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Myśl miesiąca 

Drobnostek nie należy lekceważyć, 

Bo są one podstawa doskonałości,  

a doskonalość nie jest drobnostką. 

Michał  Anioł 

Z Kącika Prezesa. 
 

Zdrowych i spokojnych Świąt 

Wielkanocnych, 

smacznego jajka przy rodzinnym stole, 

dyngusa  mokrego, 

i samych radości 

życzy 

Prezes Zygmunt Bieliński 
 

                       W ostatnich tygodnich odbyły się 

ciekawe imprezy i wydarzenia, najważniejszym z 

nich były obchody 60-cio lecia naszej Szkoły im. 

Generała Józefa Piłsudskiego bardzo ładnie 

przygotowane przez panie Annę Polgar i Jolantę 

Styczeń oraz całe grono pedagogiczne szkoły. 

Gościliśmy również Teatr z Polski w sztuce „Czas 

na miłość”, wydarzenie to było dużym sukcesem, 

sala wypełniona a aktorzy otrzymali owacje na 

stojąco. 

Kolejnym gościem z Polski był piosenkarz Andrzej 

Cierniewski ze swoim muzycznym programem. 

W najbliższym czasie, w niedzielę 9-go kwietnia 

odbędzie się bardzo ciekawy koncert organizowany 

przez artystów z Kościoła Adwentystycznego. 

Koncert rozpoczyna się o 17.30 na który serdecznie 

zapraszam. Wstęp wolny. 

Jak corocznym zwyczajem w dniu 13-go maja 

odbędzie się w naszym Klubie zabawa z okazji Dnia 

Matki. Na balu tym zaprezentowana zostanie Matka 

Roku 2017. Uroczystość tą uświetni występ Zespołu 

Łowicz. 

Chciałem w imieniu własnym i całego Klubu 

podziękować Pawłowi Rozpara za bezpłatne 

położenie zakupionego przez nas karpetu w holu i na 

dużej Sali.  

Plac zabaw dla dzieci został zainstalowany i cieszy się 

wielkim powodzeniem wśród maluchów. 

Poszukujemy chętnych Rodaków do pracy i pomocy na 

rzecz naszego klubu.  

Szkoła sobotnia języka polskiego zatrudni nauczyciela 

do pracy z młodzieżą, osoby zainteresowane prosimy o 

kontakt tel. 0438 046 211. 

 

Zygmunt Bieliński Wieści ze szkoły 

Jubileusz 60-cia szkoły i rozpoczęcie nowego 

roku szkolnego  
 

W sobotę, 25 lutego 2017 roku w Domu Polskim „Syrena” 

odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego, połączone z Mszą św. oraz obchodami 

jubileuszu 60-lecia naszej placówki oświatowej. 

 

W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele m.in. 

Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne, 

Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, harcerze, osoby 

duchowne, sportowcy i artyści polskiego pochodzenia, a 

także wielu innych, zacnych gości. 

 

Patronat medialny nad naszym szkolnym świętem objął 

Polski Program Radia SBS, który reprezentował Pan Dariusz 

Buchowiecki. Z ramienia redakcji „Tygodnika Polskiego” 

przybyła z kolei Pani Redaktor Wanda Drozdowski. 

 

Zgodnie z naszą tradycją, inauguracja nowego roku 

szkolnego rozpoczęła się od Mszy św., którą celebrowali 

ksiądz Artur i ksiądz Marian z Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Keysborough.  

 

Później nastąpiła oficjalna część odchodów jubileuszu 60-

lecia polskiej szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Były 

krótkie przemówienia Pana Zygmunta Bielińskiego (prezesa 

Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne i 

gospodarza Domu Polskiego „Syrena”), Pani Bożeny 

Iwanowskiej (koordynatora Działu Szkolnego Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii) oraz dyrekcji naszej 

placówki oświatowej. 

 

Następnie Pani Bożena Iwanowska zaprosiła wszystkich 

obecnych na krótką lekcję historii o Polskiej Szkole Sobotniej 



 

 

 

w Rowville oraz przedstawiła archiwalne zdjęcia i filmy 

związane z jej działalnością w minionych latach. 

 

W dalszej części obchodów dyrekcja szkoły odczytała treść 

dwóch listów – spośród wielu życzeń i gratulacji – jakie 

ostatnio otrzymała dostojna Jubilatka i cała społeczność 

naszej placówki oświatowej. Była to korespondencja od 

Konsula Generalnego RP w Sydney, Pani Reginy 

Jurkowskiej oraz z Kolegium Naukowego (wraz ze 

studentami i rodzicami) Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w 

Katowicach. 

 

Po czym nadszedł wreszcie czas wspólnego odśpiewania 

dostojnej Jubilatce i wszystkim zgromadzonym w Domu 

Polskim „Syrena” tradycyjnego „100 lat”, zdmuchnięcia 

świeczek na torcie urodzinowym szkoły oraz wręczania 

medali z okazji jubileuszu 60-lecia naszej placówki 

oświatowej. Wręczenia medali – wszystkim uczniom, 

nauczycielom, dyrektorom, oraz osobom zasłużonym dla 

działalności szkoły – dokonały przedstawicielki Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii: Pani Bożena Iwanowska, 

Pani Dr Sylwia Greda-Bogusz oraz Pani Edyta Szmid.  

 

Na koniec, wszystkich obecnych poproszono o ustawienie 

się przed Domem Polskim „Syrena” do wspólnego, 

pamiątkowego zdjęcia, po czym dawni i obecni 

pracownicy, absolwenci, przyjaciele szkoły oraz pozostali, 

zacni goście zostali zaproszeni na krótkie spotkanie 

wspomnieniowe przy kawie i ciastku na „Małej Sali” Domu 

Polskiego „Syrena”. Dorośli mieli okazję skosztować 

jubileuszowego tortu, a dzieci –  już wcześniej – otrzymały 

po pysznym pączku.  

 

W imieniu całej społeczności szkolnej, a także naszym 

własnym serdecznie Wszystkim dziękujemy za udział w 

naszych szkolnych uroczystościach, okazaną pomoc i 

wsparcie podczas organizacji tego wyjątkowego 

wydarzenia. 

 

Życzmy sobie Wspólnie udanego roku szkolnego 2017 

oraz kolejnych, pięknych jubileuszy i następnych, 

wielu lat pracy na rzecz dzieci i młodzieży polskiego 

pochodzenia w Melbourne.  

Anna Polgar i Jolanta Styczeń (dyrekcja szkoły) 

 

 

W sprawach szkoły prosimy o kontakt: 

Tel. szkoły: 03 9795 0522 

 (w soboty w godzinach 8.30-1.00) lub 
 

Anna Polgar (dyrektor szkoły: 

tel. 0466 664 749; e-mail: annapolgar@wp.pl), 

 

Jolanta Styczeń (wicedyrektor szkoły: 

tel.0451 457 777; 

email:jolastyczen1@bigpond.com) 
 

Z podwόrka “Łowicza” 

Z trudnością jest nam uwierzyć ze minęły już trzy 

miesiące tego roku. 

W lutym mieliśmy okazje zaprezentować nasze pi

ękne polskie tance na; 

Maslenitsa - Slavic Pancake Festival 2017 w 

Royal Exhibitioni, zaś nasze małe Łowiczaki zata

ńczyły krakowiaka w 

Albion podczas Dnia Sportu.  

Na próbach pracujemy nad 

nowym programem i już dzisiaj możemy wszystki

ch zaprosić na kolejne występy; 

7 maja Łowiczaki przyjęły zaproszenie na Akade

mii 3-maja w Essendon. 

13 maja starszą grupę będzie można obejrzeć na B

alu Matki w Syrenie. 

1 października zapraszamy na doroczny koncert p

t„ Łowicz iPrzyjaciele" w Drum Theatre w 

Dandenong. 

Z wielka przyjemnością nasi tancerze występują, 

prezentującnowe tańce, piosenki oraz kostiumy al

e nic nie bierze sięsamo z siebie, prowadzenie zes

połu i utrzymanie to 

spore koszty, więc jak co roku zapraszamy na nas

ze imprezy dochodowe. 

W tym rok zapraszamy do Domu Polskiego Syren

a na dwie imprezy, jedną organizujemy z myślą o 

najmłodszych, zaś n 

a drugą zapraszamy dorosłych. 

3 czerwca na godzinę 15:00 zapraszamy wszystki

e dzieci w wieku 5-

12 lat by świętować wspólnie Dzień Dziecka. Zap

lanowaliśmy na ten dzień gry, zabawy, Pizza Bar, 

Lolls 

Bar oraz Dysko. Bilety będą dostępne w cenie $15

 przywejściu.  

24 czerwca zapraszamy na godzinę 7:30 na Zaba

wę związaną z przesileniem Słońca. Będziemy ba

wić się wspólnie przy dobrej muzyce, puszczaniu 

wianków, szukaniu kwiatu paproci 

i smacznym polskim jedzeniu. Bilety w cenie $20 

będzie można nabyć przy wejściu po uprzednim z

arezerwowania miejsca. 

Wszelkie informacje szczegółowe będzie można 

w najbliższym czasie znaleść na naszych ulotkach

 i na stronieFacebook oraz kontaktując się z nami 

przez info@lowiczmelbourne.org.au 

mailto:annapolgar@wp.pl
mailto:jolastyczen1@bigpond.com
mailto:info@lowiczmelbourne.org.au


Od Redakcji 
Materiały do następnego wydania należy składać 

do 20-go Maja. ( igapluta@gmail.com) 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 

artykułόw oraz ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie.  Przed wysłaniem tekstu do redakcji 

prosimy o sprawdzenie go na przypadkowe błędy 

ortograficzne i interpunkcje. 

Zapraszamy na stronę internetową 

http://polishclubrowville.org.au/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kalendarz Imprez 

• 9/4 godz. 17:30 Koncert -Pastor 

Ustupski -Kościoła Adwentystycznego 

• 4/5 godz 12:00 Obiad Wielkanocny 

Seniorów i na dzien Matki-Village Green 

• 13/5 godz 19:00 Bal Matki  

Rezerwacja Stasia Biały 9700 1364 

• 30/7 Kwiaty Polskie 

Z kapelusza Redakcji 
Pod koniec ostatniego roku odbył się Bal 

Maturzystów w Domu Polski Syrena. Udało się im 

zebrać na Dom Polski $500, za co bardzo 

wszystkim poniżej wymienionym uczniom 

dziekujemy. Uczniowie Balu Maturalnego 2017: 

 Bianca Adamas, Adam Bednarowicz, Zuzanna 

Gryniewicz, Sandra Lyczba, Julia Miciuk, Alicja 

Orłowski, Tomek Stanikowski, Christopher 

Szczap, Gabriella Tyszka, Robert Zięba, Eryk 

Berent, Mateusz Chochowski, Natalia Kozioł, 

Nicole Michelson, Joanna Odrowąż, Nicole 

Piórkowski, Karol Struś, Marek Tragarz, Jagoda 

Wiatr i Dominic Żuchowski. 

Polish House Syrena had the pleasure last year to 

host the Debutante Ball.  It was beautiful event 

and we would like to say special thank you to the 

organiser.  Also we would like to thank all the 

young people that made this event so special and 

with their generosity collected $500 for the Polish 

House ‘Syrena’. We wish them all the best in their 

future endeavours.                               Iga Pluta 

                    

Wszystkich czytelników biuletynu członkowie 

Zespołu 

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się 

świętaWielkiejnocy. 

Dużo zdrowia, radości, pogody ducha,  

smacznej święconki i mokrego poniedziałku! 

Wesołego Alleluja 

Małgorzata Drajkopyl 

 

        
Z kącika Zespołu “Rytm” 

Zespół „Rytm” wita w Nowym Roku 2017 i 

pozdrawia wszystkich w składzie : 

Wiesław Przygoda, Zosia Sobecki, Krysia 

Toton,Olek Olszak i Regina Imbor. 

Nowy rok rozpoczęlismy pracowicie. 

23 stycznia- kolędowanie w grupie Respite AMCS 

w Sunshine. Kolędowanie wywołało wiele 

wzruszeń i wszyscy cieszylismy się ze wspolnego 

spiewania pieknych i tak niepowtarzalnych 

Polskich  kolęd. 

9 lutego w Klubie Seniora w Rowville 

zaprezentowalismy program z okazji Walentynek- 

swięta zakochanych. Wykonywane piosenki 

odzwierciedlaly wspomnienia z lat naszej młodosci 

oraz uczucia bycia zakochanymi.Były to naprawdę 

piękne  zaczarowane dni .Program zakończylismy  

nostalgicznie piosenką”Kiedy znów zakwitna białe 

bzy”.   15 lutego ten sam program powtórzylismy 

w Grupie Respite AMCS Wantirna,  

gdzie znane i lubiane piosenki spiewane były 

wspólnie z uczestnikami grupy. 

Program podobał sie i dostalismy zaproszenie na 

następne prezentacje. 

10 lutego odwiedzilismy Nersing Home w Hallam 

spiewając różne popularne Polskie piosenki.  

Złożylismy spiewajace życzenia Pani Elwirze 

Bieliński z okazji jej 90 urodzin oraz dnia imienin. 

Mimo , że Polska grupa jest tam 

nieliczna,widzielismy spiewające z nami osoby, co 

dało nam wewnętrzną radosć I zrozumienie jak 

bardzo jest to potrzebne w takich własnie 

miejscach. 

23 lutego w Klubie Seniora w Rowville 
przedstawilismy program z piosenkami, które 

gosciły na polskich karnawałowych parkietach 
przez wiele lat. Rozpoczęlismy piosenką”Byl raz 

bal”. Następne piosenki przeplatały się raz tango, 

raz rumba, walc, cza cza, na zakończenie 

zaspiewalismy : „Ostatni walc” 

Zaprezentowalismy kilka krótkich  

humorystycznych scenek o tematyce  

zabawowo-karnawałowej.  Program odebrany 

był z ogólnym aplauzem.Dziekujemy  

serdecznie.Kolejne  wystepy w m-cu marcu to: 

20.03.2017AMCS Grupa Respite Sunshine-„ 

piosenki znane i lubiane” 

22.03.2017 Piknic Seniora w Berwick-

„piosenka biesiadna” 

23.03.2017-Klub Seniora w Rowville-„Raz na 

ludowo”.     Zapraszamy wszystkich do 

wspólnego spiewania.                 Regina Imbor 
 



 


