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W Dzień Bożego 
Narodzenia 
ślemy wszystkim te 
życzenia 
szczęścia zdrowia i radości 
pieniędzy i pomyślności, 
a Nowy Rok 22 
niech wam wszystkim 
miłość da. 
                     

                       Zarząd SPWD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z podwórka 
Stowarzyszenia. 

Proszę obserwować i 
przestrzegać stanowe 
restrykcje Covid-19, od 
których uzależnione jest 
otwarcie Domu Polskiego 
„Syrena” i wszystkie 
organizowane imprezy.  

Zapraszamy na:  
 

 

 

27/11/21 godz. 19:00 Andrzejkowy Bankiet z 
wyborami Ojca Roku  
Bilety w cenie $100; W cenie biletu lampka wina i 
obiad. Gra włoski zespół „Romanza”.  

4/12/21 godz 16:00 – 19:00 Bal 
Przebierańców dla dzieci. 
31/12/21 godz. 19:30 Zabawa Sylwestrowa. 
Rezerwacje biletów w cenie $120; W cenie biletu trzy 
daniowy poczęstunek, lampka szampana, kawa i 
herbata. Muzyka DJ „Skandal”. 
Rezerwacje przyjmuje Pani Małgosia mb. 0407 725 167; 

------------------------------------------------------------------ 
       Covidowe ograniczenia i ‘lockdowny’ ponownie 
pokrzyżowały plany Domu Polskiego „Syrena”.  

Nie odbył się Bal Ojca zaplanowany na 4 września.  
Dwukrotnie był odwoływany bal przebierańców dla 
dzieci. Mamy nadzieje, że dojdzie do skutku 4 grudnia. 

W planie są konkursy, jumping custle, profesjonalny 
pokaz magika, poczęstunek, nagrody. Panie Mariola 
Stanikowska, Magdalena Szkradan oraz Małgosia 

Walerian wspólnie z innymi wolontariuszkami włożyły 
dużo inicjatywy, energii oraz wsparcia finansowego w 
przygotowanie balu. Odwołane zostały doroczne Targi, 
być może, jeżeli zostaną usunięte ograniczenia jesienią, 
zorganizujemy Festyn Staropolski.  
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł do Pana 
członek naszego Stowarzyszenia dr Zdzisław Derwiński. 

Rodzinie składamy kondolencje. 
Borykamy się z trudnościami, wielokrotne ‘lockdowny’ 
mają ogromny wpływ na utratę dochodów a ponoszone 
koszty są ciągle takie same.  
Zachęcamy wszystkich, którym Dom Polski „Syrena” leży 
na sercu, do wsparcia finansowego. Wszystkich 
darczyńców, których darowizna przewyższy $1000 
umieścimy na pamiątkowej tablicy darczyńców w holu.  
Z uwagi na Covidowe ‘lockdowny’ doroczne zebranie 
sprawozdawcze zostało odłożone na przyszły rok, o 

terminie powiadomimy listownie. Jeżeli ktoś zmienił 
adres proszę o powiadomienie sekretarza: dr Marek Kijek 
mb. 0418 976 218.   
Zapraszamy wolontariuaszy w każdą środę, zawsze jest 
dużo pracy.  
Pani Krysia Goraj prosi chętnych do pracy w bibliotece, 
głównie dyżury w niedzielę od godz 14 do 16, przyjmuje 
zgłoszenia na mb 0403 837 777.    
Covidowe ograniczenia z dniem 22 października zostały 
częściowo poluzowane, od 7 listopada pani Magda 
zaprasza na niedzielne obiady, rezerwacje mb 0426 216 
338.                                       
                                             Małgorzata Moszczyńska 



 

 
 

Z podwórka „Łowicza” 
        

          Małgorzata Drajkopyl 
             Prezydent 

 
W ostatnim biuletynie snułam plany odnośnie 
wrześniowych i październikowych imprez, ale niestety 
pozostały tylko planami…Po dość nudnej zimie, nastała 
piękna wiosna. Wszystko rozkwita i budzi się do życia. 
Tancerzom i instruktorom również udziela się wiosenny 
nastrój i z miłą chęcią planują zajęcia i imprezy jakie 
mają odbyć się do końca roku.  
Dnia 14 listopada tradycyjnie weźmiemy udział w 
Polskim Festiwalu na Federation Square, który w 
skutek kowidowych ograniczeń, w tym roku będzie miał 
inny charakter, będzie to Mini Koncert na estradzie 
Deakin Edge. Zespół był w stanie przygotować krótki 
występ, na który zapraszamy w godzinach 11-13. 
Reprezentacja dziecięcej grupy zaśpiewa ludową 
piosenkę z okolic Lublina, zaś starsza grupa zaprezentuje 
taniec z regionu łowickiego. Wszelkie informacje o 
programie i biletach można znaleźć na oficjalnej stronie 
internetowej Festiwalu. W zeszłym roku minęło 45 lat od 
momentu założenia zespołu. Niestety, nie mogliśmy 
pozwolić sobie na wielką imprezę jaką planowaliśmy. W 
zamian za to, zapraszamy do naszego Kina pod 
Gwiazdami na imprezę plenerową dnia 11 grudnia na 
terenie Domu Polskiego „Syrena”, na projekcję filmu o 
45-leciu istnienia zespołu. Film będzie połączeniem 
wspomnień z dawnych lat i migawek nagrań z 
koncertów. Refleksje byłych i obecnych tancerzy 
przybliżą nam historię zespołu Łowicz.  Za nim zapadnie 
zmierzch i rozpocznie się projekcja filmu, będzie można 
zjeść pierogi, kiełbaskę, polskie ciasto, zakupić folkową 
pamiątkę wieczoru oraz poprzeć zespół kupując los na 
loterie fantową. Wszelkie informacje będą dostępne na 
ulotkach oraz na naszej stronie internetowej, 

 www.lowiczmelbourne.org.au.  
Z radością informujemy, że dzięki finansowym wsparciu 
Konsulatu Polskiego w Sydney, udało nam się zakupić 
nowe stroje męskie z regionu Beskidu Śląskiego. Zostały 
wykonane w pracowni ‘Perfekt’ w Krakowie i będą 
zaprezentowane na PolArt 2022 w Sydney. Grupa 
młodsza również wzbogaci swoją garderobę o stroje z 
regionu lubelskiego, które powstały w miesiącach 
zamknięcia w mojej domowej pracowni.  Na łamach 
biuletynu pragnę podziękować wszystkim tancerzom, ich 
rodzicom oraz Edycie Drajkopyl i Olivii Winczura, którzy 
nie tracąc dobrych nadziei i zapału spotykali się na 
zoom. Członkom zarządu, dziękuję za kilkanaście 
pracowitych wieczorów, które spędziliśmy razem na 
dyskusjach i planowaniu działalności zespołu.   
Na koniec w imieniu zespołu i własnym pragnę życzyć 
wszystkim czytelnikom wiele radości, gdyż wielkimi 
krokami zbliża się taki czas, co łzy w śmiech 
zamienia, ma taką moc, co smutek w radość przemienia, 
ma taką siłę, co spełnia marzenia… 
To właśnie magia Świat Bożego Narodzenia.  
 
                                                

 

 
 

Kącik Szkoły 
       
      Magdalena Delport 
     Koordynatorka Szkoły 

 

 
Witam wszystkich Czytelników Biuletynu Domu 
Polskiego „Syrena” po wiosennych wakacjach, które z 
pewnością zregenerowały nasze siły i dostarczyły wielu 
okazji do odpoczynku. 9 października rozpoczęliśmy 
czwarty term nauki w Polskiej Szkole Sobotniej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville. Zgodnie z 
wytycznymi Wiktoriańskiego Departamentu Edukacji, 
zajęcia nadal odbywają się zdalnie. Mamy jednak 
nadzieję, że wkrótce uda nam się powrócić do lekcji 
stacjonarnych. 
Za nami trzy termy wytężonej i bardzo owocnej nauki, 
podczas której, między innymi, przygotowywaliśmy się 
do tegorocznego Polskiego Festiwalu na Federation 
Square. Po raz kolejny stawiliśmy czoła wyzwaniu 
zdalnych prób oraz nagrań występujących uczniów. 
Efekt naszej pracy będzie można zobaczyć już wkrótce, 
tj. 14 listopada. Podczas występu przeniesiemy się do 
magicznego świata Jana Brzechwy, autora znanej 
wszystkim „Akademii Pana Kleksa”.  
W trzecim termie nauki Uczniowie naszej Szkoły 
poznali postać Błogosławionego Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. W 2021 roku przypada czterdziesta 
rocznica śmierci oraz sto dwudziesta rocznica urodzin 
tego wielkiego Polaka. Jak wiemy, Kardynał Wyszyński 
był głosicielem uniwersalnych wartości 
chrześcijańskich, bronił polskiej kultury oraz domagał 
się od komunistycznych władz poszanowania wolności 
religijnej. Nowo zdobyta wiedza na temat tej wybitnej 
postaci dostarczyła naszym uczniom wielu inspiracji do 
wzięcia udziału w konkursie pt. „Kardynał Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia- Największa Miłość to 
Polska”, który został zorganizowany przez Dział 
Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, 
Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii oraz 
Polskie Biuro Opieki PolCare. Trzymamy kciuki za 
naszych podopiecznych oraz z niecierpliwością 
czekamy na ogłoszenie wyników! 
Pozostałe bloki tematyczne, które zostały zrealizowane 
w poprzednim termie dotyczyły, między innymi, pór 
roku, miesięcy, zjawisk atmosferycznych, dyscyplin 
sportowych, geografii Polski, świata bajek, 
niedźwiedzia Wojtka oraz Powstania Warszawskiego. 
Nie mogło także zabraknąć zajęć kulinarnych 
zatytułowanych „Gotowanie na ekranie”, podczas 
których nasi uczniowie przygotowali swoje śniadanie 
oraz upiekli pyszne babeczki na Dzień Taty. Ponadto, 
najstarsza grupa wcieliła się w role prezenterów 
pogody oraz miała także okazję relacjonować zimowe 
zawody narciarskie. Wszyscy spisali się doskonale i kto 
wie, może w przyszłości zobaczymy ich na żywo w 

telewizji       

http://www.lowiczmelbourne.org.au/


 

 

 
 

Wieści z Klubu Seniora 
                
     Krystyna Klepacz  
    Małgorzata Moszczyńska 

 

 
W związku z sytuacją pandemii Covid-19 członkowie 
Klubu Seniora nie mieli zbyt dużo okazji do wspólnych 
spotkań i wyjazdów, ale tak bywa jak w tym przysłowiu 
„człowiek planuje, Pan Bóg kieruje”.  
 
Odbyło się spotkanie 5 sierpnia poświęcone 77 rocznicy 
Powstania Warszawskiego. Zespół „Rytm” przybliżył 
grozę tych dni bohaterskiej walki, zakłamanie Armii 
Czerwonej, intencje Armii Krajowej w ramach akcji 
„Burza”, poświęcenie się w walkach nie tylko dorosłych, 
ale również dzieci. Straty mówią same za siebie: 16 tys. 
zabitych, 20 tys. rannych, 15 tys. wziętych do niewoli, 
w odwecie zginęło ponad 150 tys. cywilnych 
mieszkańców stolicy, a Warszawa została doszczętnie 
zniszczona. W uszach brzmią słowa wiersza Antoniego 
Słonimskiego: „Uwaga, Uwaga ...... ogłaszam alarm dla 
Miasta Warszawy!”. 
Po pięknej akademii nie obyło się bez kwiatka i ‘Sto Lat’ 
dla jubilatów.     
Z Ks Stanisławem Wroną i Siostrą Mariettą 
odmówiliśmy modlitwę, po której przy zupce i pączku 
nie mogliśmy sie nagadać.    
 
W tym długotrwałym lockdownie zarząd Klubu Seniora 
nie zapomniał o swoich członkach. Już od września, 
kiedy dowiedzieliśmy się, że lockdown szybko się nie 
skończy, wznowiliśmy kontakty telefoniczne. Do akcji 
chętnie włączyli się członkowie Zespołu „Rytm”. 
Rozmowy te spotkały się z dużą aprobatą i przyniosły 
obupulną korzyść w czasie izolacji i osamotnienia.  
 
Ze smutkiem informujemy, że odeszli od nas do Pana 
Bronisław Żukowski i Emilia Gierut. Składamy rodzinom 
wyrazy współczucia.     
 
Jeżeli sytuacja ograniczeń zwiazanych z pandemią się 
nie zmieni, zarząd planuje kolejne spotkanie 11 
listopada. Spotkanie to będzie poświęcone uczczeniu 
członków klubu seniora, którzy odeszli do Pana. Na 
spotkaniu odbędzie się również spóźniona nominacja 
Dziadka Roku, którym został jeden z najstarszych 
członków klubu Pan Józef Sendobry.  
Na kolejnym naszym zebraniu 25 listopada odbędzie się 
akademia z okazji odzyskania przez Polskę 
Niepodległości przygotowana przez Panią Krysię Mrozik.  
W tych niepewnych czasach, w ciagłych lockdownach 

czas minął nam szybko, już 9 grudnia celebrować 
będziemy obiad Bożonarodzeniowy z tradycyjnym 
opłatkiem i bogatą loterią.    
Nasze pierwsze spotkanie w Nowym Roku jest 
zaplanowane na 20 stycznia.      
W zwiazku z ciągłymi lockdownami Zarząd Klubu 
przesuwa zebranie sprawozdawczo-wyborcze na 
przyszły rok 2022. Przypominamy seniorom nowy 
numer telefonu Domu Polskiego 7036 6139. 

  
Wszystkim członkom Klubu Seniora i 
czytelnikom biuletynu życzymy zdrowych i 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w gronie najbliższych oraz 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku 2022.                      Zarząd Klubu Seniora  
  

 
 

Wiersz polecony przez Zygmunta Bielińskiego 

 po wysłuchaniu spontanicznej recytacji Krystyny Kobus. 

 

Dobre rady 
Wstawaj rano, sypiaj twardo, 

Hartuj duszę, jadaj miernie, 

Z bólem łam się z młodu hardo, 

A dochowaj słowa wiernie. 

Ucz się słuchać, abyś umiał 

Rozkazywać, gdy tak padnie; 

Ucz się pracy, byś zrozumiał, 

Co tam leży w życiu na dnie; 

Ucz się milczeć, byś treściwie 

Umiał w Niebo podnieść głosy; 

Ucz się modlić, byś cierpliwie 

Umiał wytrwać na złe losy. 

Rano rozważ, co masz czynić, 

Nim postawisz krok na progu, 

A wieczorem licz się Bogu! 

I już lepiej jest obwinić 

W sercu siebie, niźli bliźnie, 

Kiedy noga się pośliźnie. 

Nic nie pocznij bez rozwagi, 

Boga wzywaj do pomocy, 

To nie zbraknie ci odwagi 

Ani we dnie, ani w nocy. 
 

                                                  Wincenty Pol (1807 - 1872)                                                       



 


