Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne (SPWD) – Dom Polski „Syrena”

Kronika
Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne (SPWD)
Wiadomości zebrała i opracowała Małgorzata Moszczyńska.
Zarys Historyczny
Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne (SPWD) powstało w 1974 roku z
połączenia Koła Związku Polaków w Dandenong założonego 5 kwietnia 1959 roku ze
Związkiem Polaków w Ringwood, który rozpoczął działalność w roku 1961.
Dziesięcioakrowa działka przy 1325 Stud Road w Rowville pod budowę Domu Polskiego
została zakupiona w 1977 roku za cenę 105 tys. dolarów. Decyzja o budowie Polskiego
Domu została podjęta na nadzwyczajnym zebraniu 19 września 1982 roku. Dom Polski
„Syrena” został wybudowany ogromnym wysiłkiem Polonii przy wsparciu lokalnego rządu i
oficjalnie otwarty 3 marca 1984 roku przez wiktoriańskiego ministra imigracji i spraw
etnicznych Hon. Petera Spykera.
Wielu szczegółów można doczytać się w pierwszym tomie „Kroniki Federacji Polskich
Organizacji w Wiktorii 1962-1992”.
W roku 1993 zarząd SPWD w Melbourne dysponował już budynkiem otoczonym zadbaną
posesją. Wewnątrz znajdowały się: duża sala mieszcząca 350 osób, mała salka na 80 osób,
biblioteka zawierająca 3500 pozycji, biuro, kuchnia z zapleczem (chłodnia, magazyn), bar z
licencją alkoholową, sklepik z polskimi produktami i hol z tablicą pamiątkową. Na terenie
Domu Polskiego były wybudowane BBQ oraz plac zabaw dla dzieci.
Konstytucja opracowana i zatwierdzona 1 kwietnia 1981 w roku, która definiowała
Stowarzyszenie jako bez profitową organizację. Nadrzędnym celem stowarzyszenia było
szerzenie kultury i tradycji polskich wśród Polaków i wśród australijskich przyjaciół,
wychowanie dzieci i młodzieży w duchu polskości i ze znajomością polskiej historii,
utrzymywanie języka polskiego oraz zapewnienie Polakom wsparcia w ich codziennych
problemach i trudnościach w nowej ojczyźnie.
Wszystkie decyzje zatwierdzane były przez Zarząd Stowarzyszenia, w składzie: Prezes,
Vice-Prezes, Sekretarz i Skarbnik oraz Członkowie Zarządu. Najważniejsze decyzje
finansowo-organizacyjne były zatwierdzane przez wszystkich członków Stowarzyszenia na
corocznym Zebraniu Walnym. W tym czasie prezesem był Wiktor Hołda.

Kontynuując wątek kroniki lat 1962 -1992 należy podkreślić dziedzictwo lat poprzednich.
W 1993 roku, w Domu Polskim „Syrena” prężnie działała Szkoła Polska (liczyła sobie 170ciu uczniów), Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Łowicz” kierowany przez wiele lat przez p.
Krystynę Straszyńską, zespół „Beskidy”, harcerze (21 MDH im Mjr Hubala, przewodnik
Michał Chochowski, przyboczny Ćwik Janusz Szweycer) i zuchy zorganizowane przez druha
Rysia Jarka, prężny Klub Seniora, chór „Arka” pod dyrekcją Edwarda Ostaszewskiego, chór
„Echo” pod kierownictwem p. Janiny Prugar, zespół AKT, piątkowa świetlica dla dorosłych,
młodzieży i dzieci prowadzona przez Beskidy, Szachiści, Bingo, Grupa Brydżowa „Bez Atu”
zorganizowana przez p. Włodzimierza Chrzanowskiego, Klub Krótkofalowców „Polonia” (pod
przewodnictwem p. Tadeusza Dobrostańskiego, p. Marka Martiniego, i p. Henryk Szapirko),
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Grupa Tenisa Stołowego, porady prawne prowadzone przez p. Rafała Dadok oraz p. Ewę
Tuszyńską, gupa informacyjna o pomocy i opiece społecznej, zasiłkach, rentach, opiece
zdrowotnej koordynowana przez panie Ewę Wójcik i Lucynę Artymiuk, lekcje języka
angielskiego organizowane przez p. Lucynę Artymiuk, oraz głęboko zakorzeniona tradycja
zabaw, dyskotek, Targów Polskich, Pikniku Wiosennego, Festynu Staropolskiego z
wyborami starościny i starosty festynu.
„Syrena” dobrze już w tym czasie była znana w Melbourne ze swojej gościnności i
smakowitych polskich domowych obiadów.
Dom Polski „Syrena” cieszył się ogromną popularnością i zainteresowaniem.
Można powiedzieć, że Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic w Melbourne (SPWD)
było utożsamiane z Domem Polskim „Syrena”. Był to największy a zarazem jedyny Dom
Polski na terenie wschodnich dzielnic Melbourne. Skupiał wiele pokoleń Polaków i
wszystkich zaprzyjaźnionych z Polakami i zamiłowanych w polskiej kuchni, kulturze,
gościnności i otwartości.
Od 1993 do 2021 wiele się działo, są to lata wielkich przemian i wydarzeń. Ci co ten Dom
Polski z dużą energią wybudowali zasilili grupę seniorów. Młode pokolenie, często już
trzecie mieszkające w Australii zapełniło klasy szkoły. Ich rodzice, zajęci zarabianiem na
życie często nie mieli czasu na pracę społeczną. W tym czasie z Polski przybywały rodziny
tzw imigracji solidarnościowej. Zawsze znalazła się grupa chętnych bezinteresownych
społeczników zasilająca zarząd i włączająca się w prace porządkowo-organizacyjne.
Targi, Festyny i Zabawy
W historie Domu Polskiego „Syrena” wpisały się doroczne Targi Polskie zainicjowane przez
Bogdana Zaniewskiego pod kierownictwem Piotra Bujnowskiego 2 grudnia 1979 roku. Jest
to do dnia dzisiejszego największa i najbardziej popularna impreza otwarta, propagująca
polskie potrawy, polskie piwo ‘beer garden’, gościnność i atmosferę. Tradycyjnie Targi
zawsze rozpoczynały się Mszą Świętą.
Z ogromnym rozmachem obchodzone były Targi w 2008 roku, były to 30-te Targi Polskie.
Zaproszonych gości i uczestników targów przywitały występy „Łowicza”, dobra muzyka, i
loteria fantowa, a najmłodszych odwiedził Święty Mikołaj z łakociami. Na te Targi przybyli
przedstawiciele lokalnych władz oraz polskich organizacji w Wiktorii.
W roku 2018 odbyły się 40-te Targi Polskie. Targi te, jak zawsze, były okazją do
przedświątecznych zakupów i posmakowania polskich potraw i trunków, posłuchania
muzyki, obejrzenia występów i tych najmłodszych i starszych talentów, udział w tradycyjnej
bogatej loterii. Niewątpliwie atrakcją dla dzieci był bezpłatny Jumping Castle, malowanie
twarzy, plac zabaw, no i ulubione lody.
Niestety w latach 2020 i 2021 Targi Polskie ze względu na ograniczenia Covid-19 nie mogły
się odbyć, z dużą stratą finansową dla Stowarzyszenia i dla gości, którzy oczekiwali tej
imprezy i często przyjeżdżali z daleka.
Zapraszamy, jak dobrze pójdzie, na 42-gie Targi Polskie w grudniu 2022 roku.
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2/12/2018 Czterdzieste Targi Polskie w Domu Polskim „Syrena”

Wszystkim wystawcom oraz wolontariuszom pomagającym przy organizowaniu corocznych
Targów bardzo dziękujemy za ich czas, pracę i zainteresowanie tym wielkim dla Domu
Polskiego wydarzeniem. Targi to duży organizacyjny wysiłek i praca każdego jest ceniona i
wszystkim należy się wielkie dziękuję.
W marcu na pożegnanie lata, corocznie organizowane były Festyny Staropolskie, skupione
na serwowaniu tradycyjnych potraw polskich. Furorę zawsze robiły kluski śląskie p. Iwony
Wasilewskiej i p. Jasi Wrzeszcz oraz placki ziemniaczane p. Władzi Zając i p. Stefani
Chmiel. Nigdy nie zabrakło babek Wielkanocnych. Punktem kulminacyjnym Festynu był
wybór Starosty i Starościny, którzy pełnili tę funkcję przez rok do następnego Festynu. Taka
funkcja bardzo zobowiązywała.
Targom i Piknikom pikantności dodawał „Bar pod kufelkiem”, gdzie można było zakosztować
i ochłodzić się pijąc piwo z beczki albo rozgrzać się pijąc grzańca.
W Domu Polskim „Syrena” tradycyjnie co roku organizowane były i są: bale matki
uświetniane wyborami matki roku, bale ojca, na którym nominuje się ojca roku, bale zimowe,
bale andrzejkowe, bale walentynkowe, bale sylwestrowe oraz inne bale karnawałowe. Do
tradycji przeszły również bale prezesów.
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Bal Matki w maju 2010 roku był okazją do spotkania wszystkich dotychczasowych Matek Roku.
Od lewej: S. Biały, Z. Leśniewska, J. Stypa, E. Kubik, J Wrzeszcz, M. Jękot, M Konko, M.
Bujnowski, E. Szendrak, S. Chmiel (Matka Roku 2010), T. Koronczewski, A Katschura,
W. Kosenko (z tyłu mąż Stefanii - Kondrad Chmiel z córkami Rita, Cindy, Dorothy)

Dobrze przypomnieć bale cygańskie z kiełbaską przy ognisku z wyborami najlepszej cyganki
i cygana roku. Jak do tańca zagrał węgierki zespół „Dunaj”, Polacy potrafili się doskonale
bawić.
W grudniu corocznie jak w rodzinie organizowany był i jest Bożo-Narodzeniowy Opłatek
połączony z Jasełkami oraz śpiewaniem kolęd, a przed Wielkanocą Spotkanie Wielkanocne
przy jajeczku uatrakcyjnione konkursem malowania jajek.
Dla poprawienia funduszy Stowarzyszenia z czasie zabaw, festynów i innych imprez często
organizowane były przez Piotra Bujnowskiego aukcje, takie pół żartem pół serio, ale zawsze
z dużym rozmachem i przynoszące dobry dochód.
Przez wiele, wiele lat wszelkie koncerty, akademie wspierali lokalni artyści i muzycy. W tym
miejscu należy wspomnieć p. Stanisława Jakubickiego, który prezentował się w roli
konferansjera, recytatora, i piosenkarza oraz talent p. Grażyny Krajewskiej z asortymentem
piosenek wykonanych w sposób niezwykle impresyjny i aktorski. Występowali soliści Terenia
Tabor, Dorota Tywanek, Stanisława Mielnik, Anna Ciechanowska, Malwina Wodecka.
Recytacje wykonywane były przez p. Teresę Koronczewską i Jolantę Supel. Występowała
również niezastąpiona utalentowana rodzina Syrków z p. Romanem na czele. Ujawniały się
młode talenty muzyczne: Maciuś Wódecki, Agnieszka Sicińska oraz Joanna Bujnowska.
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Bożo-Narodzeniowe spotkanie SPWD Melbourne w Domu Polskim „Syrena” 6/12/2012

Ważne Wydarzenia w porządku chronologicznym.
Rok 1993
W tym roku pojawił się plan, a nawet powstał komitet, Budowy Wielofunkcyjnego Ośrodka
Młodzieżowego pod przewodnictwem p. Bożeny Żukowskiej. Wstępna wycena inwestycji
była $250,000. W listopadzie w radiu SBS 3EA (kierowała nim p. Halina Zendler) w celu
zebrania funduszu na Ośrodek Młodzieżowy zorganizowano Radiofon. Ku uciesze
zainterowanej młodzieży i dzieci zebrano $10,063, co na owe czasy było dużą sumą. W celu
zebrania środków na rozbudowę Domu Polskiego były kilkakrotnie organizowane Jarmarki
Szkolne. Niestety projekt budowy tego ośrodka nie został w pełni zrealizowany.
Dom Polski „Syrena” stał się łupem ochotników łatwego dochodu, został okradziony i
zdemolowany. Już wtedy została zidentyfikowana konieczność podjęcia lepszej kontroli i
monitoringu. Została ona zrealizowana dużo później z inicjatywy p. Zygmunta Bielińskiego
OAM.
Mieliśmy okazję obejrzeć i posłuchać: tańce latynowskie, gry duetu Doroty i Hirka, występu
Janusza Laskowskiego, występu aktorów z Piwnicy pod Baranami oraz Elżbiety Adamiak.
Występy zespołu AKT towarzyszyły scenie Domu Polskiego przez wiele lat w licznych
inscenizacjach pełnych refleksji i humoru począwszy od „Horoskop Podejście 2”, ‘Wieczorów
z Hemarem’ poprzez ‘Wieczór z pieprzem’ program tylko dla dorosłych.
Konsultanci do spraw zatrudnienia p. W. Cyza i p. Z. Puszko udzielali doradztwa w sprawie
programów Rządu Federalnego dla osób chcących założyć swój własny biznes. Założyli oni
Polskie Biuro Poszukiwania Pracy, w którym w 1994 roku zarejestrowanych było 220 osób, z
czego 77 osób otrzymało od rządu przeszkolenie w różnych oferowanych zawodach.
Organizowane były seminaria, niejeden bezrobotny znalazł w ten sposób pracę.
Rok 1994
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Rok 1994 dał nam okazję podziwiać: koncert Jacka Kaczmarskiego, spektakl „Ocalić od
zapomnienia” oraz koncert lokalnego zespołu muzycznego „Paka”.
Lata 1995 -1997
Z inicjatywy ks. Wiesława Słowika powstało Towarzystwo Polskiej Kultury, które
organizowało w Domu Polskim „Syrena” szereg wystaw np. w 1995 roku wystawa pt.
„Historia Oręża Polskiego i Marynarki Wojennej”.
W 1997 roku gościliśmy Kabaret „Genowefa Pigwa” oraz Romana Syrka i Vince Hopkinsa z
Koncertem.
Z inicjatywy p. Ignacego Banasia w 1997 roku w Domu Polskim „Syrena” powstało koło
pszczelarzy, gdzie hodowcy pszczół wymieniali się swoimi tajnikami kunsztu i
doświadczeniami, a zainteresowanych zapraszali na degustację miodu i zakupy.
W 1997 roku zawodnicy Klubu Taekwondo, działającego przy Domu Polskim, na zawodach
w Korrumburra uzyskali medale i szereg wyróżnień. Rok później czternastoletnia Karolina
Marton zdobyła Mistrzostwo Australii w zawodach Taekwondo Junor.
Dużym wydarzeniem w 1997 roku były obchody 200 rocznicy urodzin Edmunda
Strzeleckiego, który dokonał badań złóż geologicznych w Australii. Przedstawiciele
Stowarzyszenia i Polska szkoła im Józefa Piłsudskiego reprezentowali na tych obchodach
Dom Polski „Syrena”.
W roku 1997 p. Janusz Sięga zainicjował imprezę „Młode Talenty”, która przez wiele lat
motywowała dzieci i młodzież do pokazywania tego w czym są ‘dobrzy’, a przy okazji
wszystkie konkursy cieszyły oko rodziców i dziadków.
Rok 1998
P. Jola Stypa razem z zespołem „Beskidy” w listopadzie zorganizowała Międzynarodowy
Koncert Młodzieżowy. Na scenie Domu Polskiego zaprezentowały swój folklor Macedonia,
Mauritious, Filipiny, Niemcy, Węgry, Ukraina oraz Polska, którą reprezentowały zespoły:
„Łowicz” i „Beskidy”. Gośćmi honorowymi byli Bruce Atkinson (reprezentował Premiera
Wiktorii), John Pandazopoulos MP, Mayor City of Greater Dandenong Cr Roz Blades,
redaktor Tygodnika Polskiego p. Zdzisław Derwiński. Wydarzenie to pokazywało australijską
wielokulturowość i przywiązanie wszystkich narodowości do swoich korzeni.
Rok 1999
Dom Polski regularnie wspierał młode talenty. W 1999 imponującą wystawę swoich obrazów
zorganizowała młoda artystka z Polski Agata Kobus. Została również zorganizowana
wystawa obrazów i gobelinów p. Kasi Mojak.
Wydarzeniem z dużym rozmachem był pokaz mody p. Ani Gorządek. Pani Ania nie tylko
projektowała, ale również wykonywała swoje kreacje z materiałów często przez siebie
farbowanych i malowanych.
Do tradycji weszły organizowane kiermasze książki, wystawy biżuterii, prezentacje
kosmetyków.
Harcerze często organizowali „Trivia Night”, ogniska i bale w celach poprawienia swojego
budżetu.
Należy wspomnieć tradycję włączania się Członków Stowarzyszenia i zrzeszonych
organizacji w doroczne obchody Australia Day w Dandenongu. Zespół „Beskidy” i Chór
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„Echo” regularnie uświetniali program artystyczny. Panie Szczęśniak, Młynarczyk i
Orzłowska, specjalistki w kunszcie kuchni polskiej, często prowadziły polskie stoisko ze
smakołykami, które zawsze wzbudzało duże zainteresowanie.
Przez szereg lat na terenie Domu Polskiego prowadzone były nauki tańca. Pary
uczestniczące w tych kursach wyróżniały się na parkiecie na balach i zabawach.
Wiele lat o uatrakcyjnienie występów artystyczno-kulturalnych dbał p. Zbigniew Lelito. To on
był inicjatorem niedzielnych potańcówek tzw „Five O’clock” z dobrą muzyką, często z
wyświetlaniem polskich filmów oraz oglądaniem imprez sportowych, Dla dzieci wtedy na
małej sali wyświetlane były bajki.
Zainicjowana została wypożyczalnia polskich filmów, które nie były tak dostępne dla
przeciętnego mieszkańca Melbourne jak są dostępne na internecie dzisiaj.
Ten rok był bogaty w występy gości: Harcerski Zespół Młodzieżowy „Gawęda”, Koncert
Zespołu „Pierwiosnek” z Baranowic na Białorusi, Teatr z Ottoway (Adelaide) z komedią
„Dożynki w Kopidłowie”
Dom Polski „Syrena” w 1999 na 50-cio lecie pierwszej polskiej emigracji do Australii włączył
się w obchody tej rocznicy na Mszy Św. w Katedrze Św. Patryka oraz na koncercie w Dallas
Brooks Hall.
Nasz Dom Polski „Syrena” wydał zakaz palenia papierosów wewnątrz budynku już w roku
99, znacznie wyprzedzając przepisy stanowe i ogólno australijskie.
Rok 2000
Dom Polski „Syrena” odwiedził znicz olimpijski zmierzający do Sydney na Olimpiadę, co
spotkało się z dużym zainteresowaniem bywalców. W dniach 20 – 30 lipca Olimpiada w
Sydney zmotywowała naszych artystów do przygotowania programów artystycznych. W
Domu Polskim „Syrena” odbyły się premiery tych programów, w ten sposób zostały
zainicjowane trzy imprezy „olimpijskie”: bal olimpijski, festyn olimpijski oraz rewia olimpijska,
które reżyserował p. Stanisław Jakubicki przy współpracy p. Danuty Wołczko-Smołucha. W
ten sposób SPWD dorzuciło parę cegiełek do kasy obchodów Dnia Kultury Polskiej w
Sydney. Akcje te poparli swoją obecnością p. Marek Maciejak – Dyrektor Centrum Kultury
Informacji i Promocji Polski przy Klubie w Ashfield, p. Elżbieta Wierniuk – 18-to krotna
Mistrzyni Polski, uczestniczka Olimpiad w Monachium i Meksyku w konkurencji skoki z wieży
do wody. Gościliśmy również Konsula p. Ryszarda Sosińskiego, przedstawiciela władz
Australijskich p. Anthoniego Byrne, Konsula Honorowego p. dr. Łuk-Kozika i Prezesa
Federacji p. Krzysztofa Łańcuckiego.
W 2000 roku na zabawie świętojańskiej gościliśmy Jerzego Hoffmana reżysera „Ogniem i
Mieczem”, Jerzego Michaluka – producenta oraz Aleksandra Domagarowa aktora grającego
Watażkę Bohuna. Niejedna pani wodziła za nim wzrokiem.
Na scenie Domu Polskiego wystąpił znany „Tercet Egzotyczny” z Wrocławia, został przyjęty
z dużym aplauzem.
Jola Stypa założyła dziecięcy Chór „Iskierki”, będący integralną częścią zespołu „Beskidy”,
który przez wiele lat uświetniał polskie Msze Święte i wiele uroczystości w Domu Polskim
„Syrena”. Chór ten działał bardzo aktywnie do stycznia 2012 roku.
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Rok 2001
Wielką stratą dla Domu Polskiego „Syrena” była 13 stycznia 2001 śmierć p. Wiktora Hołdy,
wieloletniego Prezesa i działacza. Jego Msza pogrzebowa, pogrzeb i przyjęcie po pogrzebie
było ogromną manifestacją poparcia dla jego zaangażowania i wyrazem wielkiej przyjaźni.
Wiktor zawsze mówił: „Dom Polski Syrena jest naszym domem, jesteśmy jego
gospodarzami”.
Pewnie niewiele osób pamięta, że w roku 2001 Burmistrz Miasta Melbourne p. Costigan
wysłał do mieszkańców Melbourne kwestionariusze z pytaniem co zrobić, żeby wprowadzić
Melbourne w nowe tysiąclecie. P. Zygmunt Buś wysłał swoje propozycje, które zostały
wybrane i umieszczone w kapsule na ścianie Ratusza (Town Hall) od strony ulicy Swanston
Street i wyświetlane do wglądu zainteresowanych przechodniów. Dumni jesteśmy, że
przedstawiciel Domu Polskiego „Syrena” zapisał się w historii Miasta Melbourne.
Wizyta pierwszego polskiego kosmonauty gen. Hermaszewskiego z małżonką była
kontrowersyjna i przyjęta została z mieszanymi uczuciami.
W tym czasie w Domu Polskim „Syrena” zaczął swoją działalność również zespół „Credo”
zainicjowany przez Leszka Kołaczkowskiego.
Rok 2002
Z uwagi na duże zapotrzebowanie p. Edward Biały zorganizował kurs języka angielskiego.
Uczniami byli nowo przybyli z Polski seniorzy, którzy zauważyli potrzebę i konieczność
nauczenia się podstaw języka kraju, który ich tak serdecznie przyjął.
Na uwagę zasługuje długoletnia współpraca Domu Polskiego z Klubem Piłki Nożnej „Wisła”.
Dom Polski regularnie przez wiele lat udostępniał bezpłatnie salę na zabawy klubu, a tym
samym wspierał finanse klubu.
Dzięki inicjatywie p. Zbigniewa Lelito, w czerwcu 2002 roku, 300 osób mogło obejrzeć
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – mecz Polska Portugalia na dużym ekranie i z emocjami
tłumu na sali. Hymn Polski został wysłuchany z honorami na stojąco.
Zespół Beskidy obchodził swoje 10-cio lecie, z tej okazji zorganizowane zostały wystawa
„X lat Zespołu Beskidy w obiektywie”, bal oraz koncert.
Na scenach „Syreny” zaprezentował się ze swoim repertuarem Waldemar Kocoń.
Rok 2003
PolArt jest wielkim wydarzeniem polonijnym organizowanym co 3 lata w różnych
lokalizacjach na bardzo dużą skalę i z dużym rozmachem. Stowarzyszenie bardzo aktywnie
wspiera ‘PolArt’ organizując albo udostępniając organizatorom pomieszczenia na Spotkania
Literackie, Wystawy Obrazów Polskich Artystów oraz inne imprezy.
Dużym wydarzeniem w 2003 było spotkanie-bankiet z ‘człowiekiem legendą’ Lechem
Wałęsą i jego żoną Danutą. Dzisiaj znając późniejszą historię, zapewne mamy mieszane
uczucia, ale w 2003 to było spotkanie z bohaterem i prezydentem.

Lata 2004 -2006
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W latach 2005 – 2006 Dom Polski „Syrena” padł ofiarą poważnych nadużyć. Jest to
niechlubna karta w historii Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic w Melbourne.
Należy to pamiętać, aby historia się nie powtórzyła.
Rok 2007
W roku 2007 rozpoczęły swoją działalność dwa kluby: Klub Literacko-Muzyczny oraz Klub
Zdrowia. Co dwutygodniowe spotkania były otwarte dla zainteresowanych. W klubie zdrowia
poruszane były tematy leczenia ziołami, zdrowego żywienia, bioenergoterapii, środków
chemicznych i ich wpływ na zdrowie. Tematy bardzo imponujące, interesujące i ciągle
bardzo aktualne.
Zespół „Beskidy” obchodził swój 15-ty jubileusz, z tej okazji odbył się wspaniały koncert pt.
„Niezapomniane Melodie”.
Zespół „Łowicz” natomiast rozszerzył swoją działalność i na scenie Domu Polskiego w
koncercie „Łowicz z przyjaciółmi”. Obok Łowicza zatańczył zespół grecki i niemieckoaustriacki. Dom Polski szedł dużymi krokami w kierunku wielokulturowości.
W tym roku zaczęły się tradycyjne zabawy Łowicza „Black and White” zobowiązujące do
czarno-białej kreacji.
22 września miało miejsce oficjalne poświęcenie i otwarcie harcówki „Kazimierki”,
wybudowanej dzięki ofiarności śp. Druha Ryszarda Kazimierskiego. Związek Harcerstwa
Polskiego „Podhale” po polowej Mszy Św. ugościł obecnych.
Rok 2008
Nowością były niedzielne spotkania „Mikrofon dla wszystkich” co miało zachęcić do spożycia
posiłku, wypicia symbolicznego drinka i dobrej zabawy. Inicjatorem tej imprezy i głównym
organizatorem był Funio (p. Stefan Dzbikowski). Program oparty był na podstawie programu
australijskiego tzw. „Open Stage”. Funio zachęcał: „śpiewasz, grasz na instrumencie, chcesz
przeczytać wiersz, odegrać skecz, ... czy zwyczajnie posłuchać co inni ludzie potrafią,
Przyjdź!”
Dużym wydarzeniem były zawsze koncerty „Syrena przy mikrofonie”. W czerwcu
koordynatorem tej imprezy była Jola Stypa. W koncercie brały udział dzieci i młodzież
zgrupowane w zespołach „Krasnoludki”, „Beskidy”, „Iskierki” oraz uczniowie Polskiej Szkoły
im. Józefa Piłsudskiego w Rowville. Wszystkie zespoły działały pod patronatem SPWD i były
jego chlubą. Nie brakowało artystów indywidualnych jak: Joasia Bujnowska, Stefan
Dzbikowski, Grażyna Krajewska, Zygmunt Szymański oraz Rodzinny Zespół Syrków. Wśród
zaproszonych gości byli: Honorowy Konsul RP dr Łuk-Kozika z żoną, Prezes Federacji
Polskich Organizacji w Wiktorii Krzysztof Łańcucki AM, Redaktor Naczelna Tygodnika
Polskiego Józefa Jarosz, ks. Rektor Sanktuarium Grzegorz Gaweł TChr. Cały dochód
przeznaczony był na utrzymanie Domu Polskiego „Syrena”.
10 lipca Dom Polski „Syrena” na czwartkowym spotkaniu seniorów, gościł młodych
rozśpiewanych pielgrzymów z Polski, którzy przylecieli na ŚDM z Papieżem Benedyktem
XVI. W sobotę „Łowicz” zorganizował dyskotekę z poczęstunkiem dla gości z Polski i
lokalnej młodzieży. Niespodziewanym gościem z zaskoczenia był ks. rektor Wiesław Słowik
z ks. Biskupem Henrykiem Tomasikiem.
We wrześniu 2008 roku w każdy czwartek można było zabawić się, zjeść polską potrawę i
wypić ‘drinka’ na tzw. „Free dance night with DJ”, impreza tylko dla dorosłych. W środy
odbywały się „wieczory klubowe” przy tenisie stołowym, brydżu, remiku i innych grach
towarzyskich.
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Grupa kobiet powołała Klub Kobiet Polskich „Polibabki”, miały na celu wymianę przepisów
kulinarnych, dzielenie się tajnikami gospodarstwa domowego, organizowanie wyjazdów
sobotnio-niedzielnych oraz gromadzenie funduszy poprzez organizowanie różnorodnych
imprez. „Polibabki” nie żałowały czasu i wysiłku, obsługiwały stoiska z jedzeniem i ciastami
na Targach i Festynach. W kwietniu 2013 roku zorganizowały polskie stanowisko ciast na
Multicultural Harmony Festival w Hungarian Community Centre.

Polibabki na ‘posterunku’ na stoisku na Targach Polskich w Domu Polskim „Syrena”.

Rok 2009
Wielkie święto i wielki dzień! 1-go marca 2009 roku obchody 50-cio-lecia Stowarzyszenia
Polaków Wschodnich Dzielnic w Melbourne i 25-lecia istnienia Domu Polskiego „Syrena”. W
tym dniu odprawiona została uroczysta koncelebrowana Msza Św. Mała sala została
nazwana imieniem nieżyjącego już a bardzo zasłużonego długoletniego Prezesa
Stowarzyszenia Wiktora Hołdy. Obchody te uświetnił zespół „2 plus 1” p. Ostaszewskiego i
zespół „Łowicz”.
W październiku zapadła decyzja, aby udostępnić większe pomieszczenia dla biblioteki i
szkoły. Główne zadanie spadło na p. Zygmunta Bielińskiego OAM, to on borykał się z
załatwieniem „planning permit” i „building permit” w City of Knox oraz z wszelkimi
problemami związanymi z inspekcjami. Dzięki Zygmuntowi plany zamieniły się w realia.
Rok 2010
Działalność rozpoczął Teatr Prób „Miniatura” premierą sztuki Jerzego Szaniawskiego pt.
„Matka” w reżyserii p. Stefana Mrowińskiego. Osoby biorące udział to Krystyna Mrozik,
Teresa Koronczewski, Jerzy Krysiak, Małgorzata Krysiak, Stanisław Jakubicki. Teatr ten
powstał pod patronatem SPWD.
Rok 2011
Mieliśmy okazję wysłuchać koncertu pastora Wieczorka z okazji Dnia Matki.
Nie można pominąć Koła Literackiego, które powstało przy Domu Polskim „Syrena” w
Rowville. Wiele akcji zorganizowanych, często we współpracy z Polsko-Australijskim
Towarzystwem Kulturalnym w Australii Zachodniej. W listopadzie odbyło się spotkanie z
uroczystym ogłoszeniem wyników III Konkursu Satyrycznego im. Andrzeja Gawrońskiego.
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Dużą popularnością cieszyły się spotkania z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej.
Jedno z takich spotkań zaaranżował Konsul Honorowy RP p. dr Łuk-Kozika w dniu 11
listopada przy ciasteczku i kawie.

1/3/2009 rok. 50-cio lecie Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic w Melbourne i 25-cio
lecie istnienia Domu Polskiego „Syrena”. Zdjęcia nasuwają wspomnienia i niezapomniane
chwile.

Polacy pamiętają a można nawet powiedzieć rozpamiętują historię. Dla wszystkich tych,
którzy doświadczyli stanu wojennego na własnej skórze i tych, którzy z daleka z
przerażeniem oczekiwali na wiadomości z kraju 13 grudnia 1981 roku, Stanisław Zdziech
zorganizował spotkanie 10 grudnia 2011 roku, połączone z 30-tą rocznicą tego wydarzenia.
Były Msze Św. w Essendon i w Keysborough, oraz wystawa pamiątek z tego okresu.
Nadarzyła się okazja do obejrzenia programu artystycznego, do wspominek i odnowienia
starych znajomości.
Rok 2012
Wszyscy pamiętają humor z odrobiną sarkazmu w wykonaniu p. Leszka Pacha w kabarecie
„Lokomotywka”.
W ramach współpracy z City Knox Dom Polski „Syrena” 28 maja udzielił gościny na
spotkanie grup etnicznych Multicultural Evening z udziałem Ministra ds. Wielokulturowości w
Wiktorii Hon. Nicholas Kotsiras MLA Minister for Multicultural Affairs and Citizenship oraz p.
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Nicka Wakeling MP State Member for Ferntree Gully. Członkowie Zarządu SPWD mieli
okazję wymienić swoje doświadczenia z przedstawicielami klubów różnych narodowości,
porozmawiać o kłopotach, sposobie ich rozwiązywania, a także o możliwości pozyskania
funduszy. Było to duże i prestiżowe wydarzenie!

Spotkanie grup etnicznych Multicultural Evening z udziałem Ministra ds Wielokulturowości w
Wiktorii Hon. Nicholas Kotsiras oraz Nick Wakeling MP - 28/5/2012

Rok 2013
17 marca odbył się uroczysty Festyn Staropolski połączony z oficjalnym otwarciem
dodatkowego parkingu przez p. Nicka Wakeling MP Ferntree Gully. Parkingi zostały
wybudowane w dużej mierze dzięki otrzymanym grantom.
W tym roku na scenach Domu Polskiego wystąpili: Grupa Teatralna Scena ’98 z Perth ze
spektaklem „Dziady”, Kwartet Klarnetowy z koncertem Koncert ”Claribel”, Pastor Paweł
Ustupski w dorocznym Koncercie z którego dochód w wysokości $670 przeznaczył na Dom
Polski, Zespół „Harmony” z koncertem pt. „Serce Matki”, Teatr Fantazja ze sztuką „Klub
kobiet porzuconych”, oraz koncert mistrzów Akordeonu, który miał swoją kontynuacje w
latach następnych.
Od 25 lat co trzy lata Stowarzyszenie Federacja i PolCare organizują w Domu Polskim
„Syrena” pikniki wszystkich klubów seniora w Wiktorii. W dniu 19-go października 2013
wolontariusze przygotowali obiad na Zjazd Seniora dla około 350-ciu osób.
Z wielkim sentymentem wspominamy wspólne kolędowanie na wolnym powietrzu 21 grudnia
zorganizowane przez p. Zygmunta Szymańskiego. Wraz z naszymi artystami sceny Domu
Polskiego „Syrena”, kolędowaniem i radosnym spotkaniem rozpoczęliśmy Święta Bożego
Narodzenia 2013.
Rok 2014
Pani Regina Imbor z myślą o seniorach, ale nie tylko seniorach w 2014 zainicjowała
ćwiczenia Tai Chi z asystą pani Basi Balouni, która wprowadziła w program ćwiczenia
gimnastyczne – grunt to zdrowie.

12

Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne (SPWD) – Dom Polski „Syrena”

2-gi Multicultural Harmony Festival w Domu Polskim „Syrena” w dniach 29 – 30 marca 2014
roku.

W dniach 29 – 30 marca odbył się w Domu Polskim „Syrena” 2-gi Multicultural Harmony
Festival i okazał się ogromnym sukcesem. W skład Komitetu Organizacyjnego weszły trzy
organizacje etniczne – polska, węgierska i hinduska. Z ramienia EDPA w zarządzie festiwalu
uczestniczyła Teresa Koronczewski, która miała funkcję skarbnika i prowadziła tę funkcję
przez 3 kolejne lata. W programie artystycznym wzięło udział kilkanaście narodowości
reprezentując folklor z wielu zakątków świata, smaczne narodowe potrawy oraz atrakcje dla
dzieci. W programie artystycznym, jak zwykle, Dom Polski reprezentował zespół „Łowicz” a
konferansjerkę programu artystycznego prowadziła Joanna Harrak Bujnowska.
10 maja odbył się Wielki Bal Jubileuszowy na 30-to lecie oddania do użytku Domu Polskiego
„Syrena”. Na tę uroczystość przybyło wielu gości, ale bohaterami tego dnia byli ludzie, którzy
tworzyli historię tego Domu, a więc członkowie Komitetu Budowy. Reprezentowali ich Piotr
Bujnowski, Edward Biały oraz Tadeusz Kuriata. Dyplomy zostały wręczone tym, którzy dbali
o to, żeby ten Dom Polski imponował swoją świetnością i nie zawstydzał Polaków.
Na scenie „Syreny” gościliśmy teatr „Fantazja” z Sydney ze sztuką pt. „Grzechy starości”,
miał miejsce występ Tadeusza Drozdy na czterdziestolecie w kabarecie, Koncert
Pianistyczny Alana Kogosowskiego dla upamiętnienia 155 rocznicy śmierci Fryderyka
Chopina, występ Zespołu „Istebna”, koncert dla upamiętnienia Pawła Czubryj. Regularnie
wyświetlane były przez Koło Polskiego Dokumentu filmy np. film pt. "Czarny czwartek”.
Należy przypomnieć, że w owych czasach dostęp do polskich filmów był mocno
ograniczony.
17 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć w Domu Polskim „Syrena” w Rowville delegację
parlamentarną z Polski na czele z Marszałkiem Senatu RP p. Bogdanem Borusiewiczem,
Vice-Marszałkiem Senatu p. Stanisławem Karczewskim, Ambasadorem RP w Australii p.
Pawłem Milewskim, Konsulem Generalnym RP p. Reginą Jurkowską oraz przedstawicielami
organizacji polonijnych w Wiktorii. Przyjęcie zostało zorganizowane przez Konsulat
Generalny RP w Australii. Rozmowy i przemówienia skupiały się na współpracy i pomocy
MSZ i polskiego Rządu organizacjom polonijnym w Australii.
Rok 2015
11-go kwietnia 2015 roku w Domu Polskim „Syrena” odbył się Bal Tygodnika Polskiego.
Impreza organizowana przez Stanisława Zdziecha, głównym sponsorem i pomocą w
organizacji było Stowarzyszenie, cały dochód z zabawy przeznaczony został na Fundusz
Wydawniczy Tygodnika Polskiego.
To był rok, kiedy mogliśmy obejrzeć i wysłuchać przedstawiony przez Teatr Prób „Minitura”
im. Jerzego Szaniawskiego komedię pt. „Wigilia” w reżyserii Stefana Mrowińskiego,
Koncerty muzyki poważnej Konrada Olszewskiego oraz Konrada Doreckiego, koncert
„Muzyczna Laurka” Doroty i Hirka Dudkowskich z chórem „Echo Polonia”. W Warsaw
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Concerto wystąpił światowej sławy pianista Alan Kogosowski oraz solistka Galit Klas w
piosenkach Edith Piaf i Marleny Ditrich.
Rok 2016
Występy na scenie Polskiego Domu w tym roku to: Koncert o tematyce religijnej Pastor
Paweł Ustupski z Kościoła Adwentystycznego, Koncert Pianistyczny Artura Dudkiewicza, na
program recitalu złożyły się autorskie mazurki inspirowane polską muzyką ludową oraz
europejską muzyką klasyczą, koncert fortepianowy Konrada Doreckiego, wystąpił LarkDuo,
Zina Kaynarska flet oraz Hannon Millard gitara, Corny Potok Góralska Kapela - zespół
folklorystyczny z Polski, Artur Gotz Kabaret „Męższczyzna Prawie Doskonały” artysta z
Polski, koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
15 października 2016 roku ponownie przypadło naszemu Domowi Polskiemu gościć 450
Seniorów w ramach „Pikniku Seniora” organizowanym przez PolCare. Wolontariusze w
kuchni spisali się na medal. Ksiądz Artur Botur, ówczesny duszpasterz, stwierdził, że to były
najlepsze kotlety mielone jakie kiedykolwiek jadł.
Rok 2017
W 2017 roku zmieniły się przepisy polskich emerytur. W Domu polskim „Syrena” odbyły się
interesujące spotkania z przedstawicielami ZUS-u, którzy przyjechali z Warszawy i Nowego
Sącza, aby poinformować seniorów o emeryturach jakie przysługują rodakom zamieszkałym
za granicą. Na obu sesjach była liczna frekwencja i wiele osób skorzystało z ich porad.
Miłośnicy występów w tym roku mogli obejrzeć: Teatr z Polski w sztuce „Czas na miłość”,
koncert „Syrena śpiewa dla Pawła” zorganizowany przez Zofię Kaszubską upamiętniającą
życie Pawła Czubryj, Koncert „Legends & Love Songs Show” w wykonaniu Gavina Chatelier
– piosenki światowych sław jak Elvis, Engelbert, Luis Armstrong, Michael Buble i wielu
innych, Tekla Klebetnica – Koncert góralski, Teatr Minitura „Uśmiechnij się” – było co
obejrzeć.
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Piknik Seniora dla wszystkich klubów seniora w Wiktorii zorganizowany przez PolCare i
Federację Polskich Organizacji w Wiktorii dnia 14/03/2018 roku w Domu polskim „Syrena”

W listopadzie 2017 roku odbyły się dwa Spotkania Literackie poezji Polskich seniorów.
Piękna recytacja. Na sali było cicho jak makiem zasiał. Zostały przyznane nagrody i
dyplomy. Brawo dla Seniorów, którzy mają jeszcze tak wiele polotu i weny i na papier
przelewają swoje emocje i tęsknoty.
Rok 2018
W marcu p. Marek Misterski dla kibiców piłki nożnej zorganizował na dużej sali Domu
Polskim transmisję. W tym celu został zakupiony sprzęt do wyświetlania, który znacznie
poprawił jakość obrazu.
Zarząd SPWD Melbourne jest wdzięczny p. Pawłowi Ustubskiemu za coroczne
organizowanie koncertów, z których dochód jest przeznaczony na utrzymanie Domu
Polskiego „Syrena”. Taki koncert wykonany przez p. Pawła Ustupskiego i p. Romana
Chałupkę wraz innymi artystami z Kościoła Adwentystycznego o tematyce wielkanocnej
odbył się również w 2018 roku. Był to wieczór o wysokich walorach artystycznych.
W październiku była okazja obejrzeć Teatr Miniatura "Droga do niepodległości”, a w ostatnią
niedzielę października odbył się koncert, na którym zebrano 10,500 dolarów na chore dzieci.
Wielkim wydarzeniem w „Syrenie” była wizyta 19 sierpnia 2018 roku Pierwszej Damy Polski
- Pani Agaty Kornhouser-Duda. Pani Agata miała spotkanie z uczniami z polskich sobotnich
szkół oraz przekazała dla Stowarzyszenia pamiątkowy medal, upamiętniający 100 Rocznicę
Odzyskania Niepodległości Polski.
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Ważnym polonijnym wydarzeniem pokazania się na zewnątrz jest doroczny Polski Festiwal
na Federation Square. Nasze dzieci i młodzież z zespołów „Beskidy”, „Iskierki”, „Łowiczaki” i
„Łowicz” oraz dzieci z polskiej szkoły w 2018 roku zaprezentowały się tak jak zawsze
świetnie. Stowarzyszenie podęło się nawet prowadzenia Karczmy z piwem.
Rok 2019
Koncert “Powroty” – Marta Kaczmarek, Alicja i Roman Syrek (spotkanie przy muzyce i
poezji), Teatr Fantazja z Sydney – komedia, coroczny koncert kościoła adwentystów –
Paweł Ustupski, Koncert 100 lecia - Artur Gotz o niepodległości oraz wybane skecze z
Kabaretu Starszych Panów, Muzyczne spotkanie z Katarzyną Żak, aktorką z Polski, Ewa
Milewicz Music Competition dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia – tak bogaty w
wydarzenia był rok 2019.
W małej salce organizowane są często spotkania literackie i promocje książek. Już
kilkakrotnie pani dr Elżbieta Koło i Katarzyna Koło prezentowały przez siebie wydane
książki, związane z historią Polski, a co ważniejsze z Polakami mieszkającymi w Australii,
którzy się w tę historię wpisali. W 2019 z okazji 75 Rocznicy Powstania Warszawskiego
została wydana książka pt. ‘Poezja Powstańczej Warszawy i Pieśni Żołnierskie’
Innym razem Anna Modzelewski zaprezentowała swoją książkę z poezjami – promocja się
udała.
Dzięki zaangażowaniu p. Stanisławowi Zdziech mieliśmy okazję spotkać na żywo, a w
ostatnim czasie na Skypie, polityków i publicystów z Polski. W 2019 takie spotkanie
autorskie miało miejsce ze Stanisławem Michalkiewiczem.

Rok 2020
W końcu marca Dom Polski „Syrena” został zamknięty przez wprowadzone ‘lockdowny’.
Dopiero w niedzielę 24 stycznia 2021 roku rozpoczął swoją regularną działalność. Było miło
zobaczyć wszystkich odwiedzających stęsknionych spotkań i pogawędek.
Na małej sali odbyło się pożegnalne spotkanie z p. Romanem Syrkiem i jego żoną
p. Elżbietą, którzy po 30 latach pobytu w Australii zdecydowali powrócić do Polski na stałe.
P. Roman Syrek wraz z dziećmi Alicją, Anią i Jankiem poświęcili dużo czasu na pracę
społeczną w Melbourne dzieląc się z nami swoim talentem i koncertując prawie na
wszystkich uroczystościach i akademiach. Pisząc tę informację doszła nas z Polski bardzo
smutna wiadomość, że p. Roman Syrek zmarł w skutek powikłań po Covidowych. Pokój jego
duszy.
Publiczność polubiła polskich artystów Teatru „Mam Teatr” Marzannę Graff i Aleksandra
Mikołajczyka. Już po raz drugi przybyli do Australii tym razem przedstawili sztuki „Poślubieni,
pogubieni” oraz „Trudno uwierzyć”.
Rok 2021
W maju 2021 roku mieliśmy okazję obejrzeć najnowszą sztukę tych samych wykonawców
pt. „Pozamiatane“ niestety tylko na ekranie, gdyż granice Australii były dla turystów
zamknięte. W ten sposób wsparliśmy finansowo ulubionych aktorów i ich teatr.
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Tradycyjny Bal Matki 8/5/2021 Dom Polski „Syrena”. Od lewej na zdjęciu Prezes SPWD
p. Zygmunt Bieliński OAM, ks. Kamil Żyłczyński TChr – rektor Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Keysborough, p. Marysia Fruzynski matka roku 2021 z córką, Teresa Koronczewski
długoletnia członkini Zarządu SPWD oraz zespół „Łowicz”.

W roku 2021 udało się zorganizować w maju bal matki, na którym matką roku została p.
Marysia Fruzynski. Przez wiele lat godziła ona rolę matki z pracą społeczną. Bal po długiej
przerwie spotkał się dużym zainteresowaniem. Pikantności dodał występ „Łowicza”, a
punktem kulminacyjnym była bogata loteria fantowa.
W ostatnich miesiącach roku udało się zorganizować trzy imprezy. Bankiet Andrzejkowy, Bal
Przebierańców dla Dzieci oraz Bal Sylwestrowy. Na Bankiecie Andrzejkowym został
mianowany ojciec roku 2021, a został nim p. Stanisław Juwa-Koczwara. Na bankiecie
podziękowaliśmy uroczyście długoletnim działaczom Stowarzyszenia i członkom zarządu za
ich bezinteresowną pracę. Podziękowanie otrzymali p. Stanisława Biały, p. Teresa
Koronczewski, p. Edward Biały. Nieobecnym na bankiecie p. Stefanii Chmiel i p.
Stanisławowi Szendrakowi podziękowania zostały wręczone w późniejszym terminie.
Bankiet Andrzejkowy w pięknie udekorowanej sali, przy smacznych zakąskach i obiedzie
udał się doskonale.
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Bankiet Andrzejkowy 27/12/2021
Wręczono podziękowanie państwu Biały i p.
Teresie Koronczewski za długoletnią pracę w
Zarządzie.

Ojcem Roku na Balu Andrzejkowym
zasłużenie został Stanisław JuwaKoczwara.

Niepowtarzalnym wydarzeniem roku był Bal Przebierańców dla dzieci, który ze względu na
‘lockdawny’ był dwukrotnie odwoływany, udało się zorganizować w sobotę 4 grudnia. Od
godz. 16-tej do godz. 19-tej dzieci i ich rodzice mieli okazję uczestniczyć w świetnej
zabawie. Wiele stoisk do zabaw indywidualnych, „jumping castle”, pokaz profesjonalnego
magika, występy chóru dziecięcego ze szkoły w Endeavour Hills, wspaniałe prowadzenie
imprezy w wykonaniu Joanny Harrak-Bujnowskiej a do tego zimne i ciepłe posiłki. Magika
żywy królik co prawda nie znikał, ale każde dziecko mogło go pogłaskać i zrobić sobie z nim
zdjęcie. Na koniec przybył Mikołaj, odbyła się loteria, dzieci dostały torby pełne
niespodzianek i bardzo niechętnie opuszczały Dom Polski. Rodzice z wielkim
zainteresowaniem przy obiadku śledzili tok wydarzeń i wyszli bardzo usatysfakcjonowani.
Najczęstszy komentarz był „Prosimy o więcej i częściej”.
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Królik magika obserwuje entuzjazm dzieci – bal przebierańców dla dzieci w Domu polskim
„Syrena” 4/12/2021 Poniżej Chór Dzieci ze Szkoły w Endevour Hills.
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Organizatorki balu przebierańców dla dzieci padnięte, ale bardzo usatysfakcjonowane .

Obietnica, że w Domu Polskim „Syrena” w latach 1993 – 2021 się wiele działo nie była
gołosłowna. Wiele sław sceny polskiej piosenki, teatru, kabaretu przewinęło się przez scenę
Domu Polskiego „Syrena”. Szczególnie wdzięczni jesteśmy lokalnym wykonawcom, którzy
wspierali wszelkie koncerty i akademie.
Dobra Muzyka
Każdy zapytany ‘co jest tajemnicą dobrego sylwestra, balu, zabawy i dyskoteki?’, zapewne
odpowie: ‘Przede wszystkim dobra muzyka’. Właśnie taką dobrą muzykę zapewniały przez
te minione lata następujące zespoły: Zespół Edwarda Ostaszewskiego 2+1, Włoski zespół
„Eclise”, Orkiestra „Wesołe Rytmy”, Zygmunt Szymański z zespołem „Wesoły Autobus” z
występem „Elvis Presley Show”, „The JMJ Trio”: Jacek Samborski, Marcin Fudaliński i
Joasia Harrak-Bujnowski, Ela i Adek Gursztynowie, Dorota i Heronim , Orkiestra „Piast”,
Włoska orkiestra „Dunaj”, Kapela „Seniores i Seniorita”, Włoski zespół „The Sequence”,
Grupa muzyczna Mirka „Techno”, Zespół „New Generation” , Zespół „Srebrne Echo”,
Orkiestra „PolRytm”, Jacek Samborski z zespołem „Sequence” ze współpracą Marka
Podstawki i Joasi Bujnowskiej, Jerzy Wenzlawski i Jacek Samborski – zespół „Royal
Parade”, Zespół „Relax”, Marcin z zespołem „Viva Dance”, DJ MARK, DJ SKANDAL, zespół
włoski „Romanza”.
Na wszystkie ważne wydarzenia w Domu Polskim „Syrena” zapraszani byli przedstawiciele
władz i opozycji: Hon. Alan Tudge, MP - Minister Opieki Społecznej (Human Services), Kim
Wells MP, Hon. Nicholas Kotsiras MLA Minister for Multicultural Affairs and Citizenship, Nick
Wakeling MP State Member for Ferntree Gully. To im w dużej mierze zawdzięczamy
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otrzymanie dofinansowań i grantów, Mephew Guy leader of State Liberal Party, Kim Wells
MP.
Na wszelkich uroczystościach gościliśmy przedstawicieli Konsulatu, Federacji, Ambasady
Polskiej oraz Polskich Organizacji w Wiktorii.
Dom polski „Syrena” zaprasza w swoje gościnne progi.
Prezesi Domu Polskiego „Syrena”
Po 1993 roku Prezesami Stowarzyszenia (SPWD) byli:
• Wiktor Hołda w latach 1993 – 1995
• Bogumił Pawlak w 1996 roku
• Wiktor Hołda w latach 1997 – 2000
• Bogumił Pawlak w latach 2001 – 2006
• Zygmunt Bieliński OAM w latach 2007 -2018
• Janusz Klępka w latach 2019 – 2021
• Zygmunt Bieliński OAM obecna kadencja 2021-2022
Wieloletni działacze Stowarzyszenia
Szczególne podziękowanie dla aktywnych długoletnich działaczy Domu Polskiego „Syrena”,
którzy swoją pomysłowością, czasem, zdolnościami i pracą i niejednokrotnie wsparciem
finansowym przyczynili się do obecnej świetności tego miejsca.
Lista społeczników i działaczy Domu Polskiego „Syrena”
(nazwiska wypisane w kolejności alfabetycznej)

Jacek Antas, Alina Artymiuk, Lucyna Artymiuk, Andrzej Balcerzak, Tadeusz Balcerzak, Ignacy Banaś,
Beata Bara, Piotr Bara, Jan Barabasz, J Baranowska, S Bartoń, Z Barton, B Baryła, Henryka Bejda, Dana
Białczak, Tadeusz Białczak, Bronisława Biały, Edward Biały, Stanisława Biały, Zofia Bieliński, Zygmunt
Bieliński OAM, W Bojda, J Bolaczko, N Bolaczko, Bohdan Borkowski, O Brand, S Brand, J Braunschweig,
Jadwiga Bretes, Zofia Bułakowska, Maria Bujnowski, Piotr Bujnowski, Zygmunt Buś, Zdzisława Centar,
Konrad Chmiel, Stefania Chmiel, Julian Chryplewicz, Małgorzata Chryplewicz, Włodzimierz Chrzanowski,
Jerzy Ciechanowski, Małgorzata Collins, Marta Cybulska, Jolanta Cyc, W Cyza, Jan Czarny, Rafał Dadok,
Magdalena Delport, Tadeusz Dobrostański, Magda Domzalski, Kazimiera Dora, Małgorzata Drajkopyl,
Bolesław Drążek, H Dudek, Mieczysław Dudek, Stefan Dzbikowski Janusz Filipczyk, H Foley, Max Foley,
Emma Frankiel, Marysia Frużyńska, Marcin Fudaliński, Danuta Fularczyk, Mariola Głuchowska, Teresa Gnat,
Wacław Gnat, Teresa Gołąb, Krystyna Goraj, Barbara Górka, J Gradoń, H Grygorowicz, Eugeniusz Hałasa,
L Handerek, Ludwik Handerek, PaweŁ Haniszewski, , Joanna Harrak Bujnowska, Monika Hołda, Wiktor
Hołda, Wacław Horaczko, Kazimierz Huć, E Imberg, Regina Imbor, Bożena Iwanowska, Jarosław Iwanowski,
Leszek Iwanowski, K Jakubczyk, A Jasik, Maria Jękot, Z Jękot, I Jeżewski, Stanisław Jeżewski, Wiesia Junicka,
Marian Juszczyk, Stanisław Juwa-Koczwara, Maria Kalinowski, Maryla Kalinowski, Henryk Karbowniczek,
Anita Katschura, Marian Kiecenko, Teofila Kiecenko, Krystyna Klepacz, Ryszard Klepacz, Janusz Klępka,
Jolanta Kobus, Marek Kobus, Krystyna Kobus, Aleksander Koclęga, Małgorzata Konko, Bogdan Konko, Teresa
Koronczewski, Lidia Korsak, Eugeniusz Kosenko, Weronika Kosenko, Aniela Kotowska, Halina Kowalczyk,
Zofia Kowalczyk, W Kowalik, Jolanta Kowalska, M Kowalska, S Kowalska, Janusz Kowalski, Roman Krauze,
Edward Krupiński, Teresa Krupiński, Jerzy Krysiak, H Krzaczek, Aleksandra Krzywokulska, Marek Kubik, B
Kuc, Leopold Kuc, J Kucia, J Kucia, Maria Kukwa, Helena Kuntz, Jerzy Kuntz, Tadeusz Kuriata, Joanna
Kurowski, Janina Kurowski, Miroslaw Kuśmider, Jerzy Kwiatkowski, Krzysztof Łańcucki, J Lachut, Monika
Latona, Zbigniew Lelito, Zofia Leśniewska, E Kubik, Bogumiła Lewenda, Alicja Lipska, Danuta Lipska, Janusz
Lipski, W Lorenc, Z Łączkowska, Grzegorz Machnacki, Bogumiła Mally-Łońska, Danuta Marczyk, Andrzej
Markiewicz, Marek Martini, Alicja Marton, W Martyz, Janina Maszczak, H Mazur, Marzena May, J Mączka,
L McNamara, P McNamara, Teresa Michalska, Ryszard Michalski, Leokadia Midro, Anna Miklas, Dariusz
Misterski, Tadeusz Misterski, J Młynarczyk, M Młynarczyk, Z Morawki, Małgorzata Moszczyńska, Krystyna
Mrozik, A Nadstazik, Agnieszka Niemiec, Alicja Oliverus, Mirek Oliverus, Dominik Orzłowski, Kazimiera
Orzłowski, W Orszulak, W Orszulak, Leszek Pach, J Panczyszyn, S Panczyszyn, J Paprzycka, Wiasław
Paszkiewicz, Jan Pawlak, Kazimierz Pawlak, J Pawlik, Marianna Peter,S Piątek, Anna Pietrzak, A Pietrzak,
Jerzy Plaga, Bogdan Płatek, Teresa Pleban, S Pleban, Anna Pluta, Iga Pluta, Maria Podgórska, A Poterka,
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C Prokopowicz, Ellen Prokopowicz, Bronisław Prugar, Janina Prugar, Wiesław Przygoda, Zbigniew Puszko,
Paweł Rospara, Ludwik Rutyna, K Rzeszutek, A Rzyman, Z Rzyman, Ewa Sadujko, M Sagan, Stefan Sagan,
M Sałaj, Magdalena Sernyk, Janusz Sięga, Teresa Solarska, Zbigniew Solarski, M Stadnik, Anna Stainwald,
Marzena Stankiewicz, W Staszczyk, Jolanta Steinmetz, Mariola Stanikowska, Krystyna Straszyńska, Jolanta
Stypa, Jolanta Supel, Alfred Swoboda, Henryk Szapirko, Grażyna Szczepanik, Jan Szczepanik, Adam
Szczęśniak, Weronika Szczęśniak, C Szabatuła, E Szabatuła, Antoni Szendrak, Ewa Szendrak, Stanisław
Szendrak, Teodozja Szendrak, Magdalena Szkrawan, G Szymanowicz, S Szymanowicz, Andrzej Szymański,
Stefan Szymański, Z Szymański, Zygmunt Świstak, A Taczanowski, S Taczanowski, Elżbieta Taratuta,
F Taratuta, M Tomaszewski, Stefan Toporowski, Ewa Tuszyński, Janusz Tuszyński, Franciszek Tyszka, Zofia
Tyszka, Wiesława Unicka, Małgorzata Walerian, Henryk Warga, Iwona Wasilewska, Mieczysław Wasilewski,
Maria Wiatr, Stanisław Wilkosz, Wiesława Wilkosz, Józef Wilson, Stefania Wilson, Tadeusz Witkowski,
Danuta Wołczko-Smołucha, Jolanta Wojnacka, Ewa Wójcik, Jolanta Wojnacka, A Wrotecki, S Wrotecki,
Janina Wrzesińska, K Wrzesiński, Jerzy Wojtkowski, E Wojnar, Janina Wrzeszcz, Józef Wrzeszcz, W Zagata,
Helena Zamora, Jan Zamora, Maria Zboiński, J Zając, Władysława Zając, Stanisław Zdziech, Zbigniew Zerger,
Bożena Żukowska.

Drogi czytelniku jak się wczytasz w tę długą listę nazwisk to prawdopodobnie znajdziesz jak
nie swoje nazwisko, to kogoś ze swojej rodziny lub otoczenia. Wszystkim Dom Polski
„Syrena” leżał i leży na sercu.
Korzystając z okazji publikacji tej Kroniki pragniemy podziękować wszystkim byłym i
obecnym działaczom i społecznikom za ich wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia i Domu
Polskiego „Syrena”.
Wydanie tej Kroniki jest absolutnie najwspanialszą okazją do podziękowania długoletnim
prezesom Domu Polskiego „Syrena” p. Wiktorowi Hołda i p. Zygmuntowi Bielińskiemu OAM,
oraz wszystkim Członkom Zarządu, wolontariuszom pracującym w Domu Polskim w ramach
„Working Bee”, przy targach, festynach, zabawach, remontach, naprawach. Wszystkich z
imienia i nazwiska nie sposób wymienić.
Pozwolę sobie szczególnie podziękować Stanisławie Biały, Edwardowi Biały, Stefanii
Chmiel, Monice Hołda, Teresie Koronczewski, Stanisławowi Szendrak, Dominikowi
Orzłowski, Eugeniuszowi Kosenko, Małgorzacie Konko, Jerzemu Wojtkowskiemu, Teofili i
Marianowi Kiecenko za długoletnią pracę społeczną na rzecz Domu Polskiego „Syrena”.
Dziękujemy również panom Pawłowi Rozpara oraz Dariuszowi Misterskiemu, za niezliczone
dary i prace, które pozwoliły zaoszczędzić duże sumy. Dziękujemy p. Zbigniewowi
Solarskiemu, za bezinteresowną pracę, a w szczególności umiejętności zawodowe jako
elektryk-elektronik, które są tak potrzebne i bardzo doceniane przez Zarząd Stowarzyszenia.
P. Stanisław Juwa-Koczwara jest na każde zawołanie i służy pomocą w każdej sytuacji.
Dziękujemy im za ich wkład i pomoc w utrzymaniu Domu Polskiego „Syrena” w dobrym
stanie technicznym.
W ostatnim roku podziękować należy szczególnie Marioli Stanikowskiej, Małgorzacie
Walerian, Magdalenie Szkrawan, Krystynie Klepacz oraz wszystkim paniom, które wsparły
przygotowanie ostatniego Balu Matki, Bankietu Andrzejkowego, Balu Przebierańców dla
dzieci, Opłatka, Sylwestra, Kolędowania i Wieczoru Walentynkowego. Wkładają one wiele
energii, pomysłów i własnych funduszów, żeby te imprezy były po prostu świetne. Robią
wszystko, żeby poszerzyć grono pracujących i uczestniczących w imprezach.
Pozwolę sobie podziękować również sponsorom i darczyńcom za dotacje, które często w
trudnych czasach pozwalały na przetrwanie. Nazwiska społeczników i darczyńców w ramach
podziękowania zostały umieszczone na tablicy w holu Domu Polskiego.
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Ściana pamięci w holu Domu Polskiego „Syrena” upamiętniająca działaczy i ofiarodawców.

Wielu zasłużonych społeczników zostało odznaczonych medalami, odznaczeniami,
dyplomami za długoletnią, ofiarną i bezinteresowną pracę na rzecz społeczeństwa
polskiego.
Decyzją Prezydentów Rzeczpospolitej Polski w przestrzeni tych prawie 30 lat przyznawane
były następujące polskie odznaczenia państwowe, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Złoty lub Srebrny Krzyż Zasługi. Władze Australijskie przyznawały: Victoria’s
Multicultural Awards for Excellence, Victoria Day Award z City of Knox, Australia Day
Award., Australian Day Volunteer, Seniora z Wybitnymi zasługami.
Do tych dostrzeżonych i odznaczonych należą: Wiktor Hołda, Edward Biały, Stanisława
Biały, Stefania Chmiel, Zygmunt Bieliński OAM, Piotr Bujnowski, Zygmunt Buś, Bożena
Żukowski, Stanisław Szendrak, Jerzy Wojtkowski, Marian Kiecenko, Alina Artymiuk,
Małgorzata Drajkopyl, Ludwik Rutyna, Janusz Klępka, Krystyna Mrozik, Teresa
Koronczewski, Maryla Kalinowski, Regina Kukla, Zbigniew Zerger, Zbigniew Solarski.
Obecny zarząd
Dnia 27 lutego 2021, w opóźnionym terminie ze względu na ograniczenia COVID-19, odbyło
się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Polaków Wschodnich
Dzielnic (Melbourne) - SPWD (oficjalnie Stowarzyszenie zarejestrowane jest jako: Eastern
District Polish Association - EDPA).
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Dyrektorzy SPWD: na kadencje 2021-2022: Zygmunt Bieliński OAM - Prezes Janusz Klępka
–Vice Prezes Dr. Marek Kijek - Sekretarz Małgorzata Walerian – Skarbnik
Zarząd SPWD: Andrzej Balcerzak, Beata Bara, Edward Biały, Jadwiga Bretes, Stefania
Chmiel, Leszek Iwanowski, Małgorzata Moszczyńska, Mariola Stanikowska, Stanisława
Biały, Jerzy Ciechanowski, Teresa Gołąb, Paweł Haniszewski, Krystyna Klepacz, Stanisław
Juwa-Koczwara, Jerzy Krysiak, Stanisław Szendrak, Magdalena Szkrawan, oraz dr. Andrzej
Markiewicz d/s Public Relation.
Komisja Rewizyjna: Teresa Solarska, Piotr Bara, Bogumiła Lewenda
Stowarzyszenie liczy sobie obecnie 194 członków, w tym 22 honorowych członków, którzy
długoletnią pracą zasłużyli sobie na takie miano. Zapraszamy do Stowarzyszenia wszystkich
zainteresowanych, młodych i starszych, z entuzjazmem i pomysłami.

Zarząd SPWD Melbourne przygotowuje się do Balu Przebierańców. Na zdjęciu od góry z lewej
Mariola Stanikowski, Zygmunt Bieliński OAM, Magdalena Szkrawan, Janusz Klepka, Marek
Kijek, Małgorzata Walerian, od lewej z dołu Stanisława Biały, Teresa Gołąb, Jadwiga Bretes,
Malgorzata Moszczyńska, Stanisław Szendrak, Stefania Chmiel, Jerzy Ciechanowski, Stanisław
Juwa-Koczwara. Zabrakło na zebraniu Edwarda Biały, Leszka Iwanowskiego, Andrzeja
Balcerzaka i Andrzeja Markiewicza.

Prace i inwestycje
Główne inwestycje do roku 2006:
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W roku 1996 położona została nowa podłoga, nowy sufit, wymalowane ściany na dużej sali,
został przeprowadzony remont baru oraz za zebrane przez szkołę fundusze wybudowane
pomieszczenia szkolne (6 klas).
Inwestycje od roku 2006:
- wyposażono Dom Polski w nowe krzesła w roku 2006
- pomalowana została duża i mała sala oraz korytarze, zakupione nowe firanki, odświeżone
zasłony 2006/2007
- zlikwidowane szamba i podłączono Dom Polski do kanalizacji miejskiej $63.000 w roku
2007 (3000 było sponsorowane przez seniorów)
- zainstalowany został system ogrzewania $8.000 w roku 2007
- zakupione zostały komputery do szkoleń (z dotacji rządowych)
- odnowione zostały fasady, filary, wymienione rynny, i przeprowadzony częściowy remont
dachu $55.000 w roku 2008
- przeprowadzony został gruntowny remont toalet $33.000 w roku 2009
- postawiono dodatkowe budynki szkolne i biblioteki (2 portables) $30.000 w roku 2010
- przeprowadzony został remont dachu w roku 2011
- wyposażono recepcję i biuro włączając profesjonalną drukarkę $6000 ($2000
sponsorowane przez Seniorów)
- na dużej sali została usunięta z sufitu stalowa konstrukcja w roku 2012
- wywieziono 30 ton gruzu z posesji w roku 2012
- wybudowano nowy parking przy budynkach gospodarczych i drogę do harcówki $180.000
w roku 2013 (częściowo koszty pokryte z grantu $60,000)
- usunięto awarię kabla elektrycznego (przez cały tydzień Dom Polski był odcięty od prądu) –
85% kosztów naprawy w wysokości $10,400 pokryte z ubezpieczenia
- reperacja traktora $6,000 w roku 2013
- modernizacja kuchni $22,000 w roku 2013 (fundusze z grantu $19,800)
- zakupione zostały namioty na targi za grant $3,2000 od Knox City Council rok 2013
- zakupiony fortepian $16,000 w roku 2014 (koszty pokryte przez sponsorów)
- plac zabaw dla dzieci $22,000 i ogrodzenie wokół placu zabaw $4,000 w roku 2015 –
(teren oczyścił p. Stanisław Juwa-Koczwara)
- fasada budynku $30,000 w roku 2015
- oświetlenie (zainstalował Zbigniew Solarski) w roku 2015
- nowe zasłony i rolety przeciwsłoneczne na dużej i małej sali, nowe kotary na scenie,
pomalowane ściany, wyczyszczony carpet i krzesła $28,000 w roku 2016 ( Grant w
wysokości $10 tys. Hon. Alan Tudge)
- usunięte usychające drzewa
- szyld przy wejściu $6,000 w roku 2016
- system nagłośnienia i wyświetlania filmów; zakupione 2 nowe głośniki 3,000 w roku 2016
- postawiono nowe pomieszczenia gospodarcze „american shed” $25,000 w 2016 roku
- zagospodarowanie i ogrodzenie „beer garden” $2,500
- wymieniono podłogi w holu, w małej sali, w biurze i na scenie; odnowiono podłogi na dużej
sali, wymieniono dywany $16,000 w roku 2017 (częściowo dofinansowane $9,000 przez
Rząd Federalny)
- system chłodzenia na dużej i małej sali 66,000 w roku 2017
- zainstalowano „security system” (zestaw kamer i system komputerowy) $11,000
- po interwencji naszego adwokata Artura M. Stuart Klub Golfowy, ze względu na
bezpieczeństwo, wyciął 16 sosen, (2017)
- nowe wyposażenie i aparatura do chłodni (cool-room) 3,500 w 2018 roku
- wymienione rynny w 2 budynkach - biblioteki i przyległej klasy szkolnej. (2018)
- zakup nowego projektora oraz wszelkich potrzebnych do jego zamontowania przewodów i
kabli. Koszt tego przedsięwzięcia wynosiłby ponad $ 5.000 (2018 rok) sponsorowane przez
p. Dariusz Misterskiego, podłączone przez p. Ryszarda Stadnika
- druga modernizacja kuchni $10,000 w roku 2019
- nowe frontowe drzwi 21,000 w 2019 roku
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-poręcze ze stali nierdzewnej przy wejściu do Domu Polskiego (sponsorował p. Eugeniusz
Domański).
- zakupiony traktor do koszenia trawy $5000 (rok 2019)
- zostały zainstalowane zasłony do okien przy wejściu i w dużej sali na przejściu do kuchni.

Otwarcie parkingów 17/03/2013 Prezes Domu Polskiego „Syrena” Zygmunt Bieliński OAM z
Nickiem Wakelling MP State Minister for Ferntree Gully otoczony działaczami SPWD i
tancerzami z Zespołu „Łowicz”

Granty i Donacje
Dom Polski „Syrena” działa i egzystuje dzięki darczyńcom oraz zaradności prezesa i
zarządu. Dużym wsparciem są granty rządowe. W latach 1993 – 2021 Dom Polski otrzymał
szereg grantów wspierających inicjatywy i projekty zarządu.
• $10,000 na remont dachu – czek podpisany i przekazany przez Hon. Nicholas
Kotsiras 15 listopada 2011
• $30,000 na remont kuchni (jeden 2013 w wyskości $19,800 od Ministra –
Multicultural Affairs and Citizen Hon. Nicholas Kotsiras)
• $60,000 na budowę dodatkowego parkingu 2013
• 2,200 od VMC na potrzeby administracyjne SPWD
• $3,200 na namioty od Knox City Council 2013 rok
• donacja w postaci suszarki o wartości $400 od p. Stanisława Juwa-Koczwary.
• $10,000 na zasłony rok 2016
• $10,000 na security system 2017
• $9,000 na remont podłóg od Rządu Federalnego z puli „Stronger Community
Programme” 2017. (Podziękowania się należą naszemu MP Alanowi Tudge).
• $42,000 donacje z Klubu Polskiego w Ballarat (Polish Association of Ballarat), który
się rozwiązał. Ta kwota została nam przekazana dzięki negocjacjom p. Zygmunta
Bielińskiego OAM z paniami z Zarządu Związku Polaków w Ballarat - Ireną Green
(Młynarczyk,) Wandą Mann (Skirzynski), Jadwigą Bedggood (Studzinski).
Wszelkie akcje i pikniki mocno wspierali polscy rzeźnicy i właściciele sklepów
delikatesowych. Na uwagę zasługuje „Bizon”, „Wisła”, „Wujek”
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W 1997 roku firma „Leisure Wear” ufundowała materiał na obrusy.
Przez wiele lat począwszy od roku 1997 głównymi sponsorami loterii fantowych i wielu
imprez byli: Teper Travel, Mekina Travel, Puma Press, Polonez Carrier Service, Bizon, Wisła
Continental. Four Seasons Jewellers Oakleigh, Uncle’s Deli, Lennox Art Gallery, Adam
Stone Work, Auspol International Trading, Falcon Travel, Bohemia Travel, Cukiernia
Margarita, Księgarnia Verbum, Firma „Leisure Wear”
Loterie fantowe były organizowane z dużym rozmachem na 10-cio, 15-to lecia otwarcia
Domu Polskiego, okrągłe rocznice Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne
oraz tradycyjnie na zabawach, targach i festynach.
Przez kilka lat firma p. Jacka Kalinowskiego – Polcoffee sponsorowała kawę do baru, od
ziarnka do ziarnka a zbierze się miarka. Każda pomoc oferowana to oszczędność dla Domu
Polskiego.
Marmurowe blaty do recepcji i do toalet ofiarowali w 2013 roku Zbigniew Szypnicki i
Krzysztof Wrzesiński dyrektorzy Baltic Stonemason Professionals P/L.
Należy wspomnieć i serdecznie podziękować p. Andrzejowi Markiewiczowi za jego pracę.
Już w 2013 zdołał on wynegocjować obniżkę podatku od nieruchomości w kwocie ok $5,000
(50%). Skupia się on w swojej pracy zarówno w roku 2013 jak i obecnie na pozyskiwaniu
grantów i dotacji rządowych.
Wśród darczyńców nie można pominąć hojności indywidualnych seniorów i klubu Seniora w
Rowville, którzy zawsze wychodzili na przeciw potrzebom Domu Polskiego „Syrena”. Nie
tylko wspierali akcje remontowe i zakupy finansowo, ale bardzo często włączali się w pracę
porządkową zarówno wewnątrz jak i na dużym terenie. Czują się gospodarzami.
Akcje charytatywne
Stowarzyszenie zawsze wychodziło na przeciw potrzebom poszkodowanych i
pokrzywdzonych.
W sierpniu 1997 roku Zarząd SPWD zainicjował koncert pt. „Niebo z naszych stron” na
powodzian w Polsce, a była to powódź, która nawiedziła południowo wschodnie tereny
Polski. Na powodzian zebrano $4,654.
10-go kwietnia 2016 roku odbył się w Domu Polskim koncert pieśni religijnej. Wykonawcami
byli chór i soliści z polskich kościołów adwentystycznych w Melbourne, a wolne datki
zebrane w czasie koncertu ($2,350) przekazane zostały na pokrycie kosztów leczenia
Piotrusia Stycznia, ucznia Szkoły Polskiej w Rowville. Do datków z koncertu dołączyła się p.
Patrycja, która ze sprzedaży pączków w przerwie koncertu zebrała $300. Razem z dotacją
Stowarzyszenia w wysokości $1000, przekazano na leczenie Piotrusia $3,650.
W roku 2000 przy Domu Polskim powstało Koło Misyjne, które przez lata prowadziło akcję
„Miej serce i patrzaj w serce” postawiło sobie za cel niesienie pomocy finansowej dzieciom
żyjącym w Polsce, które dotknięte zostały przez los bardzo boleśnie (śmierć rodziców, brak
dachu nad głową). Fundusze zdobywali przez organizowanie comiesięcznego „Trash and
Treasure” tzw. ‘Mini Market’ oraz zbiórki na Targach i Festynach. W 2001 roku Dom Polski
udostępnił swoją scenę dla wykonawców Koncertu charytatywnego i tu znowu pokazują się
nazwiska wykonawców: Roman Syrek, Franek Paulicki, Joasia Bujnowska, Stanisław
Jakubicki, oraz głównego inicjatora Zygmunta Szymańskiego z repertuarem Presleya. Akcje
Koła Misyjnego wspierają finansowo między innymi „Oratorium” w Radomiu prowadzone
przez siostrę Juliuszę, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w
Rychwale.
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Przez wiele lat począwszy od roku 1998 w Domu Polskim działał Blood Bank – honorowe
krwiodawstwo, chętnych dawców nigdy nie brakowało.
W roku 2018 14 października na koncercie zebrano 10,500 dolarów na chore dzieci.
W 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przekazaniu dotacji dla Towarzystwa
Kultury Polskiej w wysokości $1000 na organizację ‘7th Ewa Milewicz Music Competition’ dla
dzieci i młodzieży (do lat 16-tu) oraz dotację również w wysokości $1000 dla Związku
Polaków w Melbourne na remonty Polany w Healesville.
Przyświeca nam hasło ‘dzielimy się z potrzebującymi’.
Biuletyn
Biuletyn Stowarzyszenia, mający na celu informowanie o tym co się działo i co się wydarzy
został po raz pierwszy wydany w 1992 roku. Redagowaniem zajmowały się Lucyna
Artymiuk, Bogumiła Mally-Łońska, Monika Holda, Bożena Żukowska, w późniejszym czasie
przyłączyła się do zespołu redakcyjnego Monika Latona.
W latach 1993 – 2014 biuletyny były wydawane co miesiąc i czytając je z wielkim
zainteresowaniem pochłaniałam wiedzę płynącą ze stron biuletynów tych lat. Promieniuje z
ich stron entuzjazm, radość, mieszana z obawami. Dom Polski to definitywnie jedna wielka
rodzina, informacje o wszystkich ślubach, narodzinach młodego pokolenia, okrągłych
rocznicach ślubu, no i te smutne, kiedy członkowie Stowarzyszenia odchodzą do Pana.
Emocje, nie tylko informacje były przelewane na papier. Wiele pięknych artykułów wyszło
spod pióra p. Jolanty Supel oraz p. Barbary Dudkowskiej, a pouczające i z poradami dla
czytelników pisali p. Zygmunt Buś oraz p. Magdalena Sernyk. Ukazywały się na łamach
biuletynu porady lekarskie publikowane przez p. dr Janusza Tuszyńskiego.
Z biuletynu z kwietnia 2001 roku dowiedziałam się, że przedstawiciele SPWD uczestniczyli
w spotkaniu z lokalnymi władzami, aby sprzeciwić się proponowanemu zmianom w kodeksie
karnym, które uderzały w wolność słowa i wprowadzały dużą kontrolę rządu .... temat dzisiaj
w końcu 2021 roku ciągle bardzo aktualny.
Rozśmieszyła mnie jedna myśl miesiąca, cytat ze Stanisława Jerzego Leca: ” Czasem są
„wtyczki” a nie ma kontaktu”, albo inny cytat: ”Nie chodź utartymi drogami – bo się
poślizgniesz.” Te i inne cytaty mówią nam z czym borykali się działacze Domu Polskiego w
tym czasie. Te hasła też są bardzo aktualne dzisiaj.
Po 1995 roku razem z Moniką Hołda biuletyn redagowała Jolanta Kobus.
Po roku 2008 Biuletyn mocno wspierały swoimi artykułami p. Teresa Koronczewski, p. Ewa
Sadujko oraz z ramienia seniorów Krystyna Mrozik, a w 2009 do ekipy redakcyjnej dołączyła
ponownie p. Bogumiła Mally-Łońska.
W latach 2014 – 2015 redaktorem Biuletynu i zarazem członkiem Zarządu d/s Public
Relations był Leszek Pach. Zajmował się on również komputerami oraz organizacją kursów
komputerowych. Wprowadził „Syrenę” na światową scenę Internetu poprzez stworzenie
witryny internetowej, czyli tzw. website. www.polishclubrowville.org.au. Wtedy to
komunikacja została uświetniona pocztą elektroniczną e-mail:
edpa@polishclubrowville.org.au, gdzie można było przesyłać uwagi i komentarze. Na
stronie internetowej ukazał się biuletyn elektroniczny.
W lipcu 2015 redagowanie biuletynu przejęła Iga Pluta, a od roku 2019 redagowaniem
zajmuje się Małgorzata Moszczyńska.
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W biuletynie Stowarzyszenia, obecnie wydawanym co dwa miesiące, jest miejsce na
kalendarium wydarzeń, krótkie informacje od Stowarzyszenia, informacje z Klubu Seniora, z
Polskiej Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz od Zespołu Tanecznego ‘Łowicz’.
Biuletyn przypomina o ważnych dla Australii i Polski wydarzeniach i nie brakuje w nim
złotych myśli i humoru.
Zarówno archiwalne jak i aktualny egzemplarz biuletynu są dostępne na stronie internetowej
Stowarzyszenia. Bieżące informacje dostępne są na Facebooku ‘Dom Polski Syrena
Rowville’.
Stronę internetową i Facebook obecnie prowadzi Jerzy Ciechanowski przy wsparciu
członków zarządu.
Współpraca Stowarzyszenia z Polskimi Duszpasterzami.
Na terenie wschodnich Dzielnic Melbourne Księża Chrystusowcy z Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej zawsze z dużą troską i zainteresowaniem włączali
się w życie Domu Polskiego „Syrena”. Po 1993 roku posługę duszpasterską i współpracę
z Domem Polskim „Syrena” po ks. Józefie Migaczu przejęli: ks Antoni Szewczyk,
ks. Maksymilian Szura, ks. Tomasz Nowak, Ks. Bernard Bednarz, Ks Dominik Sobala
(2000), Ks Kazimierz Bojda (2001), ks. Grzegorz Gaweł, Ks Artur Botur (2013), Ks Ignacy
Smaga, Ks Marian Szeptak, a obecnie Ks Kamil Żyłczyński (2019), Ks Stanisław Wrona i
gościnnie Ks Mariusz Sokołowski.
Nawet w pewnym momencie powstał pomysł wybudowania polskiego kościoła na terenie
Domu Polskiego „Syrena”, ale te spekulacje i rozmowy przerwał ksiądz Maksymilian Szura
zakupując działkę w Keysborough.
Księża Chrystusowcy spieszyli z posługą aktywnie włączając się w wydarzenia i imprezy
organizowane przez Stowarzyszenie. Wszelkie większe uroczystości takie jak Targi Polskie i
Festyn Staropolski, rozpoczęcie roku szkolnego otwierane były uroczystą Mszą Świętą.
Uroczyste poświęcenie potraw na Wielkanoc, podzielenie się opłatkiem na Boże Narodzenie
oraz obchody Święta Zmarłych były zawsze poparte modlitwą i obecnością naszych
duszpasterzy.
Na każdej większej uroczystości honorowymi gośćmi byli Prowincjał Towarzystwa
Chrystusowego i lokalnie posługujący księża.
Dom Polski „Syrena” w latach 1993 - 2021 odwiedziło wielu dostojnych gości, przedstawicieli
Kościoła: Arcybiskup Szczepan Wesoły (27 listopad 1993 oraz 14 października 2001),
arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski (w 2002 roku), Biskup z Białorusi Władysław Blin,
Arcybiskup z Melbourne George Pell, Arcybiskup Melbourne Denis Hart.
Dom Polski gratisowo udostępniał sale na zorganizowanie Bali Parafialnych w celu zebrania
środków na wsparcie polskich ośrodków katolickich i budowy polskiego kościoła w
Keysborough.
Dom Polski „Syrena” wyszedł na przeciw problemom, kiedy to Polacy nie mieli
pomieszczenia na odprawianie Mszy Św. Niedzielnej. Przez prawie dwa lata w roku 20002001 nasi duszpasterze o godz. 10:00 odprawiali Mszę Świętą na dużej sali, gdzie
wstawiane były krzesła na Mszę Świętą a po Mszy w pośpiechu sala musiała być
przygotowana na przyjęcie gości na niedzielne obiady. Były to czasy, kiedy Dom Polski
pękał w szwach, wszyscy uczestnicy Mszy Św. chętnie zostawali na obiadki, ciasto, kawkę i
pogawędki.
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7 października 2016 roku Dom Polski „Syrena” darmowo udostępnił sale i kuchnię na Zjazd
Kół Różańcowych. Obiad przygotowany przez członkinie Żywego Różańca na 350 osób
został przyjęty z wielkim uznaniem i entuzjazmem.
Warto wspomnieć, że z inicjatywy p. Anny Miklas członkowie SPWD oraz nasi seniorzy w
1997 roku ufundowali piękny witraż w nowo wybudowanej świątyni w Berrimie. (Zebrano
$5,500).
Pasterka do 1999 roku organizowana była na papieskiej barce, Dlaczego ‘papieska barka’?
Był to ołtarz wybudowany dla Jana Pawła II na stadionie MCG, w czasie Jego spotkania z
Polonią 29 listopada 1986 roku. Po tej uroczystości została przeniesiona do Domu
Polskiego. Pamiętna Pasterka na barce w 1995 roku, w środku australijskiego lata w czasie
nabożeństwa spadł śnieg, taka prawdziwa polska pasterka. W 1999 Msza Wigilijna została
przeniesiona do ‘amfiteatru’ z żywą szopką, pod gwiazdami, bo niestety barkę zjadły korniki i
została spalona.
Należy podkreślić ogromną przyjaźń wszystkich artystów, wolontariuszy, seniorów i zarządu
z ks. Józefem Migaczem, który jak sam twierdził Dom Polski „Syrena” zawsze był bliski jego
sercu.
Mimo, że ks. Józef już w 1992 roku został przeniesiony do innej placówki, wszystkie swoje
okrągłe rocznice kapłaństwa celebrował w Domu Polskim. 2 lipca 2011 roku po Mszy Św.
Odbyło się spotkanie z inicjatywy p. Grażyny Szczepanik wszystkich aktywistów Domu
Polskiego z lat 1984 – 1990. Podczas Mszy Św. śpiewał Chór „Arka” i „Iskierki” W swojej
homilii ksiądz Józef powspominał o początkach duszpasterstwa, a w czasie mszy modlił się
za zmarłych prezesów Stowarzyszenia. Był to prawdziwy benefis księdza Józefa Migacza.

Sztandar
Na wszystkich uroczystościach czy to w Essendon, czy na Australia Day, czy na polskich
Mszach Świętych nigdy nie zabrakło Sztandaru Stowarzyszenia Polaków Wschodnich
Dzielnic. Poczet sztandarowy stanowili Edward Biały, Dominik Orzłowski, Piotr Bujnowski,
Wiesław Przygoda. Obecnie sztandar wystawiony jest w gablocie w holu Domu Polskiego
„Syrena”.
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Poczet Sztandarowy SPWD Melbourne na uroczystościach obchodów rocznicy odzyskania
niepodległości w Essendon

Restauracja „Syrena”
Restauracja Domu Polskiego „Syrena” słynie z serwowania polskich domowych potraw.
Początkowo była prowadzona przez wolontariuszy, zadziwiała polskością serwowanych dań.
W styczniu 1994 Restauracja nabrała rozmachu, nowa ekipa Marka i Joli Kobus odeszła od
tradycji wydawania posiłków w okienku i wprowadziła kelnerki i podawanie posiłków do stołu.
Ukazały się obrusy, kwiatki i świeczki, zniknęła kolejka przed kuchennym okienkiem.
Nasza Restauracja działała i ciągle działa w myśl krótkiego przepisu (wg Stanisława Jerzego
Leca) „I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba tylko dodać owoce i cukier”.
W 1997 kuchnie prowadziła p. Bodnar i Kasia Kardas, w 1999 pp. Antas.
W latach 2008-2019 (najdłużej) kuchnię prowadził p. Janusz i Ewa Filipczyk z załogą pań,
dań było do wyboru do koloru, smaczne i pięknie podane.
Obecnie od 2019 roku prowadzi Stowarzyszenie pod kierownictwem p. Magdy Domzalskiej
przy współpracy Zarządu i pomocy wielu innych osób. Dlatego też zachęcam Państwa do
odwiedzenia Klubu w niedzielę i korzystania ze smacznych potraw przyrządzanych wybitnie
po domowemu.
Jeśli można zjeść dobry obiad, to warto przyjść, spotkać się ze znajomymi i właśnie o to
nam chodzi, aby Dom Polski tętnił życiem i był miejscem, gdzie każdy czuje się dobrze.
Bar pod koziołkiem.
Bar jak zwykle jest miejscem pogawędek i spotkań, popularny w czasie zabaw i niedzielnych
obiadków. W latach 90-tych prowadzony był przez wolontariuszy, którym przewodził
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Zygmunt Buś. W roku 1997 bar przejęli państwo M. B Konkowie. Od 2009 obsługą baru
zajmuje się p. Roman Krauze. Jeśli można przy obiedzie wypić ulubionego drinka to warto
przyjść, spotkać się ze znajomymi.

Biblioteka
Biblioteka powstała w 1985 roku z inicjatywy p. Lucyny Artymiuk i p. Elżbiety Taratuty.
W celach wygospodarowania dochodów na bibliotekę i zarazem szerzenia oświaty
organizowane były kiermasze książki.
W 1993 roku biblioteka otrzymała darowiznę 5,000 nominałów. Katalogowaniem zajęli się
Monika Hołda i Państwo Oliverus. Zniszczone nominały odnawiała p. Aleksandra
Krzywokulska.
W 2009 biblioteka przeniosła się do swojego własnego pomieszczenia w jednym z
budynków (portables). W roku 1998 pracą w bibliotece zajęła się p. Krystyna Goraj i
prowadzi ją do dnia dzisiejszego. Biblioteka zawsze bardzo dbała o zdobywanie nowości
rynkowych i polskich bestsellerów, przyciągała tym Polaków z wszystkich dzielnic
Melbourne.
Sklepik – Biedronka,
Państwo zapewne zauważyli, że często zmienia się obsługa w naszym sklepiku. W 1993
sklepik prowadziła p. Alina Artymiuk. Od niej ten obowiązek przejęła p. Monika Latona, a
następnie p. Wiesia Unicka, którą ze względu na wyjazd do Polski wyręczyła p. Iga Pluta.
Zaczęło się od prowizorki w holu, ale w 2010 roku w styczniu sklepik znalazł swoje
pomieszczenie. Biblioteka została przeniesiona do nowego pomieszczenia a na miejscu
biblioteki został otworzony profesjonalny sklepik z produktami spożywczymi z Polski i z
Europy. Sklepik był i do dzisiaj jest otwarty w soboty od 9;00 do 12:30 dla rodziców i dzieci
szkolnych, w niedzielę od 12:00 do 16:00 w czasie czynnej restauracji, oraz w środy i w
czwartki dla seniorów od 12:00 do 14:00.
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Sklepik oferuje polskie sosy, zupy, przyprawy, śledzie, barszcz, żurek, musztardę, chrzan,
chałwę, cukierki, pierniczki toruńskie, które dzisiaj są często ogólnie dostępne w sklepach,
ale w latach dziewięćdziesiątych były ogromnym rarytasem.
Ostatnie Covidowe restrykcje spowodowały duże zamieszanie. Sklepik się jednego dnia
zamknął, ale nie na długo. Mariola Stanikowska, Magdalena Szkrawan i Malgorzata
Walerian szybko stanęły na wysokości zadania. Zakupiły produkty i już po trzech dniach
sklepik rozpoczął swoją działalność z jeszcze większym rozmachem. ZAPRASZAMY!

Szkoła im.Gen Józefa Piłsudskiego.
W każdą sobotę Dom Polski wypełniają dzieci. Szkoła im gen Józefa Piłsudskiego
rozpoczęła działalność od 1967 roku z inicjatywy grupy rodziców, którzy zauważyli nie tylko
potrzebę, ale i konieczność edukacji młodego pokolenia.
W latach 90-tych szkołę prowadziła Bożena Żukowski, w 1999 funkcje koordynatora przejęła
Jadwiga Chaplin. Dzieci przygotowując akademie z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Targów
trenowali swoje zdolności sceniczne, ku uciesze rodziców i dziadków.
Warte jest wspomnienie podróży w krainę baśni w roku 1999. Przedstawienie, którego
twórcą, reżyserem i wykonawcą razem z dziećmi ze szkoły był p. Zbigniew Lelito. Widowisko
oparte na grze świateł, obrazach, dźwięku oraz wyobraźni przeniosło nasze pociechy w
świat bajki.
Szkoła mocno motywowała dzieci do pokonania tremy i rozwijania umiejętności, p. Magda
Występek w roku 1999 zorganizowała konkurs „Młode Talenty”, w ten sposób
zapoczątkowała doroczną tradycję tego typu imprez.
Szkoła z inicjatywy p. Małgorzaty Żuchowskiej w grudniu 2001 zorganizowała Igrzyska
Sportowe dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Szerzenie zdrowego trybu życia na wolnym
powietrzu zawsze było celem szkoły a Dom Polski zapewniał teren i dobre warunki. Dzień
Sportu przeszedł do tradycji szkoły, w którym często uczestniczą nie tylko dzieci, ale również
rodzice i dziadkowie.
W lutym 2003 roku Pani Wanda Chotomska, najpopularniejsza w Polsce pisarka dla dzieci,
spotkała się z dziećmi z naszej szkoły, było to wielkie wydarzenie.
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Od roku 2006 koordynatorem szkoły była p. Małgorzata Żuchowska, to wtedy szkoła zaczęła
współprace z radiem 3ZZZ gdzie dzieci miały swoją audycję.
Funkcję koordynatora w roku 2010 przejęła Pani Beata Bara.
W 2017 roku dyrektorem szkoły została p. Anna Polgar a jej zastępcą Jolanta Styczeń. W
sobotę, 25 lutego 2017 roku w Domu Polskim „Syrena” odbyły się uroczystości związane z
rozpoczęciem nowego roku szkolnego, połączone z Mszą św. oraz obchodami jubileuszu
60-lecia istnienia szkoły, bardzo ładnie i z wielkim rozmachem przygotowane przez obie
panie wraz z gronem pedagogicznym szkoły.
W 2018 koordynatorką szkoły została Magdalena Delport. Obecnie szkoła działa pod
parasolem Federacji, Dom polski „Syrena” udostępnia pomieszczenia szkolne. Kształcenie
polskich dzieci leży mocno na sercu, bo to przecież nasze młode pokolenie, które zasili
szeregi Stowarzyszenia w przyszłości.
Smutne jest, że duża grupa dzieci decyzją nauczycieli i rodziców odeszła od szkoły im gen
Józefa Piłsudskiego w Rowville i założyli szkołę im Edmunda Strzeleckiego zlokalizowaną w
Endeavour Hills. Miejmy nadzieję, że ten konflikt w najbliższym czasie będzie zażegnany.
„Working Bee”
„Working Bee” w świetnej atmosferze jest organizowane w każdą środę od godz. 9:00 do
13:00. Prac jest wiele zarówno wewnątrz Domu Polskiego „Syrena” jak i na zewnątrz.
Chętnych do pomocy zapraszamy. Dziękujemy wszystkim, którzy z dużym zapałem i energią
biorą udział w pracach. Dzięki takim wolontariuszom Dom Polski jest czysty i zadbany.
Nasze plany i nadzieje
Z powodu pandemii nasz Dom Polski był zamknięty w czasie wszystkich lockdownów
począwszy od końca marca 2020 (trwało to z małymi przerwami przez 262 dni), a po
lockdownach Dom Polski funkcjonował przy bardzo dużych ograniczeniach i restrykcjach. Ta
sytuacja bardzo ograniczyła dochody, a koszty ciągle utrzymywały się na takim samym albo
nawet wyższym poziomie.
Przed Zarządem stoją nowe wezwania, przyciągnąć przestraszonych Covidem Polaków,
zorganizować akcje przynoszące dochody a co ważniejsze spowodować, żeby w Domu
Polskim „Syrena” zaczęło się dziać.
W planie mamy:
- wybudowanie werandy na ‘posiadówkę’ w gorące dni na zewnątrz, która w dużej mierze
powiększy przestrzeń restauracyjną.
- przearanżowanie pomieszczeń przy małej salce, zorganizowanie tzw. ‘kitchenette’ gdzie
można będzie wypić kawę herbatę a może nawet drinka, takie przyjazne pomieszczenie na
wynajęcie na wszelkiego rodzaju przyjęcia rodzinne, spotkania towarzyskie, party
urodzinowe dla dzieci.
- dalsze plany to rozbudowanie Domu Polskiego o dodatkową salę restauracyjną i
pomieszczenia socjalne
Czy nasze plany zrealizują się, w dużej mierze zależy od zaangażowania większej ilości
osób a w szczególności od zaangażowania młodego pokolenia.
W tym trudnym czasie zwracamy się do ludzi dobrej woli, którym Dom Polski „Syrena” jest
bliski sercu o wsparcie zarówno finansowe jak i przez pracę i sponsorowanie naszych
imprez.
Pamiętajmy, że pracujący w Domu Polskim „Syrena” nie mają korzyści finansowych, ale na
pewno mają satysfakcję i cieszą się uznaniem.
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