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„Ludzie mówią “Czas to pieniądz”.
A ja wam mówię “Czas to miłość””
Kard. Stefan Wyszyński

Z podwórka Stowarzyszenia.
Witam serdecznie w naszym pierwszym w tym
roku wydaniu Biuletynu a także pierwszym po długiej
przerwie z powodu pandemii. Miejmy nadzieję, że
ten rok będzie dla nas łaskawszy i będziemy mogli
pracować bez zakłóceń, czego wszyscy wzajemnie
sobie życzymy.
Zabawa Sylwestrowa - nasze jedyne wydarzenie
z ubiegłego roku było inauguracją normalności, jeśli
tak to można nazwać, przyniosła dużo radości i
możemy ją zaliczyć do najbardziej udanych pod
każdym względem. Wszystkie możliwe miejsca były
zabukowane, bardzo smaczna kolacja na gorąco była
przygotowana przez panią Magdę Domzalską i jej
załogę, panie pracujące w kuchni w każdą niedzielę.
Oprawa muzyczna DJ Mark, który wśród naszych
bywalców zdobył sobie dobre uznanie, grał w Domu
Polskim już wiele razy i obiecał grać na naszych
dwóch planowanych w bieżącym roku zabawach tj. z
okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Podziękowania należą
się również osobom przygotowującym salę na czele z
p. Stasią Biały i woluntariuszom pracującym w Domu
Polskim we środę za świąteczne dekoracje sali a po
zabawie za pomoc przy zdejmowaniu tychże
dekoracji.
W czasie, kiedy Dom Polski był zamknięty dużo
osób mimo pandemii pracowało w Syrenie społecznie
przy utrzymaniu terenu i różnych naprawach, bo
niestety trawa zawsze rośnie i trzeba ją kosić a i w
budynku też nie brakuje prac, które muszą być
zrobione.
Pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk: Stanisław
Koczwara, Zygmunt Bieliński, Janusz Klępka, Jerzy
Ciechanowski, Bogusia Levenda, Jadwiga Bretes,

Redaguje: Małgorzata Moszczyński
Zbigniew Marszałek, Waldemar Mróz.
Pandemia odbiła się bardzo na dochodach Domu
Polskiego Syrena, jedyny dochód to była zabawa
Sylwestrowa, a rachunki do płacenia spływały cały
rok, dlatego też chciałam podziękować w imieniu
Zarządu osobom za pieniężną dotację, bo jest to
ogromna pomoc.
Konrad Chmiel - $2,000
Dariusz Misterski - $1,000
Paweł, Magda Rozpara - $500
Polcare - Bożena Iwanowski - $500
Jerzy, Małgorzata Krysiak - $200
W niedzielę 24 stycznia rozpoczęliśmy regularną
działalność Domu Polskiego Syrena, było miło
zobaczyć wszystkich odwiedzających i mamy nadzieję,
że będzie ich coraz więcej.
Na małej Sali odbyło się pożegnalne spotkanie z
Romanem Syrkiem i jego żoną Elżbietą, którzy po
około 30 lat pobytu w Australii zdecydowali powrócić
do Polski na stałe. Roman Syrek wraz z dziećmi Alicją,
Anią i Jankiem poświęcili dużo czasu na pracę
społeczną dla polskiej społeczności w Melbourne
dzieląc się z nami swoim talentem i koncertując
prawie na wszystkich uroczystościach i akademiach.
Roman nigdy nie odmówił, jeśli potrzebowaliśmy jego
muzyki. Dziękujemy im za to serdecznie i życzymy
samych pomyślności w kraju ojczystym, będzie nam
ich z pewnością brakowało.
W sobotę 27-go lutego, o godz. 14-tej odbędzie się
Roczne (za rok finansowy 2019/20) Zebranie
Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia, które ze
względu na pandemię zostało przesunięte na ten
termin. Zapraszam wszystkich członków
Stowarzyszenia i przypominam o zapłaceniu składek
członkowskich zaległych i na rok bieżący 2021.
Powiadomienia wraz z agendą zostaną do wszystkich
wysłane pocztą. Liczymy na przybycie wszystkich i
zgłoszenie nowych nominacji na członków Zarządu.
Na koniec mojej notatki chciałam jeszcze
podziękować p. Małgosi Moszczyńskiej, że poświęca
swój czas i umiejętności i redaguje nasz Biuletyn.
Jesteśmy jej bardzo wdzięczni, bo jest to praca, którą
nie każdy może wykonać.
Teresa Koronczewski

Sejm ogłosił patronami 2021 roku: kard. Stefana Wyszyńskiego (40 rocznica rocznica śmierci, a także 120
rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia), Stanisława Lema (wybitnego i poczytnego przedstawiciela polskiej
fantastyki), Cypriana Kamila Norwida (200 rocznica urodzin, wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika),
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (100 rocznica urodzin poety pokolenia Kolumbów) oraz Tadeusza
Różewicza (100 rocznica urodzin wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, związanego
z losem pokolenia wojennego).
Rok 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja, pierwsza w Europie i druga na świecie, uchwalona w 1791
roku przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Akt ten wprowadził trójpodział władzy,
niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia.

Kącik Szkoły
Podsumowanie Roku Szkolnego 2020 w
Polskiej Szkole Sobotniej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Rowville
Rok 2020 to czas który na długo pozostanie w naszej
pamięci ze względu na specyficzną sytuację nie tylko
w Australii, ale też na całym świecie. Zapamiętamy
go, gdyż był doskonałym testem naszego
człowieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie w
trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach. Niejeden z
nas mógłby rzec, że był to rok jak żaden inny.
Dla Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Rowville, rok 2020 był zdecydowanie
rokiem obfitującym w nowe inicjatywy i
doświadczenia. Po pierwszych dwóch miesiącach
nauki stacjonarnej, przenieśliśmy się do wirtualnej
klasy, gdzie dzięki nowoczesnych technologiom
komunikacyjno-informacyjnym mogliśmy nadal
pogłębiać wiedzę i tajniki języka polskiego, historii
oraz kultury naszej Ojczyzny. Dzięki elastycznym oraz
bardzo zaangażowanym Nauczycielom, Uczniom oraz
Ich Rodzinom, udało nam się sprostać wyzwaniom
edukacyjnym w tym jakże trudnym okresie. Jesteśmy
za to bardzo wdzięczni.
Rok 2020 obfitował w ważne wydarzenia historycznokulturalne, w których nasza Szkoła wzięła udział.
Nasze wysiłki zostały docenione przez Polskie
Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przesłało
nam dyplom Szkoły, która pamięta o ważnych
wydarzeniach i postaciach historycznych. Ponadto,
otrzymaliśmy także podziękowanie za wspólne
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w 102-gą
rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W latach 2019-2020 Polska Szkoła w Rowville brała
udział w międzynarodowym projekcie wymiany szkół
partnerskich „Razem dla Edukacji” realizowanym
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W związku
z pandemią, nasz ubiegłoroczny wyjazd do Polski nie
mógł się odbyć. Jesteśmy jednak wdzięczni za
działania, które mogliśmy wspólnie zrealizować
wirtualnie. Za nasz udział w tym prestiżowym
Projekcie również otrzymaliśmy piękny Certyfikat.
Podczas zdalnych zajęć udało nam się zrealizować
dwa projekty takie jak „Życzenia na Dzień Polonii i

Polaków za Granicą” oraz „Szkolne Przyjaźnie”.
Drugi z nich został przygotowany specjalnie na
ubiegłoroczny występ podczas Polskiego Festiwalu
na Federation Square. Oba przedsięwzięcia można
obejrzeć na naszej stronie Facebook oraz kanale
YouTube: Polish Saturday School, Rowville.
Uczniowie naszej Szkoły wzięli także udział w
ważnych konkursach. Pośród nich był Konkurs
Wielkanocny, Koncert Talentów oraz Konkurs
poświęcony postaci wybitnego Polaka- Pawła
Edmunda Strzeleckiego. Jesteśmy bardzo dumni z
naszych podopiecznych oraz Ich osiągnięć.
Tydzień przed zakończeniem Roku Szkolnego, przy
wsparciu Działu Szkolnego Federacji Polskich
Organizacji w Wiktorii, zorganizowaliśmy Piknik
Rodzinny. W programie znalazły się, między innymi,
mobilna farma zwierząt, pokaz magika, warsztaty
bożonarodzeniowe, Urodziny Niepodległej oraz
konkursy. Było to dla nas pierwsze stacjonarne
spotkanie od marca i sprawiło nam wszystkim wiele
radości.
Tegoroczne zajęcia w Polskiej Szkole w Rowville
rozpoczną się 13 lutego o godzinie 9.15. Zapraszamy
do zapisów. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod adresem e-mail
polishschool.rowville@gmail.com lub numerem
telefonu 0467531068.
Magdalena Delport
Koordynatorka Szkoły

“Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy
przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy
przełamać ludzkiej złości i gniewu.
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy
zaoszczędzić smutku., cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać
ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i
pociechy.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić
dobrem za wyrządzone nam zło.”
Kard. Stefan Wyszyński

Z podwórka “Łowicza”

Wieści z Klubu Seniora

Witam serdecznie wszystkich czytelników kącika
Łowicza.
Ubiegły rok pokazał, że, życie może być pełne
niespodzianek. Mamy nadzieję, że ten rok, 2021
przyniesie więcej stabilności i nasze plany będą
możliwe do realizowania, a próby, występy, koncerty i
życie towarzyskie grupy przebiegnie bez zakłóceń.
W poniedziałek dnia 8 lutego, Zespół Wokalno
Taneczny Łowicz wznawia swoją działalność oraz
rozpoczyna nabór nowych tancerzy do Zespołu.
Zapraszamy dzieci w wieku 5-12 na 60 minutowe
zajęcia wprowadzające, które rozpoczną się o godz.
18:00, zaś młodzież, która ukończyła lat 13 i
dorosłych na godz. 19:30.
Następny rok, czyli 2022 to rok wyjazdu na Polski
Festiwal Artystyczny, który co 3 lata odbywa się na
terenie Australii.
W zeszłym roku zajęcia praktyczne zostały
zawieszone na 10 miesięcy i pozostawały nam tylko
spotkania przed komputerem. Festiwal PolArt to
ogromne wydarzenie, które dyktuje dynamikę życia
zespołów takich jak Łowicz, w związku z tym, w tym
roku chcemy nadrobić zaległości i dziarsko wziąć się
do pracy, a wszystkich co myślą o wstąpieniu do
zespołu, w szczególności tych co chcieliby z nami
pojechać do Sydney na PolArt 2022, zapraszamy na
regularne poniedziałkowe spotkania.
Adres: Dom Polski Syrena 1325 Stad Rd. Rowville.
W tym roku zajęcia zespołu będę odbywać się w
trzech grupach.
Zajęcia dla najmłodszych będą rozpoczynać o
godzinie 18:00 i trwać będą 45 minut, następnie
lekcja zostanie przedłużona o 30 minut dla dzieci,
które są starsze lub prezentują znajomość kroków,
aby miały możliwość rozwinąć swoje zainteresowanie
ucząc się bardziej zaawansowanych tańców.
Od godziny 19:30 prowadzone będą zajęcia dla grupy
starszej, czyli dla młodzieży i osób dorosłych w wieku
powyżej 13 lat.
Przypominamy, że taniec ćwiczy koncentrację,
wyładowuje energię, wpływa na rozwój intelektualny
oraz fizyczny rozwój dziecka, jak również u dorosłych.
Uzewnętrznia uczucia dzieci za pomocą gestów,
ruchów i mimiki przez co lekcje są zabawą.
Po przez naukę tańca polskiego można pogłębić
wiedzę o Polsce i jej kulturze, zaś przyjaźnie zawarte
w takich zespołach jak Łowicz czasami zostają na
wiele, wiele lat.
Wszelkie informacje o grupie i jej działalności można
znaleźć na stronie internetowej zespołu, Faceboook,
Instagram lub konta
Małgorzata Drajkopyl
Prezydent

Po dziewięciomiesięcznej przerwie Klub Seniora
wznowił swoją działalność. Nie znaczy to, że przez
ten okres Zarząd zapomniał o swoich członkach.
Nasza Prezes Monika Hołda co miesiąc
przygotowywała listę kontaktów telefonicznych dla
Zarządu, na podstawie której przeprowadzaliśmy
rozmowy z członkami klubu. Pozwoliły one bliżej się
poznać, a przede wszystkim przyjemnie spędzić
wspólnie czas w trakcie lock down-u. Od września
2020 r. z inicjatywy Prezesa rozpoczęliśmy
spotkania na Zoom, do którego w październiku
dołączył Zespół „Rytm”.
Na początku grudnia Zarząd i Zespół „Rytm”
zorganizował spotkanie, podczas którego
przygotowane zostały kartki świąteczne, vouchery
na obiad w Domu Polskim. Pani Monika zredagowała
również biuletyn okolicznościowy.
Dzięki wprowadzonym zmianom w restrykcjach
covid-19 10 grudnia udało nam się zorganizować
zebranie sprawozdawcze i skromny lunch
świąteczny. W gronie zaproszonych gości obecny
był rektor DMS Keysborough ks. Kamil Żyłczyński,
ks. Stanisław Wrona i siostry Marietta i Elżbieta.
Pomimo faktu, iż spotkanie nasze zorganizowane
było w ostatnim momencie przedświątecznym
zostało przyjęte przez uczestników bardzo
serdecznie. Wszyscy cieszyliśmy się możliwością
wspólnego kolędowania, symbolicznym łamaniem
opłatkiem, a przede wszystkim faktem spotkania po
tak długim okresie ‘lock down’.
Z dniem 21 stycznia 2021 rozpoczęliśmy nasze
regularne spotkania klubowe. Frekwencja na
pierwszym zebraniu przerosła nasze oczekiwania.
Obecnych było 92 osoby. W nastrój karnawałowy
wprowadził nas Zespół „Rytm”. Wszyscy mieliśmy
wspaniały czas, konwersacjom nie było końca i
ciężko się było rozstawać.
Trudno w tym czasie snuć dalekosiężne plany.
Pomimo to, w najbliższym okresie pragniemy
zorganizować wycieczkę do San Remo,
przeprowadzić podstawowy kurs komputerowy i
wprowadzić Tai Chi.
Obiad Wielkanocny planowany jest na 18 marca
2021.
Jednak nie chcemy wybiegać zbyt daleko w
przyszłość, aby się przypadkiem nie rozczarować.
Krystyna Klepacz
Wice Prezes Klubu Seniora

Od Redakcji
Materiały do następnego wydania należy
składać do 20-go marca 2021.
(gosia@moszczynski.eu)
Zapraszamy na stronę internetową
http://polishclubrowville.org.au/

