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Myśl miesiąca 

Radość przeżywa się tylko wtedy, 

gdy sprawia się ją innym. 

Henryk Sienkiewicz 

Z Kącika Prezesa. 

W dniu 1-go lipca w Domu Polskim odbyła się 

zaszczytna uroczystość obchodów Święta 

Wiktorii. Uroczystość zorganizowana przez 

reprezentantów Rządu Australii panów: Kim 

Wells MP. State Member dla Rowville, 

Shadow Minister Policji i Emergency Services, 

Nick Wakeling MP- State Member dla Ferntree 

Gully, Shadow Minister Szkolnictwa oraz Myer 

of Knoxfield Darren Pearce.  Głównym celem 

było uhonorowanie wolontariuszy ze wszystkich 

etnicznych środowisk za ich poświęcenie i pracę 

dla społeczeństwa. Z naszego Stowarzyszenia za 

trud i pracę na rzecz Polonii została odznaczona 

pani Maryla Kalinowski. Gratulujemy jej 

serdecznie i życzymy dużo zdrowia i 

pomyślności oraz samych sukcesów w pracy 

społecznej i w życiu osobistym. 

Wszystkim Ojcom okazji nadchodzącego w m-

cu wrześniu Dnia Ojca w imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic i 

własnym składam najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pomyślności i pociechy z dzieci oraz 

spełnienia najskrytszych marzeń.  Jednocześnie 

zapraszam na tradycyjny Bal Ojca, w programie 

którego odbędzie się prezentacja Ojca Roku, 

loteria fantowa i inne niespodzianki.  

W miesiącu czerwcu mieliśmy w kuchni awarię 

chłodni, została wymieniona cała aparatura 

chłodnicza, która kosztowała nas około $4,000. 

Z pomocą przyszli Seniorzy, odpowiadając na 

mój apel uzbierali między sobą kwotę $1,130 co 

było dużym dodatkiem w zapłaceniu rachunku – 

dlatego też chciałem serdecznie podziękować 

wszystkim ofiarodawcom za ich dobre serce i 

troskę o nasz dom. Byli to: Aniela Barabasz $300, 

Krystyna i Janusz Kaczmarek $80 po $50 złożyli 

Joanna Dudek, Zbigniew Leman, Maria 

Trofimiuk, Kazimierz Chiliński, Małgorzata 

Moszczyńska i Krystyna Kobus, Anna Kuszel, 

Stefan Zienta, Sabina Konieczna, Maria Jękot, 

Ola Krzywokulska, Danuta Białczak, $30 Halina 

Bielecki, $20 Wacława Bargłowska, Janina 

Rogalski, Kazimierz Pawlak, Nina Olszak, Halina 

Gelnik, Aneta Wiktorska oraz $10 Danuta 

Witkowska, Krystyna Falema i Magdalena 

Sernyk. 

Poszukujemy osób chętnych do pracy w 

Zarządzie Stowarzyszenia oraz we wtorki przy 

porządkach w ogrodzie i utrzymaniu budynku. 

Wszyscy, którym dobro Domu Polskiego leży na 

sercu będą bardzo mile widziani. 
Zygmunt Bieliński 

Wieści ze szkoły 

Pierwsze polskie programy wakacyjne 

dla dzieci 
W czasie minionych ferii zimowych  – w dwie 

środy, tj. 5 i 12 lipca br. w godzinach od 10.00 do 

16.00 – przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Keysborough we współpracy z Polską Szkołą im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville odbyły 

się całodzienne zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 

14 lat. Myślą przewodnią „Wakacji na wesoło” 

było doskonalenie umiejętności posługiwania się 

językiem polskim poprzez wspólne dyskusje, gry i 

zabawy tematyczne, naukę wierszy i piosenek, 

projekcje filmowe, malowanie twarzy oraz 

warsztaty artystyczne.  
 



 

 

 

W środę, tj. 5 lipca br. dzieci układały jesienne 

puzzle oraz uczyły się, jak rozpoznawać tę porę 

roku  w przyrodzie. Następnie – w ramach 

warsztatów plastycznych – przygotowywały 

projekt pt. „Złota Polska Jesień”, a także 

jarzębinowe korale i kasztanowe ludziki. 

Wykazały się przy tym wspaniałą wyobraźnią i 

wielką kreatywnością. 

W kolejną środę, tj. 12 lipca br. programy 

wakacyjne realizowane były pod hasłem „Sport 

to zdrowie”. Dzieci chętnie uczestniczyły w 

różnych konkurencjach sportowych, a na 

zwycięzców czekały złote, srebrne i brązowe 

medale. Rozegrany został mecz piłki nożnej, 

wyścigi w biegu na czas, gra w badmintona, 

mini tenisa, bilard, kręcenie hula-hop i wiele 

innych. Tego dnia zabawom sportowym nie 

było końca. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Podczas polskich programów wakacyjnych – 

dzięki obecności Księdza Artura Botur – nie 

zabrakło również radosnych śpiewów przy 

akompaniamencie gitary. „Pan mnie strzeże”, 

„Jezus o poranku” czy „Sercem kocham 

Jezusa” to krótki repertuar, który za każdym 

razem gromadził – wokół Księdza – liczny 

chórek małych śpiewaków. 

Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty 

potwierdzające uczestnictwo w programach 

wakacyjnych, pachnące ołówki oraz 

czekoladowe babeczki upieczone przez mamę 

jednego z uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w 

Rowville, Panią Mirkę Balcerzak. 

Wykonana – wspólnie przez dzieci – kolorowa 

piłka nożna powędrowała z kolei do rąk 

Księdza Artura Botur. W ten sposób nasi 

podopieczni chcieli podziękować Księdzu za 

gościnę i ciepłe przyjęcie w Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Keysborough. 

Przy tej okazji – my również – pragniemy 

bardzo serdecznie podziękować Księdzu 

Arturowi Botur oraz reprezentantom Komitetu 

Rodzicielskiego naszej placówki oświatowej, 

Pani Przewodniczącej Ani Lampie i Pani 

Skarbnik Marcie Szczykutowicz za ogromny 

wkład pracy, wielki entuzjazm i wspaniałą 

atmosferę, jaką wspólnie udało nam się 

stworzyć w czasie polskich programów 

wakacyjnych.  

Z kolei rodzicom i opiekunom gorąco 

dziękujemy za poparcie naszej nowej 

Kalendarz Imprez 

• 24/8/2017 Village Green - Seniorów 

• 26/08/2017 19:00 Sobota (Saturday) 

Zabawa White Star Dandenong FC - 

Wisła 

• 27/08/2017 17:00 Niedziela (Sunday) 

Marek Ravski - Koncert ( Concert) 

• 2/09/2017 19:30 Sobota (Saturday) 

Bal Ojca - Father's Day Ball 

• 7/9/2017 Wybór Dziadka Roku  - 

Seniorów 

• 10/09/2017 17:00 Niedziela ( Sunday) 

 Nasza Polonia - Koncert ( Concert) 

• 11/9/2017  Poniedziałek (Monday)- 6 am - 

 Wycieczka do Sydney - Seniorów 

• 17/09/2017 17:30 Niedziela ( Sunday) 

Konrad Dorecki - Koncert - Piano 

Concerto. 

• 21/9/2017 Wybory Sprawozdawczo  

     Wyborcze Seniorów. 

inicjatywy i umożliwienie dzieciom 

uczestnictwa w tych wyjątkowych zajęciach. 

Zachowajmy zatem wszystkie wspaniałe 

wspomnienia aż do następnych wakacji… 

Natomiast w rozpoczynającym się właśnie II 

półroczu 2017 roku życzymy wszystkim 

uczniom polskich placówek oświatowych w 

Wiktorii cierpliwości, wytrwałości i samych 

sukcesów w nauce naszego ojczystego języka 

oraz niezapomnianych chwil spędzonych w 

gronie szkolnych przyjaciół. 
Anna Polgar i Jolanta Styczeń 

Dyrekcja Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Rowville  

 

 

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 
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Od Redakcji 
Materiały do następnego wydania należy składać 

do 20-go Września. ( 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/ 

 

                            Z  Klubu Seniora 
 

Zarząd Klubu Seniora zaprasza wszystkich  

serdecznie  na czwartkowe spotkania  do 

klubu 29 czerwca,13 lipca oraz 27 lipca 2017 

r. i póżniej również w czwartki  co dwa 

tygodnie.Oferujemy państwu smaczne zupy, 

częsć artystyczną w wykonaniu Zespołu 

wokalnego „Rytm” wspólne spiewanie oraz 

prezentacje z wycieczek, które są obecnie 

często organizowane przez naszą koleżankę 

Anetę Wiktorską. 19 czerwca odbyła się 

wycieczka do  Warrnambool 

Zoo.Organizowane są również specjalne 

prezentacje interesujących nas wszystkich 

tematów.W ostatnim czasie goscilismy 

przedstawicieli z Centrelinku oraz Panią 

Elżbietę Drozd zAustralian Multicultural 

Community Services, którzy przedstawili 

nam zasady rozliczania się oraz propozycje 

możliwosciach pomocy z Biura AMCS.15 

czerwca 2017 Zespól Wokalny „Rytm” 

przedstawił krótki program”Wędrówki z 

piosenką po Polsce”, gdzie wykonano parę 

piosenek z różnych miast Polski między 

innymi o Warszawie Wrocławiu,Ciechocinku, 

Chałupach, o Mazurach.Na wstępie i na 

zakończeniu  programu zaprezentowane były 

piosenki”Pytasz mnie”Andrzeja Rosiewicza 

oraz „Powrócisz tu” Ireny Santor , ktore 

wyrażają naszą tęsknotę do rodzinnego 

kraju.W drugiej częsci zebrania objrzelismy  

slaydy z pielgrzymki do Meksyku.Prezentacja 

prowadzona przez panią Małgosię  

Moszczańską była bardzo interesującai 

ciekawa.Zespół Wokalny w ostatnich dniach 

maja br.  prezentował Klub Seniora w 

Nersing Home w Bayswater  przedstawiając  

program z okazji Dnia Matki,oraz w Nersing 

Home w Halam gdzie przebywa Pani Danuta 

Koronowicz.Pani Danuta spiewała z nami 

wspólnie różne piosenki.Piosenka „ Waltzing 

Matylda” przyjęta była z wielkim aplauzem 

ponieważ wszyscy spiewali  razem refren po 

Angielsku.   

Zapraszamy wszystkich do klubu w lipcu 

na program przygotowany  z okazji 
Christmas in July. 

Regina Imbor 

 

Coś na wesoło 

 
- Wszyscy stać i nie ruszać się! 

- To napad?  

- Nie, fotografia grupowa..... 

 

 - Jasiu , odmień czasownik „ idę”. 

- Ja idę, ty..... idziesz , on.... idzie. 

- Szybciej! – prosi nauczycielka. 

- Ja biegnę, ty begniesz, on biegnie. 

 



 

 


