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Myśl miesiąca 

Człowiek ujawnia swoją osobowość 

w sposobie traktowania innym. 

Kard. Stefan Wyszyński 

Z Kącika Prezesa. 
Witam serdecznie w naszym ostatnim 

wydaniu Biuletynu w tym roku, a skoro ostatni 

to wypada mi zacząć od życzeń Świątecznych. 

Zatem zdrowych, radosnych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w 

gronie najbliższych oraz wszelkiej 

pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. 

Zanim jednak nadejdą Święta w naszym 

Domu Polskim Syrena odbędzie się jeszcze 

dużo różnego rodzaju wydarzeń, na które proszę 

o zwrócenie szczególnej uwagi. 

Zacznę od Rocznego Zebrania 

Sprawozdawczego Stowarzyszenia w niedzielę 

22-go października o godz. 2-giej po południu, 

bardzo proszę wszystkich członków 

Stowarzyszenia o punktualne przybycie. 

Po zebraniu o godz. 5.30pm zapraszam na 

wyjątkowy Koncert „Legends & Love Songs 

SHOW” w wykonaniu Gavina Chatelier, który 

zaprezentuje wspaniałe przeboje światowych 

sław piosenki jak Elvis, Engelbert, Luis 

Armstrong, Michael Buble i wielu innych. 

Bilety w cenie $20 do nabycia przy wejściu.  

Kolejnym wydarzeniem, jak co roku, jest Bal 

Andrzejkowy 25-go listopada, godz. 7.30pm - w 

programie tradycyjna wróżka, która, mamy 

nadzieję, przepowie każdemu wspaniałą 

(niewątpliwie) przyszłość. Do tańca grał będzie 

włoski, znany już przez nas zespół 

„ROMANZA”. Restauracja i bar zapewnią 

wspaniałe potrawy i trunki. 

W niedzielę 26-go listopada o 5.30pm Teatr 

Miniatura zaprezentuje swoją sztukę, a dokładne 

informacje będą na ulotkach. 

W grudniu mamy trzy ważne wydarzenia: 

3.12.2017 – Targi, rozpoczęcie Mszą Św. o 

godzinie 10.00am a potem atrakcje festiwalowe, 

muzyka, dobre polskie potrawy, ciasta i przede 

wszystkim przedświąteczne zakupy a dla dzieci 

wolny od opłat jumping castle. 

10.12.2017 o godz. 4.30pm – Stowarzyszenie 

razem z Klubem Seniora zaprasza na wspólny 

opłatek. 

31.12.2017 godz. 8pm – Sylwester. Cena biletu 

$70 w tym zimna kolacja, ciasto, kawa/herbata, 

lampka champana na powitanie Nowego Roku. 

Bilety należy wykupić do 10-go grudnia u Igi tel. 

0447 445 181.   

Na zakończenie chciałem podziękować 

wszystkim, którzy pomagają przy prowadzeniu 

Domu Polskiego, kolegom i koleżankom z 

Zarządu, wtorkowym wolontariuszom jak również 

osobom, które pomagają przy większych 

cyklicznych remontach. Ich praca jest bardzo 

ceniona i respektowana.   

Dom Polski oficjalnie zamyka się 10-go grudnia i 

otwarcie nastąpi 4-go lutego tj. w pierwszą 

niedzielę miesiąca.  
Zygmunt Bieliński 

Wieści ze szkoły 

Polska audycja szkolna w Radiu 3ZZZ 
 

Ferie wiosenne powoli dobiegają końca. W 

sobotę, 14 października br. rozpoczyna się 

czwarty i ostatni term roku szkolnego 2017. 

Polska Szkoła Sobotnia w Rowville zaczyna go 

od współpracy z Radiem 3ZZZ (największą 

etniczną rozgłośnią radiową w Australii)  



 

                      Z  Klubu Seniora 
                     13 lipca mielismy w Klubie 

interesującą niespodziankę. Stasia Biały 

rzuciła hasło- propozycję “Christmas in July” 

no i stało się.  Przygotowano dekorację 

zimową a Zespół Wokalny „Rytm” podjął się 

tego dzieła i przygotował inscenizację pod 

tym własnie tytułem.  Akcja odbywała się w 

małej beskidzkiej wiosce Górki Małe u 

Walusia i Katarzyny na darciu pierza na 

pierzynę dla sołtysówny na wiano.  

Humorystyczne dialogi Sołtysa i Walusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i przygotowań do realizacji audycji nt. 

dwujęzyczności. Zostanie ona wyemitowana 

tydzień później, tj. 21 października br. o godz. 

19.00 (7pm) na falach ultrakrótkich  

o częstotliwości 92,3 MHz. 

Od teraz, w każdą trzecią sobotę miesiąca o tej 

samej porze – w Radiu 3ZZZ – nadawany 

będzie – wpisujący się w misję i cele, jakie 

stawiają sobie polskie placówki oświatowe w 

Melbourne – polski program szkolny.  

Aby stał się on atrakcyjny i przyjazny 

słuchaczom, niezwykle istotna jest dla nas 

współpraca z osobami i instytucjami mającymi 

największą wiedzę oraz bogate doświadczenie 

w pracy z dziećmi i młodzieżą polskiego 

pochodzenia w Australii.  

Wierzymy, że dzięki tej pomocy uda nam się 

stworzyć wartościowy i ciekawy program 

edukacyjny adresowany nie tylko do dzieci i 

młodzieży, ale także wspierający ich rodziców, 

dziadków i opiekunów w wychowaniu swoich 

pociech w duchu patriotyzmu i polskości. 

To właśnie te założenia leżą u podstaw 

zbudowania przez nas radiowej przestrzeni dla 

młodego pokolenia Polaków, mając również na 

względzie, że dedykowany im program 

radiowy, może posłużyć też jako wspaniałe 

narzędzie dydaktyczne do wykorzystywania w 

codziennej pracy z uczniami w polskich 

szkołach w Melbourne. 

Serdecznie zatem zapraszamy do 

współpracy – przy tworzeniu naszych 

sobotnich audycji w Radiu 3ZZZ – 

koordynatorów i dyrektorów polskich 

placówek oświatowych w Wiktorii, 

nauczycieli, uczniów i ich opiekunów, a 

także wszystkie inne osoby i instytucje, które 

chciałyby aktywnie włączyć się w 

przygotowanie, a następnie prowadzenie 

tego ważnego i ambitnego projektu 

medialnego. 

 

Jesteśmy przekonane, iż efektem przyszłej, 

wzajemnej współpracy będzie realizacja pasm 

audycji radiowych zgodnych z potrzebami 

naszych słuchaczy oraz wsparcie dla 

podejmowanych – przez polskie szkoły w 

Melbourne – przedsięwzięć i zadań 

dydaktyczno-wychowawczych wynikających z 

ich podstaw programowych.  

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE:  

Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom, 

Dziadkom i Opiekunom oraz Wszystkim 

Przyjaciołom Polskiej Szkoły Sobotniej w 

Rowville, Domu Polskiego „Syrena”, Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii, a także Radia 

3ZZZ 
 

 

Życzymy pięknych, zdrowych 

 i radosnych Świąt  

Bożego Narodzenia, 

pełnych nadziei, miłości  

i spokoju. 
 

Życzymy, aby wszystkie dni 2018 roku były 

udane, szczęśliwe i pełne optymizmu, a 

nadchodzący czas przyniósł realizację 

śmiałych planów, twórczych pomysłów oraz 

wiele sukcesów  

 
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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W dniu 30 Czerwca odbyła się uroczyste 

wręczenie Victoria Day Awards 2017.  

Odznaczenia wręczali MP Nick Wakeling and 

MP Kim Wells.  Z całego serca gratulujemy 

Monice Hołda za otrzymanie odznaczenia za 

wieloletnią ochotniczo-społeczną prace dla 

klubu seniorów w Rowville. 

W zeszłym tygodniu odbył się zjazd Seniorów 

w Ardeer.  Ponad 300 osób brało udział w 

tym zjeździe.  Z Domu Polskiego Syrena 

autobus zabrał wszystkich chętnych na 

uroczysty obiad po drugiej stronie miasta i 

aby mogli się spotkać z innymi seniorami 

rozsianymi po całym mieście. 

Życzymy wszystkim wesołych i spokoinych 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Do zobaczenia w przyszłym roku , pierwsze 

spotkanie 25-go Stycznia 2018. 
Iga Pluta 

 

 

wywoływały smiech wsród widzów.  Panie 

przy darciu pierza również swoimi rozmowami 

wprowadzały  atmosferę kabaretowego 

nastroju.  W Remizie na weselu 

zaprezentowane były piosenki A.Rosiewicza: 

„Zenek Blues”, „Najwięcej witaminy mają 

Polskie dziewczyny”oraz „Chłopcy 

radarowcy”Program bardzo się podobal i 

będziemy  kontynuować tego typu rozrywkę na 

przyszłych spotkaniach naszego Klubu 

Seniora. 

Zapraszamy znów na wycieczkę tym razem 4 

dniową do Sydney. 

Nasz Zespół Wokalny  w pierwszych dniach 

sierpnia przedstawił program poswięcony  73 

rocznicy powstania Warszawskiego.  

Prezentowane przeżrocza oddały wizualnie 

obrazy z tamtych jakże trudnych dni dla 

powstańców tak bardzo młodych ludzi a nawet 

dzieci. 

Repertuar zawierał wiele powstańczych 

wierszy pisanych w tamtych trudnych czasach 

oraz wiele piosenek partyzanckich. 

Program ten był wysłuchany w skupieniu, 

czym oddalismy czesć tym którzy walczyli 

.Program ten był powtórzony w Grupie Respite 

Wantirna oraz w Nersing Home w Bayswater. 

Polski dom w Bayswater zawsze daje okazję 

do  zaprezentowania naszego Klubu z Polską 

piosenką, gdzie spotykamu dużo ciepła 

zarówno od  Pani Maryli jak i również Beaty a 

także od samych  bezposrednio 

zainteresowanych  mieszkańców tego Domu, 

którzy spontanicznie  uczestniczyli w 

spiewaniu i baweili się razem z nami w 

kolejnym naszym progranie  z „Piosenką 

biesiadną”.  Będziemy kontynuować 
bezposredni kontakt z tą grupą ludzi bo 

widzimy jak bardzo potrzebna jest taka 

rozrywka w jezyku Polskim.  

24 sierpnia  Klub Seniora zaprosił wszystkich 

seniorów do restauracji Green Village na 

lunch. 

7 wrzesnia wybieramy „Dziadka Roku” 

natomiast 21 wrzesnia  zapraszamy na wybory 

w Klubie Seniora .Zapraszamy wszystkich 

chętnych do współpracy,ponieważ wiemy jak 

bardzo potrzebny jest ten Klub dla nas 

wszystkich.  
Regina Imbor 

Z podwόrka “Łowicza” 

Dnia 1 października w Drum Theatre odbył się 

koncert z cyklu „Łowicz & Friends", gdzie 

oprócz tradycyjnych tańców ludowych mogliśmy 

podziwiać  innowacyjne połączenia współczesnej 

muzyki z folklorem. Po raz pierwszy na scenie 

teatru można było zobaczyć naszą najmłodszą 

grupę Łowiczaków. Gościnnie wystąpiły grupy 

reprezentujące folklor Wenezueli, Słowacji i 

Armenii. Tancerze zaprezentowali barwny 

program przez co koncert ogromnie podobał się 

widowni. Koncert prowadziła niezastąpiona 

Joanna Harrak. Nad całością przez kilka miesięcy 

pracował nasz Dyrektor Artystyczny Michał 

Dabrowski oraz zarząd zespołu. W garderobach 

podczas koncertu panowała gorąca atmosfera 

(pośród tancerzy uwijali się rodzice by pomóc 

przy zmianie strojów). Rekordową ilość biletów 

rozprowadziła Teresa Solarski. Widzowie 

wypełnili teatr po brzegi....  Serdecznie dziękuję 

wszystkim, razem i z osobna za to,że tegoroczny 

koncert Zespołu Łowicz pozostawi na długo miłe 

wspomnienia. 

Przed nami pod koniec października wyjazd na 

Mt. Kościuszko Festival gdzie będziemy godnie 

reprezentować nasz stan Victoria. 

12 listopada natomiast zapraszamy na Polish 

Festival @ Federation Square , gdzie będzie 

można zobaczyć naszych tancerzy na scenie 

(najprawdopodobniej koło godziny 12 w 

południe). Serdecznie zapraszamy do naszych 

dwóch stoisk z kiełbaskami oraz z wyrobami w 
stylu folk. 

Pieniądze jakie gromadzimy w tym roku i 



Stowarzyszenie Polaków 

Wschodnich Dzielnic 
 

Poszukuje chętnych do pracy przy porządkowaniu  

ogrodu oraz zabudowań klubu. 

Spotykamy się w każdy wtorek  

od godz. 9:00 do 13:00 

Zapraszamy 
 

Volunteer  
 

To Anyone who like to HELP 
 

To All who like to put time to help supporting of 

communities that exist in “SYRENA” & support of 

the Polish House “SYRENA” 

 

PLEASE CONTACT THE OFFICE 

ALL WELCOME 

We also need a hand with ground maintenance & 

gardening.  



będziemy zbierać w przyszłym, zostaną przeznaczone 

na następny Pol-Art 2018 w Brisbane. 

Na łamach Biuletynu pragnę podziękować pani Monice 

Hołda, która przez kilkanaście lat udostępniała nam 

pomieszczenie na przechowywanie strojów. Serdecznie 

dziękujemy za jej wyrozumiałość i gościnę.  

Nasza garderoba znajduje się teraz na terenie Domu 

Polskiego w Rowville. Przedsięwzięcie było dość 

kosztowne i niełatwe. Kontener, który miał nam służyć 

jako garderoba został postawiony przy pomocy dwóch 

dźwigów.  Chłopcy z Zespołu Marcin, Daniel i Damian 

poświęcając swój wolny czas odnowili go, a  pan 

Zbyszek Solarski zainstalował niezbędne światło, za co 

mu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również 

Stowarzyszeniu za udostępnienie nam miejsca. 

Pod koniec 2017 roku pragnę serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 

do tego by działalność zespołu Łowicz była owocna. 

Podziękowania należą się choreografom Michałowi 

Dabrowskiemu i Basi Pwalik, nauczycielowi śpiewu 

Magdzie Biadala-Sahingoez oraz ich asystentom: Nicole 

Janik, Olivii Winczura, Teresie Pikuła , Edycie 

Drajkopyl i Oli Cybulskiej za pomoc w przygotowaniu 

tańców i występów, rodzicom Łowicza i Łowiczaków 

za przywożenie dzieci na poniedziałkowe i dodatkowe 

próby oraz osobom przygotowującym stroje, w 

szczególności Hani Trzaskowskiej, Ani Lampa i Joli 

Styczeń oraz Halinie Skrzyniarz i Teresie Solarskiej. 

Serdeczne podziękowania Teresie Ceberek za 

poświęcony czas w przygotwaniu ulotek na nasze 

imprezy.  Na koniec pragnę bardzo podziękować 

członkom Łowicza za czas poświęcony dla Zespołu, 

zarządowi za tegoroczną działalność, sponsorom za 

wsparcie oraz Wam Czytelnicy za uwagę. 

 

Od Redakcji 
Materiały do następnego wydania należy składać 

do 20-go Lutego 2018. ( 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 

• 22/10/2017 14:00 Niedziela Roczne 

Zebranie Sprawozdawcze SPWD 

• 22/10/2017 17:30 Niedziela (Sunday) 

Koncert LEGENDS – Love Songs 
• 5/11/2017 14:00 Niedziela Filmy Andrzeja 

Siedleckiego 

• 10/11/2017 19:30 Piątek Tekla Klebetnica 

- Koncert góralski 

• 11/11/2017 17:30 Sobota 99 Rocznica 

Odzyskania Niepodległości Polski – 

Kolacja w Albion  ph:9569 4020 

• 12/11/2017 Niedziela (Sunday) 

10:00–17:00 Polski Festiwal @ 

 Federation Square 

• 16/11/2017 12:00 Czwartek Akademia . 

Niepodległości 

• 16/11/2017 Czwartek 13:45    

Klub Seniora   Tekla Klebetnica- 

Koncert góralski 

• 19/11/2017 17:30 Niedziela (Sunday)  

Koncert (Concert)  Kawałek Nieba – 

charytatywny  Wiesław 0433 549 739 

• 25/11/2017 19:30  Sobota  Andrzejki 

• 26/11/2017 18:00 Niedziela  „Uśmiechnij 

się 2”  Teatr Miniatura 

• 3/12/2017 9:00 – 17:00 Niedziela  Targi 
• 10/12/2017 16:30 Niedziela  Opłatek 

• 14/12/2017 12:00 Czwartek - Seniorów 

Obiad Świąteczny Bożonarodzeniowy 

• 31/12/2017 20:00 Niedziela   Sylwester 

• 25/01/2018 12:00 Czwartek  

Pierwsze zebranie Seniorów w nowym roku 

Życzymy Wszystkim  

zdrowych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia  

spędzonych w rodzinnej, wspaniałej 

atmosferze oraz wszelkiej pomyślności w 

Nowym Roku 2018 
Małgorzata Drajkopyl 

Wszystkie drogi prowadzą do Biblioteki w Domu 

Polskim w Rowville. 

 

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej Biblioteki 

W każdą niedziele w godzinach od 14.00-16.00 

W ofercie posiadamy wiele nowości wydawniczych- 

najpopularniejszych polskich ksiażek. 

Z radością chcemy poinformować rownież że posiadamy  

w bibliotece rownież ksiażki na CD podarowane przez 

jedną z naszych stałych czytelniczek.  

Z poważaniem 

Zarzad Biblioteki Polskiej w Rowville 

 



 


