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STOWA F{z.Y SZENIE POLAKOW
WSCHODNICH DZIF,LNIC MELBOURNE

polakdw ze wschodnich dzielnic Melbourne we wczesnych latach pigCdziesi4tychN4czyla wspdlna dola:

odpracowywanie dwuletnich przymusowych kontraktdw, oszcze$zanie, aby zapewni1 rodzinie dach nad glo-

wa i tesknota za ojczyzn4 -^krijem utrlconym. Ze slaba znajomoSci4, a czqsto i nieznajomoSci4 jezyka

angielskiego, trzymali sigrazem-, spotykali po niedzielnych nabo2erlstwach lub na prywatkach i dzielili_siq

w 
-ojc"ystym:ervtu najnowszymi wiaoomos ciarni z Polski. Chocia2 nie rnieli nadziei na powrdt do wolnej

ojczyriy,-Ao t"ti"; nie bylo, 2ywo interesowali sig wszystkim, co sie dzialo w kraju. IchprzyszloSd wia-

iala'siiz no*4 op"yzn4, Ausiralia. Starali sie.jednak zachowa( mowQ, wiarq i tradycje polskie z my(14

o dzieciach, aby uczqszczaj4c do szkdl australijskich nie zapominaly ojczystego igzyka. Mialy w tym

dopomdc polskie szkdlki sobotnie'
W roku 1956 Podczas

XVI Igrzysk OlimPijskich
w Melbourne nawiazano
kontakt z polskimi olim-
pijczykami. SPotkania z nimi
dostarczyly chwil rado(ci,
ale i smutku: radoSci - bo
wystepowali w Polskich bar-
wach i mo2na bYlo czY to
w wiosce olimpijskiej, czy
teL przyimuiac ich we wlas-
nych domach rozmawia(
z nimi po polsku; smutku -
poniewaz rePrezentowali
kraj, a przez to i tz4d, nie
uznawany ptzez emigrant6w'
To stalo siq powodem ich tu-
Naczki.

DANDENONG.pierwsza 
poSwiecenie Dornu Polskiego pr4t Hammond Road w Dandenong przez ks. Marcina

szkola sobotnia w Dande- chrostowskiego (27'6'1965 r')'

nong powstala w 1956 r' Do-
cnoJoie zabawy i loterie organizowane pruez komitet rodzicielski dostarczaly funduszy na prowadzenie pla-

c6wki, jak rdwniez zbllzaNy organizator6w. Z ich to inicjatywy 5 kwietnia 1959 r. podjeto uchwalQ o utwo-

rueniu rto*u."yr".nia obejmujacego swoja dzialalnoScia Dandenong i pobliskie dzielnice. Tymczasowy za-

rzad zwolaN Z majategoz ioku Walne Zebranie, na kt6rym powolano Kolo Zwivku Polakdw w Dandenong

z prezesem Mieciysliwem Dudkiem. Kolo postawilo sobie za cele prowadzenie polskiej szkoly i biblioteki'

krlty*o**ie politcictr tradycji narodowych, dzialalnoSc kulturalno-oSwiatow4, organizowanie polskich

impiez, utworzenie druzyny-harcerskiej, zaNohenie Swietlicy i prowadzenie opieki spolecznej.

Dzialalno56 z tego otiesu opisano na lamach Tygodnila Katolickiego Q5.4'1959 i 6.6.1959)134.

134 Od tzech jui lat Polacy w Dandcnong i okolicy (Nobk Park i Springvak) prowadzQ zorganizowane

Zycie spoteczne, Z inicjaryvvy pp. Witkmskiego, Kaliszewskiego, Dudka, Horac*i i innych zorganizowano tam

samodzielnie w 1957 roiu poiitw szkok i stworzono Komitet Rodzicielski, ta6ry opiel<owat sie szkotq i unqdzql

rybawy na polcrycie zwiainych z niq Wdatk6w. Pocz4tki, jak wszedzie, byty trudne. Ludzie w lwmitecie zmie'

niali iie, ,,psuje" utrudniali' prace, braklo czqsto wsp6lpracy i zrozumienia ze strorry nield6rych rodzic6w, ale
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RINGWOOD. Historia Zwipku Polakdw w Ringwood, ktdrego pierwszym prezesem byl Jan Pawlik,

datuje sie od 196l r. Zanajwrtniejsze zadanie zwiazekuznal wdwczas utrzymanie polskiej szkoly sobotniej.

Naute prowadzono w kosiiele przy Bedford Street w Ringwood , a na zaiwia vczeszczalo 30 dzieci. W sali

parafialnej koSciola uz4dzano r6Lne imprezy, mi@zy innymi jaselka i mikolajki. Fundusze na utrzymywa-

nie sztoly zwiazek czerpalze skladek czlonkowskich, wolnych datk6w izabaw. Zabawy odbywaly sie w du-

Zej sali przy wspomnianym koSciele i w Scouts Hall'
"poczattowo 

iwiaekliczylT} os6b. Jego statut uchwalono na Walnym Zebraniu26maia 1963 t. Organi-

zacja postawila sobie za cel wychowanie mlodzieLy w duchu polskim i utrzymanie polskiej kultury i tradycji.
pierwsza msza Sw. odpriwiona zostala przez polskiego ksiedza Boleslawa Godlewskiego w asyScie

organisty Czeslawa Maleckiego i ch6ru zwiwku w dniu 27 lltego 1966 r. Nastqpnie msze odprawiano taz

wlniesiacu , p1iniej co 2 tygodnie i ostatecznie co tydzief. Ostatnim prezesem ZP w Ringwood przed

pol4czeniem iie 
"e 

Zwipkiem Polak6w w Dandenon*g byl Henryk Chwastal35.

W Lg74r. nast4pilo pol4czenie ZwipkttPolak6w w Ringwood iZwipku Polak6w w Dandenong. Nowa

organizacja przyjgia naz:we Stowarzyszenie Polakdw Wschodnich Dzielnic Melbourne. Zwiazek Polak6w

*-Ring*ooO poiiuOut iuZ wdwczas pokuin4 sumq pienigdzy. Zdecydowano sie sprzedad dom przy Ham-

mond Road w Dandenong i kupiC plic lub dom w jednakowej odlegloSci od Ringwood i Dandenong. Za

kadencji prezesa M. Dudla zakupiono dom z duZa siedmioakrowa dzialk?- na stromym zboczu, skad wziela

siq nastqpni e nazwa ,,g6rka" pr"y Weltington Road w Lysterfield. Zakupiony teren byl bardzo zadrzewiony.

lby uriadziC parking, ,orpoir€to karczowanie lasu. Wypo2yczono od pana Struga pilg laricuchowa i twar-

do Labrano sie Oo .oboty. Przy gloSnych okrzykach ludzi jedno za drugim padaly drzewa. Do p62na w nocy

palily siq ogniska. pewnego d-nia do operatora warcz4cej pily podszedl jakiS mg2czyzna i nakazaN przerwa(

pru.e, ostriegajac jednocieSnie, ze jeSli jeszczejedno drzewo spadnie, to stowarzyszenie badzie mialo klo-

poty. WkrOtcebkazalo siq, 2e na zakupionym terenie nie wolno wycinaC t'adnych dtzew, aniteL stawiad

zabudowarl. C6L moLna bylo zrobiC? Wygaszono ogniska. ZgasN r6wnieL zapal do dalszej pracy. Po tym

wydarzeniu duio dyskutowano. Nie obylo sie bez wylewania Lal6w. Trzeba bylo od nowa szukad terenu

rozpoczete dzielo rozwijato sie z roku na rok'
'Dzisiaj 

szkota lic4t 66 dzieci w czterech klasach i dwoje nauc4tcieli. Komita Rodzicielski w roku ubiegtym

wydatkoiat na cele szkoty przeszto 10O funthw. Na sume te ztoiyty sie m.in. urzqd'zenie gwiazdki 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
potskiej (prry wsp6tpracy referatu szktlnego Zwiazku Polakbw w Wiloorii) - to jeszae nie ws4tstko. Sq w na-
'rry* 

ryriu polonijiym spravty r6wnie waZne i pilne: akcja kulturalna wSr6d doroslych i dorastajacej mto-

aiie4, nie iOjetej nasrym szkplnicwem, samopomoc, a z biegiem czasu moie i wybudowanie wlasnego domu

i sati. Spoleczefistyvo polskie sktada sie nie rytko z rodzic6w [ale] i z ludzi isamotnych, h6rymi teL trzeba sie

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 ustepujQcego przewodniqqce?o komitetu

(p. H. M or ci nka), zeb r ani przyi qli j edno gtoS n i e.

Funkcje zarzedu nowo powstatego lwta przyisl tymczasowo zanqd komitetu w skladzie: przewodniczacy -

M. Dud;k eO9 Lenghorn na. Oona. I , wiceprzewod. - H. Morcinek (26 Park Rd. Dand. ) , czlonkowie ' W. Hora-

czko, A. Staszcryk oraz delegaci terenowi: S. Romanowski (3 Rhode Street, Springvale) i A. Szendrak (3 Estcourt

St., Nobel Pa*).
Celem umo1liwienia wsrystkim Polakom w Dandenong i okalicy uczestniczenia w stworzeniu i wstqpienie do

kola, postanowiono zwolat Walne Zebranie Organizacyjne Kota, w sobote dnia 2 maja br. o godz. 2 po pol'

w sali Memorial Hall, kolo Ratusza, pr4t Lenghorn Street w Dandenong, wiceprzewod. H. Morcinek (26 Park

Rd., Dand.), czlonkowie: W. Horaczko, A. Staszcryk oraz delegaci terenowi: S. Romanowski (3 Rhode Street'

Springvale) i A. Szendrak (3 Estcourt St. Nobel Park).

135 Wg informacji Romana Koronowicza.
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pod budowg lub obiektu, ktdry mdglby slu2yd wszystkim.
W 1977 r. po sprzedaniu posiadloSci w Lysterfield za prezesury Jana Jaworskiego za sume 105 tys.

dolardw zakupiono dziesiecioakrowa dzialke przy Stud Road w Rowville. Jaka szkoda, 2e nie wykonano
wdwczas zdjg6tego placu, aby p62niejpokazaf,jak bylo na pocz4tku. Tego, co znajduje sig na niej dziS,
a co znajdowalo sie wdwczas, nie da sig pordwnaC. Jedynie ci, ktfrzy poSwiecili swdj czas i pracq przy
wznoszeniu nowego obiektu bed1 zawsze pamiqtali, jak wygladal niegdyS teren, gdzie obecnie stoi Dom
Polski ,,Syrena".

ZaroSniqty byl ogromn4 ttawq, a czqSciowo kolczasta ostrgZyn4. Prawie codziennie po pracy harowano
na nim rt do zmroku. Nie bylo traktora, ani jakichkolwiek maszyn, tylko kosy i sprzqt domowego uiytku.
Pojawil sie natomiast zndw wielki zapal. KtdregoS dnia po wielu trudach zakortczono pierwsze czyszczenie
placu i wtedy zaczql padad deszcz. Nie bylo gdzie sig schowad. Szybko zmontowano z kawalkdw drewna
i galgzi nieduZy dach, aby siq pod nim skryC. Byl to pierwszy ,,dach nad glow4" ludzi pracuj4cych w pocie
czolaprzy budowie Domu Polskiego w Rowville.

111

trudu kosztowalo wszystkich
oczyszczenie terenu, zdecy-
dowano siQ na wypalenie
traw. Uzyskano zezwolenie
od wladz lokalnych. Odpo-
wiedzialny za te akcje mial
byd sam komendant struLy -
byly czlonek stowarzyszenla,
choC Australijczyk. Zapo-
mniano jednak o jednej bar-
dzo waLnej sprawie, a mia-
nowicie o zawiadomieniu go
o terminie wypalania. Kiedy
pewnego popoludnia piqciu
rnqLczyzn przyst4pilo do
wypalania trawy, ju2 po pa-
ru minutach nie byli w stanie
kontrolowad ognia. Zawyly
syreny. Zjawil siq pierwszy samochdd strazy pozarnej, na szczgScie z komendantem stra2y, ktdry wypo-
sazyl ,,podpalaczy" w rqczne gaSnice. Kiedy nadjechaly nastqpne wozy sfialackie, komendant upewnil ich
zaNogi, 2e wszystko jest ju2 pod kontrola. Obecnie teren jest pielqgnowany pnez nielicznych czlonk6w
stowarzyszenia. Sa to pruewainie emeryci. Co sie stanie, gdy ich zabraknie?

Nastgpnym etapem pracy zaru4du stowarzyszenia bylo zbieranie funduszy na splacanie dzialki i budowe
domu. Jak to sig odbywalo? Organizowano zabawy w Clayton, Oakleigh, Springvale, Noble Park i Ring-
wood. WypoLyczane sale nie posiadaly kuchni. Posilki ffzeba bylo przygotowywad w prywatnych domach
i dostarczad je na miejsce zabaw, gdzie komitet zabawowy sprzedawal je uzyskujgc fundusze na obrane cele.
Pewnego razu posilek wieziony na zabawe w Clayton wyl4dowal na ruchliwej jezdni, gdy samochdd ulegl
wypadkowi . Poza zabawami na czeSciowo uporz4dkowanej dzialce w Rowville organizowano targi i pikniki.
Pierwszy piknik mial miejscew 1977 r., a pierwsze Targi Polskie zainicjowaneprzez Bogdana Zaniewskiego
odbyly sig 2 grudnia 1979 r. Byly one dotychczas najwigksz4imprez4 w Rowville. Uczestniczylo w nich
1500 os6b, a czysty zysk wynidsl2463 dolardw. Od samego pocz4tku kierownikiem targ6w jest Piotr Buj-
nowski.

DuL4 impreza, kldra zasilila fundusz, byl bal karnawalowy z wyborami ,,Miss Wschodnich Dzielnic"
oraz ,,Krdlowej Karnawalu" zorganizowany w City Hall w Springvale 2 lutego 1980 r. Bawilo siq na nim
ponad 800 os6b, co bylo wielkim sukcesem zufwno organizacyjnym, jak i finansowym.

I Festiwal Polskiej Piosenki zorganaowany przez stowarzyszenie w ratuszu w Springvale w dniu 16 sierp-
nia 1981 r. zgromadzil 10 solistdw, 5 duetdw i 3 zespoly (,,Krakowiak" z Geelong, ,,Piosenki" z Canbena,

Urocrystoii poiwigcenia kamienia wqgielnego pod budowg Domu Polsbiego ,SJ,rena"
w Rowville (5.12.1982). Od lewej: U. KoTiett, Z.P. Koziett, A. SzczeSniak, Mayor of Knox,
NN, Michael Dffi, John Richardson, T. Kuriata, W. Szczeiniak, MV, MV, NN, L. Bus,
Z. BuS.
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,,Lowicz" z Melbourne). Kierownikiem festiwalu byl Piotr Bujnowski.
Decyzjq o budowie domu podjgto na Nadzwyczajnym Walnym Zebranfu w dniu 19 wrzeSnia 1'982t.

w sali Chandler High School w Keysborough. Przyjeto do realizacji projekt firmy Witorz, Kemp & Assoc.
Architects przedstawiony pruez Wiltora Zarnowskiego. Wyloniono Komitet Budowy i Finansdw w skladzie
Piotr Bujnowski - przewodnicz4cy, Edward Bialy - sekretarz, Franciszek Brudek, Czeslaw Dziedzicki, Mo-
nika Holda, Zofia Jekot, Marian Juszczyk, Roman Koronowicz, Wieslaw Przygoda, Stefan Szymafski, Sta-
nislaw Wilkosz. Kapital wyjSciowy wynosil 42 tys. dolardw. Postanowiono zwr6ci6 sie do spoleczefstwa
o poLyczki. Odezwe w tej sprawie podpisali Adam Szczqsniak - prezes SPWD, Alina Artymiuk sekretarz
SPWD iZygmunt BUS - skarbnik SWDM.

5 grudnia 1.982 r. ks. Leonard Kiesch po(wiqcil kamied wqgielny. W uroczystoSci tej wzial udzial bur-
mistrz dzielnicy Knoxfield oraz przedstawiciele stanowego i federalnego parlamentu. Odbyla sie msza polo-

wa, z ktdrej kolekte przekazano na Fundusz Budowy Domu Polskiego.
Nastapily miesiace wyte2onej pracy. W Tygodnifu Polskim ukazywaly sie informacje o postqpie prac,

sprawach finansowych, dotacjach orazo terminach imprez dochodowych organizowanychptzez stowarzysze-
nie.

22 maja 1983 r. podpisano i wmurowano akt erekcyjny na terenie budowy oSrodka. W cztery miesiace
p6aniej, 25 wrzesnia 1983 r. ks. bp. Szczepan Wesoly uroczyScie poSwiqcil Dom Polski ,,Syrena" w Row-

ville. Oficjalnego otwarciaobiektu dokonal3 marca 1984r. wiktoriariski minister imigracji i spraw etnicz'
nych Peter Spyker.

Dom posiada duizq salQ mieszcz4c4 jednorazowo 350 osdb, w ktdrej organizuje sie zabawy, przedstawie-

nia, spotkania, akademie, projekcje film6w. Wynajmuje siq j4 ponadto naprzyiecia weselne i imprezy in-

nych organizacji. Druga sala miesci 80 osdb i udostqpniana jest gl6wnie na uroczystoSci rodzinne. Pozostale
pomieszczenia to: sala konferencyjna, salka, biblioteka, kuchnia z zapleczem (chlodnia, magazyn), bar,
tiosk, hol. W holu znajduje siq tablica z nazwiskami osdb, ktdre wplacily pieniadze na Fundusz Budowy
Osrodka (500 dolardw i powyzej). Na tablicy umieszczono rdwnie2 nazwiska czlonkdw Komitetu Budowy
Domu oraz listQ osdb, kl6re pracuja spolecznie na rzecz oSrodka.

Pierwsza imprez4Domu Polskiego ,,Syrena" byl bal sylwestrowy zorganizowany 31 grudnia 1983 r. Nie
maj4c jeszcze zezwolenia na u2ytkowanie domu zorganizowano zabawe, kt6ra zakofrczyNa siq wspanialym
sukcesem i przyniosla dochdd 6 tys. dolardw.

Od czasu otwarcia ,,Syreny" istnieje moznoSC organizowania imprez na wlasnym podwdrku, we wlas-
nym domu. Czasami, zwlaszcza przy wiqkszej frekwencji, urz4dzano imprezy poza ,,Syreni!", trP. L7 marca
1984 r. zorganizowano II Festiwal Polskiej Piosenki w sali Monash University. Festiwal z dwudziesto-
punltowym programem odbyl siq pod patronatem ministra spraw etnicznych Petera Spykera.

Ka2dego roku w ,,Syrenie" odbywaja sig liczne imprezy: bale sylwestrowe, bale karnawalowe, zabawy

wielkanocne, Dziert Matki, Dzief_ Ojca, akademie z okazji 3 Maja, 11 Listopada, bale Swietojafskie, targi,
pikniki, pasterki na wolnym powietrzu.

Z imprez o charakterze okolicznoSciowym na uwagq zasluguje kilka. Pierwsz4z nich, majaca na celu
pokazanie zar6wno naszym rodakom, jak i Australijczykom kulturalnej dzialalnoSci stowarzyszenia byl Open
Dayt'u.

W drugiej kolejnoSci wymieniC naleLy Targi Polskie w dniu 30 listopada 1986 r., ptzed l*6rymi po raz
pierwszy odprawiona zostala msza przy oltarzu na ,,Lodzi" - dwa dni wcze5niej papieL' Jan Pawel ll ptze-

mawial z niej do polskiej spolecznoSci na stadionie Melbourne Cricket Ground137. Sprowadzenie ,,barki pa-

136 W 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
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papieskiej", jak sie j4 obecnie nazywa, ofiarowanej stowarzyszeniu przez Komitet Przyje,cia PapieLa do

itowville ma wielkie znaczenie dla rodak6w zamieszkuj4cych wschodnie dzielnice Melbourne. Uzyskali his-

toryczn4pami4tkq, kt6ra zawszebe$zie im przypominad o wizycie Ojca Swietego. Otrzymali rdwnie2 alu-

miniowy krzyL, ktdry byl z papieLem na spotkaniu z australijskim spoleczedstwem we Flemington. Barka

i dekoracja slu2a do przygotowania oltarza na msze polowe. Z inicjatywy Wiktora Holdy i dzieki jego gru-

pie ochotnikfw wystawiono blaszana ochronq zabezpieczajaca pamiatkiprzed uszkodzeniem.
Chrzest sztandaru stowarzyszenia mial miejsce w dniu 22lutego 1987 t. Na imprezq zaproszono ptzed-

h"
Wi4tta ks. bp. Sz. Wesotego w Domu Potskim ,,S\rena" (26.5.1990 r.) Od lewej lsiedza) A. Szczeiniak, ks. J. Migacz, ks.

bp. Sz. Wesoly, W. HoMa, (stojq) W. SzczeSniak, H. Kuntz, J. Kuntz, H. Dud'ek, M. Dudek, E. Biaty, M. Holda, B. Biaty,

L. Kuc, Z. Jekot, P. Buinowski, M. Bujnowska, M. Jekot, D. Biatczak'

stawicieli wszystkich organizacji polonijnych z terenu Wiktorii. Sztandar zostal poSwiqcony ptzez papieLa

Jana Pawla II na Melbourne Cricket Ground (28 listopada 1986). Wykonano go w Polsce, a do Australiizo-

stalprzywieziony przez Piotra Bujnowskiego. Chrztu sztandaru dokonal ks. Rajmund Koperski OP podczas

-s"y 
S*. w asyScie polskiego duchowier{stwa. Sztandar wrgczyN pocztowi prezes Federacji Polskich Orga-

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".
16 prtdziernika 1988 r. obchodzono dziesiQciolecie pontyfikatu Jana Pawla lI. Z powodu zlej pogody

.sra odp.a*iona zostala przy oNtarzu na gl6wnej sali. Celebrowal j4 ks. Rajmund Koperski. Asystowali mu

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,zdat egzamin 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".

1,t3
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ksie2a: Wieslaw Slowik, Zygmunt Nowicki, Wojciech Swiatkowski, Tomasz Zuemba, Tadeusz Zidlkowski

iJ1zefMigacz - Ousrpaste.""lSrodka i kierownii organizacyjny imprezy. Kazanie wyglosil ks. 
\,I(oOerski'

po mszy frzedstawiono czeS6 artystyczna, na kl6ra zlo|yl sie montaz slowno-muzyu:ry pt. .W podziqce

papie2owi". Mistrz ,"rr.onii, Oinuta Lipska, recytowala fragmenty iyciorysu _Ojca Swietego przeplatane

wystepami grup tanecznych, zespoldw woialnych i chdrdw: ,,Wisly", .Z91zy," , alVe;olVch 
Nutek" z Atdeet

i .promyf<Ow'; z Geeloig, dzieiiz Gippsland, jak rdwniei wspanialymi indywidualnymi recytacjami wier-

szy.
W dniu 2g maja 1988 r. zorganizowano bal z okazji 3O-lecia stowarzyszenia. Byla to uroczystodC, na

kt6r4zaproszono wielu honorowych go(ci. AustralUska spoleczno$C reprezentowali: stanowy minister imi-

gru.ii eltrt C. Spyker, burmistrl dzielnicy Knox Frank Johnson z maNhonkq, burmistrz dzielnicy Dande-

nong l"u*ie Wood z mal2onkiem, oraz z dzielni:cy Springvale Albert Blashki z malLo*a. SpoSrdd pol-

skicf, gogci wymieniC naleity: prezesa Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii Ktzysztofa Lafcuc-

kiego z malzonka, prezesa ft'ederacji Polskich Organizacji w Wiltorii Piotra KozieNla z malLonkL, wicepre-

,.ri F.d.r"cji polskich Organizacji w Wiktorii i zarazem prezesa Polskiego Towarzystwa Dobroczynnosci

Tadeusza Kuriate z maNitor*4. polskie duszpasterstwo reprezentowali: ks. rektor Stanislaw Wrona i ks. Jdzef

Migacz. Na balu obecni byli rdwniez spooiorry przeprowadzonej w tym dniu loterii, dyrektor.firmV Clntal

Heiryk Syriatowicz , 
^uii,otka, 

Jeannie Herst z Singapore Airline oraz dyrektor firmy Frank Facey.Real

Estate, Michael Hall. WSr6d zaproszonych goSci znd,eLli sie takZe koordynator polskich szk6l w Wiktorii

Wanda Woropirlska oraz Halina Zandler, koordynator polskiej sekcji radia 3EA.

Bilety toteiii rozprowadzono w ciagu kilku tygodni poprzedzajacych bal. Wspdlzawodnictwo w sptzedaLy

wygrala Bo2ena tvtit<tas zdobywaj4c jednoczeSnie tytul kr6lowej balu (2961 sprzedanych bilet6w). Na 9a-
stip'nych miejscach uplasowaly siq: Ewa Krupinska (1954), Rita Chmiel Q28), Monika Luciejewska (554)

i gasia Romiriska Q6l). Kr6lem balu zostal Marek Nieciecki, kt6ry kupil 120 biletdw.

Nastqpnego dnia odbyl sig specjalny koncert w wykonaniu ucznidw szkoly polskiej w Rowville, ch6ru

,,Zorza" oraz znanych artyst6w polonrjnych Otwarto teL wystawq ,,Krdtka historia istnienia Stowarzyszenia

Polakfw Ws chodnich Dzielnic Melbourne" przygotow an1 pflez Lucynq Artymiuk'

10 sierpnia l99l r. w Domu polskim ,,Syrena" odbyl siq Bal Prezes6w. OczywiScie nie bawili sig tylko

prezesi, aie r6wniez ci,kt6rzy w ci4gu 34lat istnienia dw6ch polskich otganizacli w Dandenong i Ring-

wood, z pol4czenia ktdrych powstalo Stowarzyszenie Polakdw Wschodnich Dzielnic Melbourne, aktywnie

w nich dzia\ali. Przy tej okazji odslonieto tablice z nazwiskami prezesdw i uhonorowano ich za pracQ spo-

Necznqpami4tkowymi dyplomami oraz miniaturowymi pucharkami. Z dwudziestu prezesdw tylko szesnastu

doczekalo tei ctt*iti. Ziiych,ktlrzy odeszli nazawsze, dyplomy i pucharki odebrali krewni' Wspomniany

bal byl uhonbrowaniem nie tylko ich zaslug, ale rdwniez okaziado wyraienia uznania wszystkim czlonkom

zarz4d6w, kt1rzy przez dlugie lata sumiennie wywi4zywali siQ ze swoich obowiazkdwl3s.
1l marca l99I r. Rowville odwiedzil konsul generalny RP dr Grzegorz Pierlkowskil3e.

r3s przytoczmy w tym miejscu fragment sprawozdania J. Chrzanowskiego (Tygodnik Polski,30'3'-6'4'91):

W poniedziatek 11 marca o godz. 6 pp. zarzed. i zastuZeni cztonkowie Stowarzyszenia Polak6w Wschodnich

Dzielnic Melbourne oroz gripo harcerq witali konsula generalnego RP dr. Grzegorza Piert'kowskiego na

wlasnym podwhrku. Konsit przybyt w towarzystwie prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wihorii J6zefa

Kusziltai lott Wotr*i"i, re1erenikt prasowej federacji. Powitanie byto tradycyine - chlebem i sol+ oraz bukietem

'*';xtr"#:l;niiitrxffiiiii!#;resct stowarryszeniawitdora Hotdy konsut odpowiedziatkr6tko: mam
wielke pr4tjemnof6 byi goflciem tak mitej Polonii i bedzie starat sie byt nam pomocnym. Nastqpnie prezes

,to*orryriinia pnedstaiil panu konsulowi katejno ws4ts*ich obecnych. z t(olei kawa, kanapki, ciasto i tub-

r6wka ... po positku dyskuija. Zadawno pytania na rbine tematy: mtodzie2owych kontqh6w, paszport6w, oby-

watelstwa, inwestycji w Polsce, deportacji niekgalnie pracuiacych rodakbw i kansulatu w Melbourne"'

J.
A.
A.



Stowarzy szenie Polakdw Wschodnich Dzielnic Melbourne

Szczeg6lnie obfity, jeSli idzie o imprezy, byl rok 1991.3 rnarca 1991, r. zotganizowano ,,Koncert dla

wszystkilh;' z udziiefr- mlodzie|y i pokazem-mody; I czerwca.bawiono sig na balu, na ktdrym goSciem

byl lonsul generalny RP dr G. Pierikowski; 30 czerwca w ,,Syrenie" wysQpil kabaret Gwidona Boruckiego;
g wrzeSnia odbyl siq pokaz mody wiosennej;26 puldziernika tafczono na zabawie z udzialem konsula RP
piotra Longchamps de Berier; 23 listopada zarganizowano Bal Cygariski; 1 grudnia l99l t. mialy mie,isce

az trzy impiezy: dorocrnu Targi Polskie pol4czone z piknikiem, promocja ksiazki pt. 40 lat Polonii qusffa-

tijskiij na-lamach Tygodnilu Polskiego oruz poLegnanie redaktonlerzego Grot-KwaSniewskiego, kt6ry po

czternastoletniej owocnej pracy redaktorskiej i spolecznej ptzeszdl na emeryturq.

,,Syrena", choC oddalona od centrum Melbourne, oferujac obszerny parking, wspanial4 kuchnie i goScin-

noSC staje sie oSrodkiem imprez polonijnych
Targizgromadzlly 1200 osdb. Mszg przy oltarzu na ,,Barce papieskiej" w intencji Ilgodnilcn Polskiego

ooprariit [r. entoni Szewczyk. W czasie ceremonii promocji wspomnianej wczeSniej ksia2ki konsul RP
piotr Longchamps de Berier powiedzial, ii jej wydanie jest przykladem dzialalnoSci poQtecznej dla rozwo-
ju futtury potskibj w Australii. Nawiazujac natomiast do osoby red. J. Grot-KwaSniewskiego podkreSlil jego
"beztompromisowe 

stanowisko w sprawie niepodleglej Polski. Przy tej okazji redaktor sportowy Tygodnikn
polskiego S. Imosa przekazal swojemu bylemu szefowi proporczyk od Polskiego Zw'ruktt Kolarskiego jako

podziqkowanie za citery lata wsp6lpracy i popieranie kolarstwa polskiego w Australii. Natomiast Jerzy Grot-

kwagniewski powiedzial, ie wydana ksiaZka jest spotkaniem z Polonie i zawiera sentymentalne wspom-

nienia z olcresu tworzenia Polonii. Podziekowal teZ dyrektorowi firmy Contal H. Syriatowiczowi za sfinan-

sowanie publikacji. Zkoleiprezes stowarzyszenia W. Holda wrqczyl odchodzacemu redaktorowi upominek

i dyplom od Stowarzyszenia Polakdw Wschodnich Melbourne za przyiemna wspdlpracq.

W lutym 1992 t. wzno-
wiono publikacje wychodz4-
cego raz w miesiacu biuletY-
nu. Zespdl redakcyjnY two-
rz4: Lucyna Artymiuk, Bo-
2ena Lorlska, Monika Holda
i BoLena Zukowska. Zbiu-
letynu dowiedzieC sie mo2-
na m.in., 2.e po krdtkiej
przerwie Swiqte cznei kuchnia
wznowita normalnq dziatal-
noSt i przygotowuje smacz-
ne i tanie niedzielne obiadY.
Dziatajq kiosk i bar z licen-
cjq alkoholowq, istnieie Plac
zabaw dla dzieci, barbecue
i bibliotelu zawierai aca 3 500
tomdw, wfrdd nich nowoSci
z Polski.

Szkola sobotnia Pod
kierownictwem B. Zukow-
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lJrocqsto!;ci pr4t ,,barce papieskiei" (24.11.1991 r.)

skiej rozpoczela rok szkolnY
1992 wilajac w swoich murach 170 ucznidw w wieku od 5 do 12lat. Pracuje w niej 8 nauczycieli i ksiadz.

W ,,Syrenie" zorganizowano rdwnieZ kursy jgzyka polskiego dla pocz4tkuj4cych i zaawansowanych.

Udzielane sa tam teL bezplatne porady prawne w jqzyku polskim. Odbywaja siQ zebrania Klubu Krdtkofa-

lowc6w ,,polonia", polski pracownik spoleczny udziela informacji i pomocy. Amatorskie Kolo Kulturalne

AKT przygotowuje no*y program pt. ,,Na luii.'. Odbywaja sig prdby zespolu wol<alno-tanecznego ,,I-o-
wicz" i itr-Oru ,,Arka". Swoje zbi6rki organizuj4 d Zyny ZHP (meska i Zeriska). Prowadzona jest nauka

samoobrony ,,ien Do Kai'i. W pi4tki czynna jest (wietlica i istnieje moZliwoSd gry w lotki, tenisa

stolowego itp. Co drugi tydzierl odbywaja sie zebrania Klubu Seniora, kt6ry zrzesza okolo 350 czlonkdw.

Raz w tygodniu organizowane jest ,,Bingo" oraz spotkania grupy samopomocy w nauce jQzyka angielskiego.
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W maju 1992 r. zostala zorganizowana grupa taneczna dzieci w wieku od czterech do czternastu lat. Na-
uczycielami tafca sa Barbara Romariska i Marek Jekot.

,,Syrena" ma plany na przyszloSC: budowq szkoly sobotniej i sali mlodzie2owej oraz czterech kort6w
tenisowych, bowiem od grudnia l99I r. dzialatu Polski Klub Tenisowy. JednakZe z braku szerszego popar-
cia i wiekszego kapitalu nie moina bez ryzyka rcalizowa( daleko id4cych przedsiqwziqC. Dlatego teL, obec-
ny zan4d moiLe wziq( na swoje barki tylko te zobowiry,ania, z ktdrych mo2e sie wywiry,a( w najbli2szej
przyszloSci.

Mimo 2e stowarzyszenie nie ma jeszcze splaconej poLyczki bankowej, to jednak nie mySli tylko o sobie,
ale rdwniez pomaga bratnim organizacjom przez bezplatne udostepnianie sal na polonijne imprezy oraz po-
piera finansowo akcje polonijne przezliczne dotacje na cele spoleczne. Ostatnio podarowalo 1000 dolardw
na rozbudowg Polskiego Centralnego Osrodka Spoleczno-Sportowego w Albion i 50 dolardw na Polski Fun-
dusz Olimpijski 1992. W 1988 r. przekazalo caly doch6d z zabawy na Polski Dom Emeryta.

POLSCY KSTEZA WE
WSCHODNICH DZIB,T-
NICACH MELBOI]RI{E.
Pierwszym duszpasterzem na
tym terenie byl ks. Edward
Maciej ze Zgromadzenia
Werbistdw. Odprawial pol-
skie msze Sw. w Ringwood
i Dandenong od 1967 r. Byl
bardzo oddany polskiemu
spoleczerlstwu, a szczeg6ln4
popularnoSci4 cieszyl siQ
wSrdd mNodzieLy. Pod jego
patronatem w krdtkim czasie
powstal Klub Mlodzieinwy.
Zor ganizowano j as elka, ktdre
przyczynily sie do bli2szego
kontaktu miqdzy Ringwood
i Dandenong. W 1971 r. ks.
Maciej wyjechal do Papui Nowej Gwinei. W I97I r. z Polski przybylo dwdch nowych ksiq2y: Marcin La-
ban i Ryszard Gamariski. Pierwszy objal plac6wke w Dandenong, drugi w Ringwood. W 1984 r. obydwa
oSrodki przejd ks. Jdzef Migacz z Towaruystwa Chrystusowego jako oficjalny duszpasterz Polak6w ze
wschodnich dzielnic Melbourne. Za lego bytnoSci zakupiono OSrodek Duszpasterski w pobli2u Domu Pol-
skiego w Rowville. Ks. J. Migacz wyjechal w 1990 r. do Sydney (Sankfuarium Matki Boskiej CzQsto-
chowskiej w Marayongu). Pozostawil po sobie bardzo mile wspomnienia, gdyi, potrafil ziedna(,ludzi. Na
miejsce ks. J. Migacza przybyl z Sydney ks. Antoni Szewczyk TC.

Dom Polski ,,Syrena" odwiedzilo wielu dostdnych goSci, m.in. Wanda Pilsudska (1985), Maria Sienkie-
wicz (1987), prezydent RP Kazimierz Sabbat (1988), Prymas Polski ks. kardynalJ6zef Glemp (1988) i Bar-
bara Wachowicz (1991).

Zycie stowarzyszenia znalazlo odzwierciedlenie w licznych sprawozdaniach i artykulach, jakie ukazaly
siq w polskiej prasie na przestrzeni wielu lat. WiadomoSci o jego dzialalnoSci podaj4 poza tym polskie pro-
gramy radiowe 3EA i 3ZZZ w Melbourne. Dzieki temu rodacy w Wiktorii sa na bie2aco informowani o do-
konaniach organizacj i.

Dom Polski ,,Syrena" w Rowville polo2ony kilkudziesiat metrdw od gl6wnej, ruchliwej drogi, choC nie
piqtrowy, prezentuje siq okazale. Od bramy wjazdowej prowadzi asfaltowa droga do betonowego parkingu
na 70 samochoddw wybudowanego kosztem 30 tys. dolardw. Przed budynkiem rozci4ga siq wzorowo utrzy-
many ogr6d, a z boku plac zabaw dla dzieci. Dalej wzdluL granicy posesji znajduj4 sie pomieszczenia na
kuchnie polow4, podloga do tarlca podczas piknik6w i pomieszczenie, w ktdrym zamkniQtajest ,,barka pa-
pieska". ZtyNuposesji urz4dzono teren na barbecue, czqsciowo zadrzewiony z altan4 i piecykami gazowy-

Naucryciele ze szkoty polskiej w Rowville.
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mi. Prowadzi tam szeroka,
wysadzona drzewkami droga.

Celem dzialalnoSci stowa-
rzyszenia jest zainteresowa-
nie mlodszego pokolenia
i zupelnie nowej emigracji
osi4gnigciami Domu Pol-
skiego ,,Syrena". Nie wszy-
scy Polacy zdaj4 sobie spra-
we, jak szybko postgpuje
wynarodowienie. USwiada-
miaj4 to sobie dopiero wte-
dy, gdy ich dzieci urodzone
lub wychowane w Australii
przestaj4 mdwiC po polsku.

Patrz4c na historiq or-
ganrzacji, jej czlonkowie sa
dumni z tego, czego doko-
nali. Zawiwuj4c w 1956 r.
pierwsz4 szkdlke sobotnia,

ap62niej w 1959 r. stowarzyszenie, mieli nadziejq, 2e wysilki ich przynios4 kiedyS rezritaty. I tak siq

stalo.
Kiedy w pocz4tkach lat osiemdziesiatych zaczela naplywaC do Australii emigracja solidarnoSciowa, a na-

stgpnie zarobkowa, dzialalnoSd organizacji nabrala wigkszego rozmachu. Zdano sobie sprawg, iLe ttwaNy

dorobek stowarzyszenia bqdzie slu2yC przyszlym pokoleniom i pomoZe im w utrzymaniu polskiej tradycji

na emigracji. Obecny zarzqd stowarzyszenialo i komitety, ktdre skladaja sie z przedstawicieli trzech poko-

lerl pracuj4 w tym wlaSnie kierunku. Staraj4 sig, aby Dom Polski ,,Syrena" nie byl tylko ozdobnym szkie-
letem, na ktdrym zawieszony jest polski orzel, aleLeby 2yN w nim polski duch i bilo polskie serce i aby
praca w zgodzie Swiecid przykladem nie tylko dla rodakdw tu - na emigracji, ale i tam w kraju, gdzie po

czterdziestu latach ruAdfw komunistycznych szlachetne polskie tradycje czQsto nie znajduja poszanowania.

Czy zamiary dziaNaczy ze stowarzyszenia powiod4 si{ ZaleLy to w du2ej mierze od zaangu2owania

w polonijne sprawy mlodszego pokolenia i nowej emigracji. DziS poza seniorami, kt6tzy honorow4 prac4

i poparciem materialnym przyczynili sie do sukcesdw, i bez ktdrych ,,Syrena" nie moglaby funkcjonowad,
do pracy w zaru4dziei dziaNania w organizacji nie ma wielu chQtnych. Obecnie stowarzyszenie liczy 250

czlonkdw, w wiQkszoSci ze starszej emigracji. A przeciei. warunki pracy spolecznej s4 teraz o wiele latwiej-

sze. Obecnie polskich ernigrantdw stad na to, aby wst4piC do organizacji. W dzisiejszych czasach wszyscy

s4 lepiej wyksztalceni i bardziej samodzielni, maja bliskie kontakty z wolna oiczyzn4 i polskim konsulatem
w Australii, moralne i materialne poparcie rzadu australijskiego. A co najwaZniejsze, nie musz4 zaczyna(
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 polsko-

angielski, Te,odozja Szendrak - protok6lant , Zygmunt Bus - skarbnik, Mieczyslaw Dudek - zzstqpca skarbnika'

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-

Dzieci ze szkoty polskiej w Rowville (1991)'
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Wi4tta konsula generalnego RP dr. G. Piertkowskiego w 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. Napi6r-

kowska, 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,


