Lipiec / Sierpień 2018

Nr. 3 / 182

Myśl miesiąca
Mieszkanie bez książki
ciemniejsze jest niż
bez lampy.
Henryk Sienkiewicz

Z Kącika Prezesa.
Prezes SPWD Zygmunt Bieliński odpoczywa
na zasłużonym urlopie. Reszta Zarządu stara
się aby nie zaprzepaścić włożonego przez cały
zespół trudu - utrzymania porządku, biezących
napraw, sprawnego funkcjonowania
D.P.Syrena.
Zarząd SPWD serdecznie dziękuje
panu Dariusz Misterski za zakup nowego
projektora oraz wszelkich potrzebnych do jego
zamontowania przewodów i kabli.
Panu Ryszard Stadnik za
poświęcenie czasu i wysiłku przy
zainstalowaniu i podłączeniu urządzenia.
Koszt tego przedsięwzięcia wynosiłby ponad $
5.000.-.
Z całego serca dziękujemy Darkowi i Rysiowi
za wspaniałą robotę na rzecz Syreny.
WYJAŚNIENIE - Ponieważ znowu pojawiły
się plotki o legendarnych dochodach członków
Zarządu SPWD wyjaśniamy iż ; każdy
członek SPWD ma prawo wglądu w dochody i
wydatki Stowarzyszenia. Prosimy jedynie o
zwrócenie się do odpowiedniej osoby w
Zarządzie.
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Jeśli ktoś chciałby pobierać takie same
wynagrodzenie jak reszta członków Zarządu
serdecznie prosimy o włączenie się do pracy w
Zarządzie.
Będziecie wynagrodzeni kwotą 00000 + własny
samochód + koszty paliwa + prywatny czas
nielimitowany.
ZAPRASZAMY I Z GÓRY DZIĘKUJEMY
ZA POZYTYWNY ODZEW I POMOC.

Wieści ze szkoły
Aż trudno uwierzyć, że właśnie zakończył się
pierwszy semestr nauki w Polskiej Szkole im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville. Był
to bardzo udany okres, obfitujący w liczne
okazje do pogłębiania wiedzy z zakresu języka
polskiego oraz kultury polskiej, a także różnego
rodzaju imprezy szkolne.
Odbyły się następujące wydarzenia:
•Szkolna wycieczka do Melbourne Museum
•Wielkanocny lunch z loterią fantową
•Jesienne Programy Wakacyjne
•Dzień Zwariowanych Fryzur
•Dzień Dziecka, podczas którego Dzieci oraz
Nauczyciele przebrali się za ulubione
postacie ze świata bajek oraz filmów
•Dzień
Rodziny,
podczas
którego
świętowaliśmy trzy ważne uroczystości,
takie jak Dzień Mamy, Dzień Dziecka oraz
Dzień Taty.

W trakcie trwania pierwszego semestru
zostały otwarte dwie nowe grupy, t.j. grupa
dla dorosłych pragnących się nauczyć
języka polskiego oraz grupa zabawowa
(tzw. playgroup’a) dla najmłodszych dzieci.
Obie te inicjatywy spotkały się dużym
zainteresowaniem
wśród
środowiska
polonijnego. Ponadto, rozpoczęliśmy także
przygotowania
do
utworzenia
biblioteki/czytelni dla naszych uczniów.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim
osobom, które stale wspierają naszą szkołę
różnego
rodzaju
darowiznami,
zaangażowaniem, wszelką pomocą, a także
dobrym słowem.
Wszystkim
naszym
Uczniom,
Ich
Rodzinom oraz Sympatykom Polskiej
Szkoły w Rowville życzę bezpiecznych
oraz udanych ferii zimowych.
Do zobaczenia 21 lipca!
Magdalena Delport

Wieści z Klubu Seniora
Co sie wydarzyło u seniorów?
3 maja - Nie ulega żadnej wątpliwości, że
najważniejszym wydarzeniem minionego
okresu była akademia poświęcona rocznicy
zwycięskiej bitwy Polaków pod Monte
Cassino, przygotowaną przez Panią Krystynę
Mrozik. Wszyscy seniorzy kierują w stronę
Pani Krystyny i wykonawców piosenek, prozy,
poezji i utworów muzycznych ogromne
podziękowania. Pani Krystyna przybliżyła nam
wydarzenia tamtych pamiętnych dni oraz
niezastąpioną rolę i działanie teatru ku
pokrzepieniu serc w trudnych czasach walk o
niepodległość. Pan Stanisław Jakubicki i pani
Grażyna Krajewska rozgrzali serca bliskimi
sercu piosenkami np. "Czerwone Maki",
"Karpacka Brygada", "Powrócisz Tu",
"Sen o Lwowie", "Miłość Ci wszystko
wybaczy", "Chryzantemy złociste", pan Roman
Syrek jak zwykle służył
akompaniamentem, pan Paweł Ustupski na
skrzypcach wykonał "Modlitwę Harcerską" i
"Pieśń Wieczorną", pan Stanisław Jabłoński

przypomniał o Świecie Flagi i wyrecytował
wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
"Pieśń o fladze", a punktem kulminacyjnym był
mini recital na pianinie w wykonaniu Konrada
Olszewskiego: "Polonez" Liszta oraz utwory
Szopena " . Akademia była niepowtarzalnym
przeżyciem.
Ogromnej wagi tej uroczystości dodała
obecność 96-cio letniego weterana, uczestnika
walk o Monte Cassino, żołnierza Drugiego
Korpusu, pana Edwarda Kondysa z żoną.
Zaskoczył wszystkich obecnych erudycją,
pamięcią i poczuciem humoru. Nagrodził on
naszych aktorów, zasłużonych działaczy Domu
Polskiego "Syrena" i Klubu Seniora książką pt
"75 Goniec Karpacki Jubileuszowy".
9 maja - wolontariusze i działacze naszego
Klubu Seniora w Parlamencie obejrzeli bardzo
ważną i wspaniałe przygotowaną przez
Federację, SPK, przy dużym wsparciu IPNu
wystawę dotycząca żołnierzy wyklętych, Armii
Krakowej, Rotmistrza Pileckiego, rodziny
Ulmów z Markowej oraz historii Rady Pomocy
Żydom 'Żegoty'. Po obejrzeniu wystawy
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na lunch.
31 maja - Byłoby dużym błędem nie
wspomnieć tej rozpustnej wyżerki, w bufecie
"All You Can Eat" w Village Green.
Kilkakrotnie obracaliśmy po smaczne kąski.
Był seefood, dobre mięsko, sałatki a na deser
słodka pawłowa, i inne ciasta, oraz owoce.
Niektóre panie nawet zadały sobie trud i liczyły
ilokrotnie sąsiadki przy sąsiednich stołach
napełniały talerze, ale oferowane przez kuchnie
smakołyki wystawiały nas na pokuszenie.
Wszystkie diety zostały odsunięte na tzw jutro.
14 czerwca - pani Bożena z Federacji
przypomniała o prawach seniorów i
możliwościach uzyskania pomocy w trudnej
sytuacji zdrowotnej. Każdy z seniorów ma
prawo do złożenia podania o 'assesment',
stopnia pomocy jakie Rząd Australii może
zaoferować. Dobrze być zarejestrowanym w
systemie pomocy starszym. Obejrzeliśmy
poruszający a nawet można powiedzieć
wstrząsający film obrazujący złe traktowanie
osób starszych przez ich najbliższych.

Zmarła pani Stefania Lewandowska, pani
Trofimczuk i po długich cierpieniach Paweł
Czubryj, niech dobry Bóg zaprosi ich przed
swój tron.
Nasz Chór Seniorów wzbogacił się o nowe
głosy, pani Krysi i pana Jasia, i prowokuje
wszystkich do wspólnego śpiewu i
kołysania się w rytm znanych piosenek
takich jak "Głęboka studzienka", "Zachodzi
słoneczko", "Jadą goście jadą", "Po cóż
żeśta kawaliry przyszli ", "A jak będzie
słońce i pogoda", "Zasiali górale" i wiele
innych. Ostatnio członkowie chóru
zaskoczyli wszystkich swoimi kolorowymi
strojami ludowymi z pięknymi haftami. Taki
miły polski akcent. Dziękujemy chórowi za
uświetnianie naszych spotkań.
W tym miesiącu obrodziło w urodziny, były
róże, kartki z życzeniami, no i niezastąpione
"Sto lat", chociaż dla niektórych seniorów
np dla pana Zbigniewa Lejmana z klubu
Mount Waverley na jego 95 urodziny "Sto
lat to za mało" jest bardziej stosowne.
Kuchnia jak zwykle rozgrzała żołądki dobra
zupką, osłodziła nasze nastroje pączkiem i
w ten sposób mile spędzamy czas.
25 czerwca - w poniedziałek o 8:45
Seniorzy jadą szukać szczęścia do Crown
Casino. W następnym numerze naszego
biuletynu zdradzimy tajemnice kto wygrał
miliona. Z całą pewnością nie wydamy kto
ile stracił.
28 czerwca - na zebraniu gościmy księdza
Józefa Migaczami, który posługiwał
Polakom Wschodnich dzielnic przez wiele
lat, a obecnie obchodzi 40 lecie kapłaństwa.
Witamy nowych członków Zygmunta Króla
i Ewę Filipczyk.
Zapraszamy na spotkania. Jest wesoło,
miło i przyjemnie.
W imieniu Zarządu Klubu Seniora
Małgorzata Moszczyńska

Coś na wesoło
Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia:
- Jak nazywają się mieszkańcy Warszawy?
Jasiu rozeźlony:
- Skąd mam wiedzieć? Przecież to półtora
miliona ludzi.....
- Zapomniałam hasła do telefonu.
- Jak tak na ciebie patrzę, to 1234.
-Ooo... Zgadza się!
Nie boję się żony! Tylko jak jej to
powiedzieć....
- Co mówi ogrodnik do ogrodnika?
- Przesadziłeś?
- Co mówi matematyk do przyjaciela?
- Liczę na ciebie.
Nauczycielka plastyki prosi uczniów o
narysowanie rzeki i wędkarza. Pod koniec
lekcji, sprawdzając prace uczniów, pyta Jasia:
- A dlaczego nie narysowałeś wędkarza?
- Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie
ryb jest zabronione!

Kalendarz Imprez
• 1/09 godz 19:30 Sobota (Sat)
Bal Ojca – Father’s DAY
• 8/09 godz 19:00 Sobota (Sat)
Latino Dance - Rezerwacja
Grace 0412 605 862, Margaret 0407 725 167
• 13/10 godz 19:30 Sobota (Sat)
– ŁOWICZ Zabawa
Od Redakcji
Materiały do następnego wydania należy składać
do 20-go Sierpnia. ( 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/

