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Musimy przyznać, że nasz świat w ostatnich miesiącach zmienił się w sposób znaczący. Ponieważ 

zmienił się świat wokół nas, my również musimy się zmienić. W związku z tym chciałbym przekazać 

dobrą i złą wiadomość. Złą wiadomością jest ta, że każdy wielki kryzys stwarza nieoczekiwane  

problemy. Covid-19 stworzył na świecie różnego rodzaju problemy, począwszy od ekonomicznych, 

a na psychicznych i psychologicznych skończywszy. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że każdy 

poważny kryzys stwarza bezprecedensowe możliwości. W obliczu niebezpieczeństwa nasze priorytety 

są poddawane weryfikacji. Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest świetną okazją do głębokiego  

przemyślenia i przedyskutowania tego po co żyjemy jako adwentyści dnia siódmego? Czy jako  

kościół jedynie egzystujemy, czy naprawdę żyjemy? Czy żyjemy dla właściwych rzeczy?  

Czy maszerujemy we właściwym rytmie? Czy bardziej kierujemy się wartościami biblijnymi  

czy światowymi? Czy żyjemy dla tego, co naprawdę się w życiu liczy? Niech te pytania pobudzą 

naszą wyobraźnię. Bardzo się cieszę, że dzięki naszej publikacji możemy być w łączności. Jak zawsze 

zachęcam do dzielenia się przemyśleniami, informacjami i tymi dobrymi i tymi nie tak dobrymi.

Jeżeli chcielibyście się czymś podzielić proszę napisać na mój adres: j.pollok@uw.edu.pl

Do usłyszenia w następnym Biuletynie,

pastor Jan Pollok

Zamiast wstępu
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Adelaide

Aby uczcić zakończenie pierwszego semestru 
akademickiego 2020, w dniu 5 lipca zaprosiliśmy 
zagranicznych studentów na plenerową pizzę do 
naszego kościoła w College Park. Weekendowa 
impreza była dobrą okazją do wspólnego posiłku, 
posłuchania muzyki i nawiązania przyjaźni.  
Na naszą imprezę przyszło około 60 studentów, 
którzy przyjechali do Australii z Chin, Malezji,  
Japonii, Afryki i Europy. Przez cały semestr 
organizowaliśmy dla nich paczki żywnościowe. 
Epidemia spowodowała, że studenci 
międzynarodowi bardzo ucierpieli zarówno 
finansowo z powodu utraty pracy jak i 
społecznie, z powodu izolacji i zamknięcia 
uniwersytetów. W Południowej Australii imprezy 
na otwartym powietrzu były dozwolone, 
dlatego wykorzystaliśmy tę okazję i wraz 
z kierownictwem oddziału młodzieży przy  
South Australian Conference zorganizowaliśmy 
tę imprezę. 

Pizza Party  
w College Park



Adelaide
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James, przyjechał do Adelaide 
w styczniu 2019 roku, aby studiować 
na University of Adelaide.  Otrzymał 
stypendium naukowe od rządu 
australijskiego. Trzy miesiące przed 
zakończeniem pobytu w Australii, 
James dowiedział się o programie  

“
Be Well”, który prowadzimy w kościele 

w College Park. O programie tym, 
którego celem jest udzielanie pomocy 
studentom, pisaliśmy już w ubiegłej 
edycji naszego Biuletynu. James 
szczerze zainteresował się tym,  
co robimy w naszym kościele, zaczął 
brać udział w Szkole Sobotniej a także  
w nabożeństwach sobotnich. Kilka 
tygodni przed powrotem do Ugandy, 
James wyraził pragnienie przyjęcia 
chrztu w kościele adwentystów. 
Przestudiowaliśmy z nim wszystkie 
zasady wiary naszego kościoła  

i 8 sierpnia wieczorem w kościele 
w Trinity Gardens pastor Jan Pollok 
ochrzcił James’a. Było to wspaniałe 
doświadczenie dla Jamesa, jego 
przyjaciół i członków kościoła 
w College Park. W obecności 
około 70 osób, które wzięły udział 
w uroczystości (niestety byliśmy 
ograniczeni restrykcjami Covid-19) 
podzielił się poruszającą relacją 
ze swojego dzieciństwa, kiedy 
w wieku czterech lat zachorował 
na polio, w wyniku czego stał się 
niepełnosprawny i miał trudności 
z uczęszczaniem do szkoły 
i ukończeniem studiów. Dzisiaj  
James dołączył do lokalnego koś-
cioła Adwentystów Dnia Siódmego 
w Kampala, (Uganda), gdzie cieszy 
się wspólnotą wiary i oczekuje na 
powtórne przyjście Zbawiciela. 

Chrzest  
Jamesa Makuli



Jubileusze 

Czesława Majchrowska
Siostra Czesława w lipcu 
ukończyła 90 lat. Do Australii 
wraz z rodziną przybyła 
w grudniu 1965. Czesława jest 
żoną pastora Eugeniusza 
Majchrowskiego. W sierpniu 
braterstwo Majchrowscy 
celebrowali 70 rocznicę ślubu. 
Dostojnym jubilatom składamy 
najlepsze życzenia. 

Andrzej Napora
Ukończył w lipcu 85 lat.  
Do Australii przybył 
w 1962 roku. Jest naszym 
niestrudzonym radiowcem. 
Od roku 1994 nieprzerwanie 
przygotowuje audycje 
radiowe Głos Nadziei, które są 
emitowane w lokalnym radiu.

Jerzy Cieślar
Brat Jerzy ukończył w sierpniu 
85 lat. Do Australii przybył w 
1965 roku. Od wielu lat jest 
skarbnikiem kościoła w College 
Park

Adelaide
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Lidia Kocur
Siostra Lidia ukończyła  
w sierpniu 85 lat. Do Australii 
wraz z mężem przybyła  
w 1965 roku. Jest od początku 
związana z kościołem w College 
Park. Była jednym z pionierów 
kościoła adwentystów  
w Alice Springs.

Anna Curkowicz
W sierpniu ukończyła 80.  
Do Australii przybyła  
wraz z mężem w 1965 roku 
wciąż aktywnie uczestniczy 
w życiu naszego kościoła 
w College Park.

Celina Hawryluk 
Siostra Celina jest najstarszą 
członkinią naszego zboru 
w College Park. Urodziła się 
17 stycznia 1925 w miejscowości 
Dubów k.Białej Podlaskiej.  
Do Australii przybyła w styczniu 
1986 roku.

Hildegarda Jakubowska 
Siostra Hilda urodziła się w Bielsku Białej.  
Do Australii przybyła w maju 1963 roku.  
We wrześniu tego roku ukończyła 80 lat.

Adelaide

7



8



9

Dandenong

...jednak, dzięki Bożym błogosławieństwom oraz dzisiejszej technice od pierwszego 
tygodnia ograniczeń (w marcu br), rozpoczęliśmy nadawanie przez Internet 
nabożeństw, które wkrótce zmieniły swój format — dzisiaj składają się s trzech części: 
kazania po polsku — Szkoły Sobotniej w obu językach — i kazania po angielsku.  
Tym sposobem obie grupy językowe, które tworzą zbór w Dandenong, otrzymują pełny 
serwis wraz z pieśniami, modlitwami, kazaniem, misyjną refleksją i darami.

Już od pierwszego tygodnia (obecnie jest to 28 tygodni) pastorzy zboru (Pr Roman 
Chalupka i Pr Josh Stadnik) piszą na zmianę wspierające, pocieszające i informujące 
listy do wszystkich wyznawców. Tym sposobem, niezależnie od Biuletynu Zborowego, 
który nadal przygotowuje siostra Grażyna Jankiewicz, wydajemy w dwóch językach 
zborowy Newsletter z tymi listami i bieżącymi informacjami. 

 

Niełatwo  Niełatwo  
jest żyć  jest żyć  
w izolacji... w izolacji... 
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Dandenong

Od prawie 17 lat w zborze 
Dandenong funkcjonuje Klub 
Seniora „Maranatha”. Klub 
skupia nie tylko wielu starszych 
wyznawców zboru, ale także 
7 osób spoza Kościoła, które 
znajdują w spotkaniach wiele 
wsparcia i przyjaźni, stanowiąc 
dla nas wyzwanie do kontaktów 
duchowych, opowiadając o Jezusie 
i zbawieniu w Nim. Pandemia 
przeszkodziła w regularnych 
wtorkowych spotkaniach Klubu, 
ale stały kontakt utrzymujemy 
z wszystkimi, zarówno poprzez 
rozmowy telefoniczne, jak i 
wydawanie “Gazetki Seniora”, 
której już 10 numerów otrzymali 

wszyscy klubowicze. Na wielu 
stronach gazetki znajdują nie tylko 
różne informacje, zdjęcia, ale także 
ćwiczenia i zagadki do rozwiązania, 
co jest kontynuacją naszych 
normalnych klubowych zajęć. 

 Niezależnie od tych działań,  
od czerwca tego roku z inicjatywy 
grupy członków zaczęła działać 
kuchnia zborowa, tzw. soup 
kitchen, która wydaje posiłki 
w każdy poniedziałek, a ostatnio 
także w każdą środę dla wielu ludzi 
w potrzebie. Zarejestrowanych 
jest ponad 100 osób, natomiast 
regularnie odwiedza nas ponad 
50 osób potrzebujących pomocy. 

Tym sposobem ludzie otrzymują 
pełny obiad w poniedziałki i zupę  
z bułką w środy, a także za każdym 
razem pieczywo i owoce. Jesteśmy 
wdzięczni czterem zespołom 
ochotników, którzy swoją służbą 
ułatwiają życie innym, których 
dotknęły trudności. 

 Obecnie w naszym zborze 
funkcjonują cztery grupy domowe, 
które spotykają się regularnie 
przy pomocy videokonferencji. 
Wiele osób otrzymuje także 
regularne lekcje biblijne udzielane 
przez pastorów i oczekuje na 
rozluźnienie restrykcji, aby móc 
wziąć udział w najbliższym chrzcie.
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Dandenong



Urodziny
W dniu 19 sierpnia 2020 w rodzinie Moniki i Norberta 
Szambelana przyszedł na świat mały David. 
Rodzicom składamy gratulacje.

Jubilaci
Siostra Maria Czajewska urodziła się 31 sierpnia 
1925 roku. Prawdę adwentową przyjęła w Polsce 
wiele lat temu. Pracowała jako księgowa  
w Domu Opieki Samarytanin w Bielsku Białej 
oraz w siedzibie Diecezji Zachodniej w Poznaniu. 
Była kolporterką. Przez wiele lat pełniła funkcję 
pracownika biblijnego w Diecezji Południowej. 
Usługiwała w wielu małych zborach i grupach  
na terenie Diecezji Zachodniej i Południowej.  
Jej pasją zawsze była misja, co pozostało do 
dnia dzisiejszego. Niestety, ciężka choroba serca 
sprawiła, że od dość długiego czasu przebywa  
w Domu Opieki w Dandenong, gdzie nadal  
z wielką pasją dzieli się prawdą adwentową  
z mieszkańcami ośrodka. Warto zaznaczyć,  
że siostra Maria nie włada językiem angielskim,  
a jednak nie daje za wygraną, by dzielić się 
Prawdą, jak może. Mimo słabego zdrowia 
nigdy nie narzeka, jest pełna energii i chęci do 
rozmowy. W jej pięknym jubileuszu życzenia 
złożył pastor zboru oraz wielu członków — 
niestety tylko telefonicznie, ponieważ ośrodki 
Age Care od wielu miesięcy są całkowicie 
zamknięte dla odwiedzających.

Dandenong
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Sydney

Niestety z powodu epidemii, niewiele działo 
się w naszym zborze w III kwartale 2020. 
Postanowiliśmy jednak wyjść naprzeciw 
duchowym potrzebom okolicznych 
mieszkańców skupionych wokół zboru  
w Pendle Hill. Zaprojektowaliśmy ulotkę, 
która została rozniesiona do skrzynek 
pocztowych. Wiedząc, że wiele osób  
z powodu epidemii zmaga się z problemem 
depresji oraz utratą pracy, chcieliśmy w ten 
sposób wyjść naprzeciw naszym sąsiadom  

i zaprosić ich do udziału w studium 
biblijnym, wspólnym nabożeństwie  
i zaproponować modlitwę. Być może 
nasza inicjatywa wniesie do życia naszych 
sąsiadow promyk nadziei w tym niepewnym 
czasie, w którym przyszło nam żyć. 
Roznoszenie ulotek rozłożyliśmy na kilka 
etapów abyśmy mogli się przypomnieć 
naszym sąsiadom, że czekamy na nich  
z dobrą nowiną.

CHRZEST W PENDLE HILL

25 lipca odbył się chrzest  
Ewy Siotor, która postanowiła przyłączyć 
się do kościoła w Pendle Hill. Uroczystość 
prowaadził pastor Roger Vince, który  
w przeszłości opiekował się naszym 
zborem. Wraz z wieloma gośćmi 
z innych zborów cieszyliśmy się bardzo, 
że mogliśmy być świadkami tego 
wspaniałego wydarzenia. 
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W naszym zborze W naszym zborze 
w Wantirna w Wantirna 
powoli wracamy powoli wracamy 
do normalności. do normalności. 
Nasz kościół był zamknięty przez ponad  
14 tygodni, czyli przez cały trzeci kwartał 
2020. Nie spodziewaliśmy się w grudniu 2019, 
kiedy byliśmy razem na Kongresie, że rok 2020 
przyniesie tak nieoczekiwane doświadczenia. 
Świat, w którym żyjemy stał się dziwny, 
nieprzewidywalny i bezwzględny. Pozostaje nam 
tylko nadzieja w Bogu – prawdziwa i nieudawana; 
głęboka wiara – nie pomylona z wiedzą, niezależna 
od emocji, pogody, nawet i kościoła, ale ufna, 
dziecięca, bezgraniczna – wiara w naszego 
niezawodnego Zbawiciela, Jezusa. Tylko On może 
uspokoić naszą duszę. Polecam z całego serca 
lekturę Psalmu 131.  
Pastor Kościoła w Wantirna Paweł Ustupski

90 URODZINY ZDZISŁAWA BOLKA

23 września 2020 swoje 90 urodziny celebrował brat 
Zdzisław Bolek. Brat Zdzisław urodził się 23 września 
1930 w Radomiu. Od dzieciństwa związany był ze 
zborem w Radomiu, gdzie pełnił urząd skarbnika.  
Do Australii wraz z żoną przyjechał w 1965 roku. 
Przez wiele lat brat Zdzisław był również 
skarbnikiem zboru w Wantrina   
a także skarbnikiem Polonii 
Adwentystycznej  
w Australii. Dostojnemu 
Jubilatowi składamy 
najlepsze życzenia 
i dziękujemy za wierną 
służbę w naszym 
adwentystycznym 
środowisku polonijnym.  

Wantirna
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Australia

5 lipca 2020 odbyło się spotkanie Małego Komitetu 
Kongresowego. Niestety z powodu epidemii 
spotkanie odbyło się w formie video-konferencji. 
Członkowie Małego Komitetu Kongresowego 
dokonali podsumowania XXII Kongresu Polonii 
Adwentystycznej w Australii, który odbył się  
w dniach 26-29 grudnia 2019. Zwróciliśmy uwagę  
na wartość tematyki przedstawionej przez głównego 
mówcę kongresu, dr Cedric’a Vine oraz ważność 
utrzymywania kontaktów z członkami naszego 
polonijnego środowiska. Członkowie Małego 
Komitetu zwrócili uwagę, na problemy związane  
z wypełnieniem pokongresowej ankiety 
elektronicznej, która miała na celu pomóc 
organizatorom kolejnych kongresów.

 

Omówiliśmy bieżące wydarzenia w naszym 
polonijnym środowisku związane przede wszystkim 
z utrudnieniami wynikającymi z zamknięcia naszych 
kościołów z powodu epidemii.

Podjęliśmy również decyzję, aby udzielić finansowego 
wsparcia w kwocie $3000 kościołowi w Krakowie 
na dokończenie remontu kaplicy. Ponadto 
przekazaliśmy kwotę $600 tytułem dofinansowania 
lekcji Szkoły Sobotniej. 

Druga część posiedzenia Małego Komitetu 
Kongresowego przeznaczona została na dyskusję 
w sprawie kolejnego XXIII Kongresu Polonii 
Adwentystycznej który planujemy zorganizować  
w Melbourne w dnia 30 grudnia 2021 – 2 stycznia 
2022. Chcemy zaprosić jako głównego mówcę na 
kongres pastora Dariusza Jankiewicza.

Posiedzenie Posiedzenie 
Małego Komitetu Małego Komitetu 
KongresowegoKongresowego
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Australia

Ryszard Wdzięczkowski 
(Dandenong)

Dnia 23.08.2020 zmarł  
brat Ryszard Wdzięczkowski. 
Brat Ryszard przeżył niemal 
94 lata (do pełnych urodzin 
zabrakło trzech tygodni). 
Od dzieciństwa związany był 
z kościołem adwentystów. 
Z wykształcenia polonista, 
nauczyciel, przez wiele 
lat pielęgnował zwyczaj 
regularnego, corocznego 
odwiedzania swego 
ukochanego Krakowa. 
Regularnie studiował Biblię 
i rozwiązywał krzyżówki. 
Uroczystość pogrzebową  
w bardzo ograniczonym 
gronie prowadzili pastorzy 
Roman Chalupka i Paweł 
Ustupski.

Antoni Stemplewski  
(Dandenong)

Dnia 6 września 2020 zmarł 
brat Antoni Stęplewski 
w wieku 88 lat. Brat Antoni, 
vel Tolek, był wieloletnim 
członkiem zboru Dandenong, 
gdzie w minionych latach 
pełnił różne odpowiedzialne 
funkcje. W ostatnich latach 
przebywał w domu opieki. 

Brat Tolek był przykładem 
cierpliwości, nigdy bowiem 
nie narzekał, mimo cierpienia 
jakie odczuwał. Jego 
ulubionym tekstem biblijnym 
był werset z Filipian 4:4 –  

“Zawsze się radujcie”. 
Uroczystość pogrzebową 
prowadzili pastorzy Roman 
Chalupka i Paweł Ustupski.

Leokadia Nowak  
(Oakleigh)

Urodziła się 97 lat temu 
17 kwietnia 1923 roku na 
Lubelszczyźnie, w Polsce.  
Do Australii przyjechała  
w 1980 roku. Siostra 
Leokadia zmarła 22 sierpnia 
2020. Do końca była wierną 
członkinią zboru w Oakleigh. 
Uroczystość pogrzebową 
prowadził pastor Paweł 
Ustupski i Józef Stekla.

Nekrologi
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Ryszard Siemienowicz  
(Wantirna)

23 lipca 2020 w wieku 78 lat 
zmarł Ryszard Siemienowicz 
syn pastora, Włodzimierza 
Siemienowicza. Dzieciństwo 
i wczesną młodość spędził 
w Warszawie. W 1960 roku 
wraz z rodzicami przybył 
do Australii. Ryszard 
był cenionym lekarzem 
– chirurgiem, a także 
misjonarzem. Był związany 
z misją w Namibii. Ostatnio 
był członkiem australijskiego 
kościoła w North Fitzroy  
i służył tam jako kierownik 
szkoły sobotniej. Pozostawił 
żonę Marguerite oraz dwoje 
dzieci Igora i Anitę wraz  
z rodzinami.

Urszula Szworak   
(Wantirna)

Urszula urodziła się  
21 listopada 1942 roku. 
Przeżyła 77 lat. Do Australii 
przybyła wraz z mężem 
Ireneuszem w 1964 roku. 
Ostatnie lata życia spędziła 
w Domu Opieki Regis Inala 
Lodge w Blackburn. Zmarła 
28 lipca 2020. Pozostawiła 
córkę Susan i syna 
Krzysztofa wraz z rodzinami. 
Była członkinią polskiego 
zboru w Wantirna.

Ferdynand Rogol  
(Wantirna)

Urodził się na Śląsku 
Cieszyńskim, w Kowalach  
25 stycznia 1931 roku.  
Do Australii przybył wraz  
z rodziną w 1965 roku.  
Był bardzo zaangażowanym 
diakonem w zborze Wantirna, 
był jednym z pionierów tego 
zboru. Brat Ferdynand zmarł 
w szpitalu w Wantirna  
16 września 2020. 

Australia
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Jerzy (George) Brzeźniak (Adelaide)

21 sierpnia 2020 roku zmarł nasz drogi brat Jerzy 
Brzezniak. Jerzy urodził się 18 września 1952 roku  
w małej miejscowości Rybie koło Warszawy.  
Do Australii przyjechał wraz ze swoimi rodzicami 
i braćmi pod koniec 1963 roku. Przez pond pięćdziesiąt 
lat pracował dla South Australian Government  
jako inżynier kreślarz. Jego życie związane było 
z polskim kościołem adwentystów w Adelaide.  
Był jednym z filarów tego kościoła, zaangażowany  
we wszystkie dziedziny życia zborowego.  
Był wieloletnim Starszym Zboru, organizatorem  
życia zborowego, wspierał chóry i orkiestry zborowe, 
przez wiele lat był członkiem Rady Kościoła  
w South Australian Conference. W historii kościoła  
w Adelaide Jerzy zapisał się jako niezrównany 
tłumacz z języka polskiego na angielski i odwrotnie. 
Jerzy pozostawił swoją ukochaną żonę Rutę oraz 
córkę Nicole i syna Tima. 



Adelaide
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Livestreaming nabożeństwa  
w każdą sobotę. Włącz kanał.

Dandenong  
Adventist

@dandyadventist Dandenong Adventist

https://www.facebook.com/dandyadventist/
https://www.youtube.com/c/DandenongAdventist

