst4pilo do w Rowville (5.12.1982).Od lewej: U. KoTiett,Z.P. Koziett,A. SzczeSniak,
Dffi,
John
Richardson,
T.
Kuriata,
W.
Szczeiniak,
NN,
Michael
MV,
MV,
NN, L. Bus,
ju2
po pawypalaniatrawy,
Z.
BuS.
ru minutachnie byli w stanie
kontrolowadognia. Zawyly
z komendantemstra2y,ktdry wyposyreny. Zjawil siq pierwszy samochddstrazypozarnej,na szczgScie
gaSnice.
Kiedy
nadjechaly
nastqpne
w
rqczne
wozy
sfialackie, komendantupewnil ich
sazyl ,,podpalaczy"
jest
jest
ju2
pielqgnowany
pnez nielicznychczlonk6w
pod kontrola. Obecnieteren
zaNogi,2e wszystko
Sa to pruewainieemeryci.Co sie stanie,gdy ich zabraknie?
stowarzyszenia.
bylo zbieraniefunduszyna splacaniedzialki i budowe
Nastgpnymetapempracy zaru4dustowarzyszenia
zabawy
w
Organizowano
Clayton,Oakleigh,Springvale,Noble Park i Ringdomu. Jak to sig odbywalo?
wood. WypoLyczanesalenie posiadalykuchni. Posilki ffzebabylo przygotowywadw prywatnychdomach
je uzyskujgcfunduszena obranecele.
je na miejscezabaw,gdziekomitetzabawowy
sprzedawal
i dostarczad
Pewnegorazu posilek wiezionyna zabawew Claytonwyl4dowalna ruchliwej jezdni, gdy samochddulegl
uporz4dkowanej
dzialcew Rowvilleorganizowano
targi i pikniki.
wypadkowi. Pozazabawamina czeSciowo
BogdanaZaniewskiego
Pierwszypiknik mial miejscew1977r., a pierwszeTargiPolskiezainicjowaneprzez
najwigksz4imprez4
w Rowville.Uczestniczylo
w nich
odbyly sig 2 grudnia 1979r. Byly one dotychczas
1500os6b,a czystyzysk wynidsl2463dolardw.Od samegopocz4tkukierownikiemtarg6wjest Piotr Bujnowski.
DuL4 impreza, kldra zasilila fundusz,byl bal karnawalowyz wyborami ,,Miss WschodnichDzielnic"
oraz ,,Krdlowej Karnawalu"zorganizowanyw City Hall w Springvale2 lutego 1980r. Bawilo siq na nim
jak i finansowym.
ponad800 os6b, co bylo wielkim sukcesemzufwno organizacyjnym,
przez
ratuszu
stowarzyszenie
w
w Springvalew dniu 16 sierpI FestiwalPolskiejPiosenkizorganaowany
nia 1981r. zgromadzil10 solistdw,5 duetdwi 3 zespoly(,,Krakowiak"z Geelong,,,Piosenki"z Canbena,

tl2
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,,Lowicz" z Melbourne).Kierownikiemfestiwalubyl Piotr Bujnowski.
Decyzjq o budowiedomu podjgtona NadzwyczajnymWalnym Zebranfuw dniu 19 wrzeSnia1'982t.
w sali ChandlerHigh Schoolw Keysborough.Przyjetodo realizacjiprojekt firmy Witorz, Kemp & Assoc.
ArchitectsprzedstawionypruezWiltora Zarnowskiego.WylonionoKomitetBudowyi Finansdww skladzie
EdwardBialy - sekretarz,FranciszekBrudek,CzeslawDziedzicki, MoPiotr Bujnowski- przewodnicz4cy,
nika Holda, Zofia Jekot,MarianJuszczyk,RomanKoronowicz,WieslawPrzygoda,StefanSzymafski, Stanislaw Wilkosz. Kapital wyjSciowywynosil 42 tys. dolardw.Postanowionozwr6ci6sie do spoleczefstwa
- prezesSPWD, Alina Artymiuk sekretarz
o poLyczki.Odezwew tej sprawiepodpisaliAdam Szczqsniak
SWDM.
BUS
skarbnik
iZygmunt
SPWD
5 grudnia 1.982r. ks. LeonardKieschpo(wiqcil kamiedwqgielny.W uroczystoScitej wzial udzial burparlamentu.Odbylasie mszapoloi federalnego
stanowego
mistrz dzielnicyKnoxfield orazprzedstawiciele
wa, z ktdrej kolekte przekazanona FunduszBudowyDomu Polskiego.
Nastapilymiesiacewyte2onejpracy. W TygodnifuPolskimukazywalysie informacjeo postqpieprac,
stowarzyszeorganizowanychptzez
sprawachfinansowych,dotacjachorazoterminachimprezdochodowych
nie.
22 maja 1983r. podpisanoi wmurowanoakt erekcyjnyna tereniebudowyoSrodka.W cztery miesiace
poSwiqcilDom Polski ,,Syrena"w RowWesolyuroczyScie
p6aniej,25 wrzesnia1983r. ks. bp. Szczepan
ministerimigracjii sprawetnicz'
1984r.
wiktoriariski
marca
dokonal3
ville. Oficjalnegootwarciaobiektu
nych PeterSpyker.
jednorazowo350 osdb,w ktdrej organizujesie zabawy,przedstawieDom posiadaduizqsalQmieszcz4c4
nia, spotkania,akademie,projekcjefilm6w. Wynajmujesiqj4 ponadtonaprzyieciaweselnei imprezyinjest gl6wniena uroczystoSci
rodzinne.Pozostale
nychorganizacji.Drugasalamiesci80 osdbi udostqpniana
(chlodnia,
magazyn),bar,
pomieszczenia
to: sala konferencyjna,salka,biblioteka,kuchniaz zapleczem
tiosk, hol. W holu znajdujesiq tablicaz nazwiskamiosdb,ktdre wplacilypieniadzena FunduszBudowy
rdwnie2nazwiskaczlonkdwKomitetu Budowy
Osrodka(500 dolardw i powyzej).Na tablicyumieszczono
na
rzecz
oSrodka.
pracuja
spolecznie
Domu oraz listQosdb,kl6re
31 grudnia 1983r. Nie
Pierwszaimprez4DomuPolskiego,,Syrena"byl bal sylwestrowyzorganizowany
zakofrczyNa
siq wspanialym
zabawe,kt6ra
maj4c jeszczezezwoleniana u2ytkowaniedomu zorganizowano
i przyniosladochdd6 tys. dolardw.
sukcesem
imprez na wlasnympodwdrku, we wlasorganizowania
Od czasuotwarcia ,,Syreny" istniejemoznoSC
imprezypoza,,Syreni!",trP. L7 marca
przy
frekwencji,
urz4dzano
wiqkszej
nym domu. Czasami,zwlaszcza
II FestiwalPolskiej Piosenkiw sali MonashUniversity. Festiwal z dwudziesto1984 r. zorganizowano
punltowym programemodbyl siq pod patronatemministrasprawetnicznychPeteraSpykera.
balekarnawalowe,zabawy
Ka2degoroku w ,,Syrenie"odbywajasig liczneimprezy:balesylwestrowe,
11
Listopada,
bale Swietojafskie,targi,
Maja,
z
wielkanocne,DziertMatki, Dzief_Ojca, akademie okazji3
pikniki, pasterkina wolnym powietrzu.
na uwagqzaslugujekilka. Pierwsz4z nich, majacana celu
Z imprezo charakterzeokolicznoSciowym
byl Open
pokazaniezar6wnonaszymrodakom,jak i AustralijczykomkulturalnejdzialalnoScistowarzyszenia
Dayt'u.
W drugiej kolejnoSciwymieniCnaleLyTargi Polskiew dniu 30 listopada1986r., ptzed l*6rymi po raz
pierwszyodprawionazostalamszaprzy oltarzuna ,,Lodzi" - dwa dni wcze5niejpapieL'Jan Pawelll ptzeSprowadzenie
,,barkipana stadionieMelbourneCricketGround137.
mawialz niej do polskiejspolecznoSci

136W programie byly msza 6w.; wystawy: sztuki ludowej, ksi42ek z zakresu literatury i historii, prac
dne*i z polskiej szkoly, pracharcerzy i harcerek; rob6tki recznei filmy i prznirocza o Polsce; polskie iarice
i piosenki.
13?Oto fragmenty sprawozdania ztej imptezy, jakie ukazalo sie w ,,Biuletynie" stowarzyszenia: (...) Indl
zostala ufundowana przez Klub Narciarski ,,Tetrl", a vrybudowana przez prezesa klubu pana Zbigniewa
TERGERA, po to aby zqprezentowet oryginatny polski oltan na prqjecie polskiego papieia. Budowa lodzi,
la6ra jest 8 m dtuga i 3.5 m szeroka, z 1aglem 7x6 metr6w, nie tr',rata tak dtugo iak Arki Noego, ale zajeta

DzielnicMelbourne
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przez Komitet Przyje,ciaPapieLado
papieskiej",jak sie j4 obecnie nazywa,ofiarowanejstowarzyszeniu
wschodniedzielniceMelbourne.Uzyskalihisdla rodak6wzamieszkuj4cych
itowville ma wielkie znaczenie
przypominad
wizycie
Ojca Swietego.Otrzymali rdwnie2aluo
im
zawszebe$zie
kt6ra
toryczn4pami4tkq,
we Flemington.Barka
spoleczedstwem
z
australijskim
na
spotkaniu
papieLem
z
miniowy krzyL, ktdry byl
i dziekijego gruHoldy
Wiktora
polowe.
Z
inicjatywy
na
msze
i dekoracjaslu2ado przygotowaniaoltarza
pamiatkiprzed
uszkodzeniem.
pie ochotnikfw wystawionoblaszanaochronqzabezpieczajaca
mial miejscew dniu 22lutego 1987t. Na imprezqzaproszonoptzedChrzestsztandarustowarzyszenia

s* :
"\+:

h"
ks.
ks.
J.
Migacz,
Szczeiniak,
A.
(26.5.1990
Od
lewej
r.)
Potskim
w
Domu
Wesotego
lsiedza)
,,S\rena"
Wi4ttaks.bp. Sz.
H. Kuntz,J. Kuntz,H. Dud'ek,M. Dudek,E. Biaty,M. Holda,B. Biaty,
bp. Sz.Wesoly,W. HoMa,(stojq)W. SzczeSniak,
M. Jekot,D. Biatczak'
L. Kuc, Z. Jekot,P. Buinowski,M. Bujnowska,
stawicieli wszystkich organizacji polonijnych z terenu Wiktorii. Sztandarzostal poSwiqcony ptzez papieLa
JanaPawla II na Melbourne Cricket Ground (28 listopada1986).Wykonanogo w Polsce, a do Australiizostalprzywieziony przez Piotra Bujnowskiego. Chrztu sztandarudokonal ks. Rajmund Koperski OP podczas
S*. w asySciepolskiego duchowier{stwa.Sztandar wrgczyNpocztowi prezes Federacji Polskich Orga-s"y
nizicji w Wiktorii Z.P.Koziell. W sklad pocztu weszli D. Orzlowski, E. Bialy i P. Bujnowski, zawsze
obecni na wiqkszych imprezach polonijnych. UroczystoSl zakoitczyla sie akademia w du2ej sali w Domu
Polskim ,,Syrena".
pontyfikatu Jana Pawla lI. Z powodu zlej pogody
16 prtdziernika 1988 r. obchodzonodziesiQciolecie
j4 ks. Rajmund Koperski. Asystowali mu
gl6wnej
Celebrowal
sali.
na
.sra odp.a*iona zostalaprzy oNtarzu

prawie 2 miesisce. hjeta tak dtugo, gdyZ pan Zbyszek budowal ia sam, poSwiqcajac dlugie dni, a czasem
i noce, mimo, Ze w Zyciu z ciesielstwem niewiele mial do c4tnienia - tyle co zvy@ tak zwany ,,handyman".
Nie majAc pralayki w ciesielstwie praktykowat na lodzi i jak siq oknzato,zdategzamin na mistrza. W spawaniu
nie zdal jednak egzaminu, bo prace te wykonat p. Longin WIERZBINSKI. Pan Zerger, inZynier mechanik,
ionaty, [ojciecJ trojga dzieci (Andnej 18, Ewa 16 i Krysryna 12)iest slcomnym i ambitnym cztowiekiem. Gdy
zapyialem paniq Teresq ZERGER, dlaczego mqi sam to robit - odpowiedziata ,,Sam zaczql i sam chcial
skortc4tt, nawet ilagiel sam s4tt, chociai to kobieca robott".
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ksie2a:WieslawSlowik, ZygmuntNowicki, WojciechSwiatkowski,TomaszZuemba, TadeuszZidlkowski
i kierownii organizacyjnyimprezy.Kazaniewyglosil ks. \,I(oOerski'
iJ1zefMigacz - Ousrpaste.""lSrodka
po mszy frzedstawionoczeS6artystyczna,na kl6ra zlo|yl sie montazslowno-muzyu:rypt. .W podziqce
papie2owi".Mistrz ,"rr.onii, Oinuta Lipska, recytowalafragmentyiyciorysu _OjcaSwietegoprzeplatane
wystepamigrup tanecznych,zespoldwwoialnychi chdrdw:,,Wisly", .Z91zy,", alVe;olVchNutek" z Atdeet
i .promyf<Ow';z Geeloig,dzieiiz Gippsland,jak rdwniei wspanialymiindywidualnymirecytacjamiwierszy.
na
Byla to uroczystodC,
bal z okazji3O-leciastowarzyszenia.
W dniu 2g maja 1988r. zorganizowano
reprezentowali:stanowyminister imikt6r4zaproszonowielu honorowychgo(ci. AustralUskaspoleczno$C
burmistrz dzielnicy Dandez
maNhonkq,
Frank
Johnson
gru.ii eltrt C. Spyker,burmistrl dzielnicyKnox
polnong l"u*ie Wood z mal2onkiem,orazz dzielni:cySpringvaleAlbert Blashki z malLo*a. SpoSrdd
Lafcucskicf,gogciwymieniCnaleity:prezesaRadyNaczelnejPolskichOrganizacjiw Australii Ktzysztofa
z malLonkL,wiceprekiego z malzonka,prezesaft'ederacjiPolskichOrganizacjiw Wiltorii Piotra KozieNla
Dobroczynnosci
Towarzystwa
polskich
prezesa
Polskiego
i
zarazem
Organizacjiw Wiktorii
,.ri F.d.r"cji
i ks. Jdzef
Wrona
polskie
rektor
Stanislaw
ks.
reprezentowali:
duszpasterstwo
Kuriatez maNitor*4.
Tadeusza
w tym dniu loterii, dyrektor.firmVClntal
Migacz.Na balu obecnibyli rdwniezspooiorry przeprowadzonej
JeannieHerst z SingaporeAirline oraz dyrektor firmy Frank Facey.Real
Heiryk Syriatowicz,
^uii,otka,
goSciznd,eLlisie takZekoordynatorpolskich szk6l w Wiktorii
Estate,Michael Hall. WSr6dzaproszonych
WandaWoropirlskaoraz Halina Zandler,koordynatorpolskiejsekcjiradia 3EA.
w sptzedaLy
bal. Wspdlzawodnictwo
w ciagukilku tygodnipoprzedzajacych
Bilety toteiii rozprowadzono
tytul kr6lowej balu (2961 sprzedanychbilet6w). Na 9awygrala Bo2enatvtit<taszdobywaj4cjednoczeSnie
(554)
stip'nychmiejscachuplasowalysiq: Ewa Krupinska(1954),Rita ChmielQ28), Monika Luciejewska
120
biletdw.
kupil
kt6ry
i gasiaRomiriskaQ6l). Kr6lembaluzostalMarekNieciecki,
Nastqpnegodnia odbyl sig specjalnykoncertw wykonaniuucznidw szkoly polskiej w Rowville, ch6ru
istnieniaStowarzyszenia
,,Zorza" oraz znanychartyst6wpolonrjnychOtwartoteLwystawq,,Krdtkahistoria
Artymiuk'
pflez
Lucynq
przygotow
an1
Melbourne"
Polakfw WschodnichDzielnic
nie bawili sig tylko
OczywiScie
10 sierpnial99l r. w Domupolskim,,Syrena"odbylsiq Bal Prezes6w.
i RingDandenong
w
polskich
otganizacli
prezesi,aie r6wniez ci,kt6rzy w ci4gu 34lat istnieniadw6ch
aktywnie
Melbourne,
PolakdwWschodnichDzielnic
wood, z pol4czeniaktdrych powstaloStowarzyszenie
prezesdwi uhonorowanoich za pracQspoz
nazwiskami
tablice
odslonieto
w nich dzia\ali.Przy tej okazji
dyplomamioraz miniaturowymipucharkami.Z dwudziestuprezesdwtylko szesnastu
Necznqpami4tkowymi
dyplomyi pucharkiodebralikrewni' Wspomniany
tei ctt*iti. Ziiych,ktlrzy odeszlinazawsze,
doczekalo
bal byl uhonbrowaniemnie tylko ich zaslug,alerdwniez okaziadowyraienia uznaniawszystkimczlonkom
zarz4d6w,kt1rzy przez dlugielata sumienniewywi4zywalisiQze swoichobowiazkdwl3s.
1l marca l99I r. RowvilleodwiedzilkonsulgeneralnyRP dr GrzegorzPierlkowskil3e.

J.
A.
A.
r3sprzytoczmy w tym miejscu fragment sprawozdaniaJ. Chrzanowskiego (Tygodnik Polski,30'3'-6'4'91):
W poniedziatek 11 marca o godz. 6 pp. zarzed.i zastuZenicztonkowie StowarzyszeniaPolak6w Wschodnich
na
Dzielnic Melbourne oroz gripo harcerq witali konsula generalnego RP dr. Grzegorza Piert'kowskiego
J6zefa
w
Wihorii
Organizacji
Polskich
prezesa
Federacji
w
towarzystwie
przybyt
Konsit
wlasnym podwhrku.
oraz bukietem
Kusziltai lott Wotr*i"i, re1erenikt prasowej federacji. Powitanie byto tradycyine - chlebem i sol+

'*';xtr"#:l;niiitrxffiiiii!#;resct

mam
odpowiedziatkr6tko:
konsut
Hotdy
stowarryszeniawitdora

prezes
wielke pr4tjemnof6 byi goflciem tak mitej Polonii i bedzie starat sie byt nam pomocnym. Nastqpnie
ciasto i tub,to*orryriinia pnedstaiil panu konsulowi katejno ws4ts*ich obecnych. z t(olei kawa, kanapki,
obypaszport6w,
kontqh6w,
po
mtodzie2owych
tematy:
rbine
na
pytania
Zadawno
dyskuija.
positku
r6wka ...
watelstwa, inwestycji w Polsce, deportacji niekgalnie pracuiacych rodakbw i kansulatu w Melbourne"'

DzielnicMelbourne
szeniePolakdwWschodnich
Stowarzy
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Szczeg6lnieobfity, jeSli idzie o imprezy,byl rok 1991.3 rnarca1991,r. zotganizowano,,Koncertdla
sig na balu, na ktdrym goSciem
wszystkilh;' z udziiefr- mlodzie|y i pokazem-mody;I czerwca.bawiono
byl lonsul generalnyRP dr G. Pierikowski;30 czerwcaw ,,Syrenie"wysQpilkabaretGwidonaBoruckiego;
g wrzeSniaodbyl siq pokazmody wiosennej;26puldziernikatafczonona zabawiez udzialemkonsulaRP
piotra Longchampsde Berier; 23 listopadazarganizowano
Bal Cygariski;1 grudnia l99l t. mialy mie,isce
az trzy impiezy: dorocrnuTargi Polskiepol4czonez piknikiem,promocjaksiazki pt. 40 lat Polonii qusffakt6ry po
redaktonlerzegoGrot-KwaSniewskiego,
tijskiij na-lamachTygodniluPolskiegooruz poLegnanie
ptzeszdl
na
emeryturq.
owocnejpracy redaktorskieji spolecznej
czternastoletniej
oddalonaod centrumMelbourne,oferujacobszernyparking,wspanial4kuchniei goScinchoC
,,Syrena",
noSCstajesie oSrodkiemimprezpolonijnych
Targizgromadzlly 1200osdb.Mszg przy oltarzuna ,,Barcepapieskiej"w intencji Ilgodnilcn Polskiego
ooprariit [r. entoni Szewczyk.W czasieceremoniipromocji wspomnianejwczeSniejksia2ki konsul RP
poQtecznejdla rozwopiotr Longchampsde Berier powiedzial,ii jej wydaniejest przyklademdzialalnoSci
podkreSliljego
ju futtury potskibj w Australii. Nawiazujacnatomiastdo osobyred. J. Grot-KwaSniewskiego
"beztompromisowe
stanowiskow sprawieniepodleglejPolski. Przy tej okazjiredaktorsportowyTygodnikn
polskiegoS. Imosa przekazalswojemubylemuszefowiproporczykod PolskiegoZw'ruktt Kolarskiegojako
za citery latawsp6lpracyi popieraniekolarstwapolskiegow Australii. NatomiastJerzyGrotpodziqkowanie
wspomkwagniewskipowiedzial, ie wydanaksiaZkajest spotkaniemz Polonie i zawiera sentymentalne
za
sfinanH.
Syriatowiczowi
firmy
Contal
teZ
dyrektorowi
Podziekowal
nieniaz olcresutworzeniaPolonii.
upominek
redaktorowi
odchodzacemu
Holda
wrqczyl
W.
sowaniepublikacji. Zkoleiprezes stowarzyszenia
PolakdwWschodnichMelbourneza przyiemnawspdlpracq.
i dyplom od Stowarzyszenia
W lutym 1992 t. wznowiono publikacjewychodz4cegoraz w miesiacubiuletYnu. Zespdl redakcyjnYtworz4: Lucyna Artymiuk, Bo2enaLorlska,Monika Holda
i BoLenaZukowska. Zbiuletynu dowiedzieCsie mo2na m.in., 2.e po krdtkiej
przerwie Swiqteczneikuchnia
wznowita normalnq dziatalnoSt i przygotowujesmaczne i tanie niedzielneobiadY.
Dziatajq kiosk i bar z licencjq alkoholowq,istnieiePlac
zabaw dla dzieci, barbecue
i bibliotelu zawieraiaca3500
tomdw, wfrdd nich nowoSci
z Polski.
Szkola sobotnia Pod
pr4t ,,barce papieskiei" (24.11.1991 r.)
kierownictwem B. Zukow- lJrocqsto!;ci
skiej rozpoczelarok szkolnY
1992wilajacw swoichmurach170ucznidww wieku od 5 do 12lat. Pracujew niej 8 nauczycielii ksiadz.
W ,,Syrenie" zorganizowanordwnieZkursy jgzyka polskiegodla pocz4tkuj4cychi zaawansowanych.
Udzielanesa tam teL bezplatneporadyprawnew jqzyku polskim. OdbywajasiQzebraniaKlubu Krdtkofaudzielainformacjii pomocy.AmatorskieKolo Kulturalne
lowc6w ,,polonia",polski pracownikspoleczny
,,I-oAKT przygotowujeno*y programpt. ,,Naluii.'. Odbywajasig prdbyzespoluwol<alno-tanecznego
jest
nauka
(meska
Prowadzona
i
Zeriska).
ZHP
Zyny
d
organizuj4
wicz" i itr-Oru,,Arka". Swoje zbi6rki
samoobrony,,ien Do Kai'i. W pi4tki czynnajest (wietlica i istniejemoZliwoSdgry w lotki, tenisa
stolowegoitp. Co drugi tydzierlodbywajasie zebraniaKlubu Seniora,kt6ry zrzeszaokolo 350 czlonkdw.
w naucejQzykaangielskiego.
jest ,,Bingo"orazspotkaniagrupysamopomocy
Razw tygodniuorganizowane
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grupatanecznadzieciw wieku od czterechdo czternastulat. NaW maju 1992r. zostalazorganizowana
uczycielamitafca sa BarbaraRomariskai Marek Jekot.
budowqszkoly sobotnieji sali mlodzie2owejoraz czterechkort6w
,,Syrena"ma plany na przyszloSC:
z braku szerszegopopargrudnia
r.
l99I
dzialatuPolskiKlub Tenisowy.JednakZe
od
tenisowych,bowiem
przedsiqwziqC.
DlategoteL,obecid4cych
daleko
cia i wiekszegokapitalunie moina bez ryzyka rcalizowa(
w najbli2szej
mo2e
wywiry,a(
z ktdrych
sie
ny zan4d moiLewziq( na swoje barki tylko te zobowiry,ania,
przyszloSci.
nie ma jeszczesplaconejpoLyczkibankowej,to jednaknie mySlitylko o sobie,
Mimo 2e stowarzyszenie
przezbezplatneudostepnianie
sal na polonijneimprezyoraz poale rdwniezpomagabratnim organizacjom
piera finansowoakcjepolonijneprzezlicznedotacjena celespoleczne.Ostatniopodarowalo1000dolardw
w Albion i 50 dolardwna Polski Funna rozbudowgPolskiegoCentralnegoOsrodkaSpoleczno-Sportowego
caly doch6dz zabawyna PolskiDom Emeryta.
duszOlimpijski 1992.W 1988r. przekazalo
POLSCY KSTEZA WE
WSCHODNICH DZIB,TNICACH MELBOI]RI{E.
na
Pierwszymduszpasterzem
tym terenie byl ks. Edward
Maciej ze Zgromadzenia
Werbistdw. Odprawial polskie msze Sw. w Ringwood
i Dandenongod 1967r. Byl
bardzo oddany polskiemu
a szczeg6ln4
spoleczerlstwu,
popularnoSci4cieszyl siQ
Pod jego
wSrdd mNodzieLy.
patronatemw krdtkim czasie
powstalKlub Mlodzieinwy.
j aselka,ktdre
Zor ganizowano
przyczynilysie do bli2szego
Naucryciele ze szkoty polskiej w Rowville.
kontaktu miqdzy Ringwood
i Dandenong.
W 1971r. ks.
Maciejwyjechaldo PapuiNowej Gwinei.W I97I r. z Polskiprzybylodwdchnowychksiq2y:Marcin Ladrugi w Ringwood.W 1984r. obydwa
ban i RyszardGamariski.Pierwszyobjalplac6wkew Dandenong,
jako
oficjalny duszpasterzPolak6w ze
Towaruystwa
Chrystusowego
przejd
Migacz
z
ks.
Jdzef
oSrodki
w pobli2uDomu PolDuszpasterski
wschodnichdzielnicMelbourne.Za legobytnoScizakupionoOSrodek
Matki Boskiej CzQstoskiegow Rowville. Ks. J. Migacz wyjechalw 1990r. do Sydney(Sankfuarium
gdyi,potrafil ziedna(,ludzi.Na
chowskiejw Marayongu).Pozostawilpo sobiebardzomile wspomnienia,
miejsceks. J. Migaczaprzybylz Sydneyks. AntoniSzewczykTC.
Dom Polski,,Syrena"odwiedzilowieludostdnychgoSci,m.in. WandaPilsudska(1985),Maria Sienkiewicz(1987),prezydentRP KazimierzSabbat(1988),PrymasPolskiks. kardynalJ6zefGlemp(1988)i BarbaraWachowicz(1991).
i artykulach,jakie ukazaly
w licznychsprawozdaniach
znalazloodzwierciedlenie
Zycie stowarzyszenia
podaj4pozatym polskieproo jego dzialalnoSci
wielu lat. WiadomoSci
siq w polskiejprasiena przestrzeni
na
Wiktorii
sa
bie2acoinformowanio dogramyradiowe3EA i 3ZZZ w Melbourne.Dziekitemurodacyw
i.
konaniachorganizacj
metrdwod gl6wnej,ruchliwejdrogi, choCnie
Dom Polski ,,Syrena"w Rowvillepolo2onykilkudziesiat
prowadzi
asfaltowadroga do betonowegoparkingu
piqtrowy, prezentujesiq okazale.Od bramy wjazdowej
kosztem30 tys. dolardw.Przedbudynkiemrozci4gasiq wzorowoutrzyna 70 samochoddwwybudowanego
na
manyogr6d, a z boku plac zabawdla dzieci.Dalej wzdluLgranicyposesjiznajduj4sie pomieszczenia
w ktdrym zamkniQtajest
,,barkapakuchniepolow4,podlogado tarlcapodczaspiknik6wi pomieszczenie,
pieska". ZtyNuposesjiurz4dzonoterenna barbecue,czqsciowozadrzewionyz altan4i piecykamigazowy-

DzielnicMelbourne
Polakbw Wschodnich
Stowarryszenie

tt7

mi. Prowadzi tam szeroka,
drzewkamidroga.
wysadzona
stowaCelemdzialalnoSci
jest
zainteresowarzyszenia
nie mlodszego pokolenia
i zupelnie nowej emigracji
osi4gnigciami Domu Polskiego,,Syrena".Nie wszyscy Polacyzdaj4sobiesprawe, jak szybko postgpuje
wynarodowienie. USwiadamiaj4 to sobie dopierowtedy, gdy ich dzieci urodzone
lub wychowanew Australii
przestaj4mdwiCpo polsku.
Patrz4c na historiq organrzacji,jej czlonkowie sa
dumni z tego, czego dokoDzieci ze szkoty polskiej w Rowville (1991)'
nali. Zawiwuj4c w 1956 r.
pierwsz4 szkdlke sobotnia,
mieli nadziejq,2e wysilki ich przynios4kiedySrezritaty.I tak siq
ap62niejw 1959r. stowarzyszenie,
stalo.
a nado AustraliiemigracjasolidarnoSciowa,
zaczelanaplywaC
lat osiemdziesiatych
Kiedy w pocz4tkach
iLe
ttwaNy
Zdano
sobie
sprawg,
rozmachu.
nabrala
wigkszego
stgpniezarobkowa,dzialalnoSdorganizacji
bqdzieslu2yCprzyszlympokoleniomi pomoZeim w utrzymaniupolskiejtradycji
dorobekstowarzyszenia
i komitety,ktdre skladajasie z przedstawicielitrzechpokona emigracji. Obecnyzarzqdstowarzyszenialo
lerl pracuj4w tym wlaSniekierunku.Staraj4sig, abyDom Polski,,Syrena"nie byl tylko ozdobnymszkiejest polski orzel, aleLeby2yNw nim polski duch i bilo polskiesercei aby
letem, na ktdrym zawieszony
pracaw zgodzieSwiecidprzyklademnie tylko dla rodakdwtu - na emigracji,ale i tam w kraju, gdzie po
polskietradycjeczQstonie znajdujaposzanowania.
szlachetne
czterdziestulatach ruAdfwkomunistycznych
powiod4 si{ ZaleLy to w du2ej mierze od zaangu2owania
ze stowarzyszenia
Czy zamiary dziaNaczy
pokolenia
emigracji.DziSpozaseniorami,kt6tzy honorow4prac4
i
nowej
mlodszego
w polonijnesprawy
i poparciemmaterialnymprzyczynilisie do sukcesdw,i bez ktdrych ,,Syrena"nie moglabyfunkcjonowad,
liczy 250
w organizacjinie ma wielu chQtnych.Obecniestowarzyszenie
do pracy w zaru4dziei dziaNania
ze starszejemigracji.A przeciei.warunkipracyspolecznejs4 terazo wiele latwiejczlonkdw,w wiQkszoSci
czasachwszyscy
sze.Obecniepolskichernigrantdwstadna to, abywst4piCdo organizacji.W dzisiejszych
polskim
konsulatem
i
majabliskiekontaktyz wolnaoiczyzn4
s4 lepiejwyksztalcenii bardziejsamodzielni,
nie musz4zaczyna(
A co najwaZniejsze,
w Australii, moralnei materialnepoparcierzaduaustralijskiego.
od zera.

to Sklad zarz1du w kadencji l99ll92 Wiktor Holda - prezes, Edward Bialy - I wiceprezes, Adam
Szcze6niak - II wiceprezes, GraLyna Dnedzicka - sekretarz, Katarzyna Toporowska - sekretarz polskoangielski, Te,odozjaSzendrak - protok6lant , Zygmunt Bus - skarbnik, Mieczyslaw Dudek - zzstqpcaskarbnika'
Kazimierz Pawlak - kierownik konserwacji, Ian Czamy - kierownik terenowy, Tadeusz Bialczak - kierownik
wynajmu sali, Julian Chrzanowski - referent prasowy, El2bieta Taratuta - kierownik gospodarczy, Bo2ena i
Pawel Grochowiczowie - kierownictwo zabaw, Piotr Bujnowski - kierownik imprezowy, BoLena Zukowska kierownik imprez specjalnych, Leopold Kuc, Bronislawa Bialy - Delegaci do Australia Day Council, Monika
Holda - czlonek. Komisja Rewizyjna: Jan Barabasz,Maria Kukwa, Leopold Kuc. Delegaci do Federacji POwW:
Bogdan Platek, Marian Juszczyk, Bohena Zukowska, Graiyna DdeAzicka-
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Wi4tta konsula generalnego RP dr. G. Piertkowskiegow Rowville. Od lewej: 1l rzad) M. Holda, A. Artymiuk, W HoMa,
d.r G. piefikowski, A. Szczeiniak, lY. SzczeSniak,Z. Bus, (II rza.d) P. Bujnowski, G. Dziedzicka, A. Nadstazik, G. Napi6rkowska, ks. A. Szewczyk, K. Toporowska, A. Katschura, gn rud) J. Chrzanowski, E. Biaty, J. Czanty, S. Sqmotski'
T. Biatczak, L. Midro, Z. Laczkowska, (N rzd) T. Dykas, E. Taratuta, A. Kozakiewicz, A' Prqgoda, T. Dergacz.

Dom Polski ,,Syrena" w Rowville,

