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Zamiast wstępu

Ten kwartał był kolejnym trudnym czasem dla Australii, ponieważ większość naszego kraju ponownie 

została zamknięta. Zamknięte granice oddzielają nas od naszych rodzin i przyjaciół. Mimo, że  

zaczynamy odczuwać zmęczenie spowodowane zamknięciem, zachowajmy ufność i nadzieję w Bogu. 

Niestety znowu musieliśmy powrócić do komunikacji online. Wiele osób zostało oddzielonych od 

swoich kręgów społecznych. Wraz z zespołem korespondentów naszego Biuletynu chcemy dostarczyć 

Wam najlepszych wiadomości. Pamiętajcie o utrzymaniu kontaktów z członkami kościoła, zwłaszcza 

tymi starszymi, którzy mogą czuć się samotni i mogą mieć trudności psychiczne i finansowe.

Zapraszam do dzielenia się wiadomościami, z życia które toczy się wokoło Was. Dzięki Waszym  

informacjom możemy przekazać nadzieję na przyszłość. 

Niech dobry Bóg da Wam siłę do stawienia czoła wszelkim trudnościom, przez które przechodzicie.

Z najlepszymi życzeniami,

pastor Jan Pollok



4

Adelaide

Wycieczka  
do Victor  
Harbor



Adelaide
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Jeszcze w lipcu zaplanowaliśmy 
wycieczkę do Victor Harbor 
z grupą studentów którzy biorą 
udział w programie Be well aby 
obserwować wieloryby w okresie 
lęgowym. Niestety z powodu 
zamknięcia (lockdown) nasze 
plany zostały pokrzyżowane. 
Zamiast tego 8 sierpnia 
zorganizowaliśmy jednodniowy 
piknik nad oceanem. Wędrówka 
po cyplach nad oceanem, 
oglądanie wielorybów, fok 

i delfinów oraz smaczny lunch 
piknikowy dostarczyły nam 
niezapomnianych wrażeń. 
Cieszyliśmy się, że przy okazji 
pobytu w Victor Harbor mogliśmy 
zaprosić naszych gości do 
odwiedzenia magazynów ADRA. 
W Victor Harbor mieści się 
drugi co do wielkości magazyn 
ADRA w Australii. Młodzież 
mogła nieodpłatnie zaopatrzyć 
się w zimową odzież, którą 
potrzebowali.  

Praca z zagranicznymi studentami 
realizowana w ramach programu 
Be Well, zainicjowana przez kościół 
w College Park we współpracy 
z ADRA jest błogosławieństwem 
zarówno dla studentów jak i 
członków naszego zboru. Wielu 
studentów nie tylko uczestniczy 
w naszych cotygodniowych 
posiłkach we wtorkowe wieczory, 
ale także odwiedza nasz kościół, 
a niektórzy uczestniczą także w 
studiach biblijnych.
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Adelaide

Piątek Wieczorem na Żywo 
27 sierpnia rozpoczęliśmy nadawanie  
polskiego programu telewizyjnego na kanale 
YouTube oraz na stronie internetowej Living 
Ministry Media. Program pod tytułem Piątek 
Wieczorem na Żywo został pomyślany  
jako serwis informacyjny przeznaczony dla 
środowiska polskich adwentystów w Australii. 
Przygotowaliśmy cztery edycje programu,  

które zostały nagrane i wyemitowane ze studia 
Living Ministry Media w Adelaide, prowadzone 
przez Andrzeja Ganczarczyka. Program 
prowadzony przez Joannę Majchrowską i Jana 
Polloka był wzorowany na angielskiej edycji 
Friday Night Live, którą studio Living Ministry 
Media prowadzi od początku 2020.
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Oglądaj nas w każdą sobotę
o godz. 11:00 (ACST) na kanale YouTube 

www.collegepark.org.au

livestream
College Park

College Park Church Adelaide

https://www.youtube.com/channel/UCmaOKStjjnfoBzg3ZrOJNKQ
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Dandenong

Trzeci 
kwartał
był dla Zboru w Dandenong trudnym okresem. 
W tym czasie nasze miasto przeżyło najdłuższy 
na świecie okres zamknięcia (lockdown) co 
miało wielki wpływ na życie naszego Zboru.  
Nie mogliśmy się spotykać. Od dawna nie 
widzieliśmy całego zboru na nabożeństwie. 
Ograniczenia w poruszaniu się (tylko 
w promieniu do 5 km), godzina policyjna 
i zamknięcie w domach spowodowało, 
że niektóre osoby do dzisiaj obawiają się 
kontaktów z innymi.

Mimo to, jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za 
możliwość służenia. Nabożeństwa sobotnie 
transmitowaliśmy regularnie z kościoła, 
w którym mogła przebywać tylko obsługa 
techniczna (pięć osób). Jesteśmy wdzięczni 
Arkowi Wrzos oraz Oliwii Jóźwiak którzy  
wiernie służyli przez tak wiele tygodni 
oraz Starszym Zboru Jackowi Patryarcha 
i Henrykowi Wawruszak. 
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Dandenong

Chociaż nie mogliśmy spotykać się w kościele na 
nabożeństwach to jednak kościół był otwarty dla 
potrzeb lokalnej społeczności. Grupa ochotników 
– obecnie ponad 50 osób, była zaangażowana 
w organizowaniu paczek z żywnością oraz 
przygotowywaniem ciepłych posiłków. W każdym 
tygodniu wydawaliśmy około 150 posiłków oraz 
ponad 300 paczek żywnościowych. Nasz oddział 
Tabity służył ludziom, którzy przychodzili do 
kościoła po pomoc. W pracę charytatywną,  
którą koordynowali Wojtek Klauza, Tomek Kasprzak 
oraz pastor Josh Stadnik zaangażowane były 
również osoby spoza naszego kościoła, które 
wspierały naszą działalność. 

ADRA
CAFE 
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Dandenong

SPOTKANIA MODLITEWNE
W tym kwartale regularnie prowadziliśmy spotkania 
modlitewne wykorzystując możliwości techniczne jakie 
daje Internet. Spotkania modlitewne odbywały się 
przynajmniej trzy razy w tygodniu, a przez dwa tygodnie 
nawet codziennie. Wielu członków z kościoła w Dandenong 
włączyło się także do wspólnych internetowych spotkań 
trzech polskich zborów. Technologia informatyczna 
stworzyła możliwość, że do grona stałych uczestników 
naszych spotkań mogły dołączyć także osoby spoza kręgu 
metropolitalnego Melbourne – z Adelaide, Newcastle, 
Queeensland, a także z Polski i Niemiec.

Urodziny
Cieszymy się, że  
w rodzinie Mileny  
i Brendana Kowalskiego  
15 lipca urodziła się  
Layla Anastasia.  
Rodzicom, dziadkom  
i pradziadkom  
składamy  
serdeczne  
gratulacje.

Jubileusz  
Marii Czajewskiej
Bardzo cieszymy się, że siostra Maria 
Czajewska, ukończyła w sierpniu 96 lat. 
Maria przez wiele lat była pracownikiem 
biblijnym na terenie Polski. Siostra 
Maria przebywa obecnie w Domu Opieki 
w Sale koło Melbourne.

Wystawa Biblii
W trzecim kwartale udało się nam 
zorganizować jedną wystawę Biblii  
w kościele w Geelong. Podczas dwóch 
sesji, z wielkim zainteresowaniem 
wystawę obejrzało około 80 osób.



Księgarnia  
w Dandenong 
Polecamy literaturę adwentystyczną wydawaną 
prze kościół adwentystów w Polsce. Współpracujemy 
z Wydawnictwem Znaki Czasu oraz Fundacją Źródła 
Życia. Można u nas zakupić miesięcznik Znaki Czasu, 
dwumiesięcznik Głos Adwentu oraz lekcje Szkoły Sobotniej. 

Klasyka adwentystyczna: nowe tłumaczenia książek  
Ellen White: Życie Jezusa pod zmienionym tytułem  
Jezus Syn Marii, Nauki z Góry Błogosławienia oraz 
Przypowieści Chrystusa wydane razem pod nowym tytułem 
Nauki Jezusa. Wydanie luksusowe. Do książek dołączona 
jest wersja dźwiękowa w formacie mp3. Cena $10.00.

Ponadto polecamy dwie nowe publikacje: Dennis Smith,  
Chrzest Ducha Świętego oraz Fernando Chaij, 
Przygotowanie na kryzys wieków.

Zamówienia można składać elektronicznie na adres:  
library@dandypolish.org.au lub telefonicznie 0408 335 102 

Księgarnia w Dandenong jest największą polską 
księgarnią w Australii, która rozpowszechnia literaturę 
adwentystyczną. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową 
i realizujemy zamówienia zarówno zbiorowe jak 
i indywidualne ze wszystkich stanów Australii. 

Dandenong
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mailto:library%40dandypolish.org.au%20?subject=
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Newcastle

Lockdown
Podobnie jak w innych częściach Australii nasz polski kościół 
w Wallsend był zamknięty w z powodu epidemii COVID-19 
w miesiącach lipiec-wrzesień. Nabożeństwa sobotnie 
organizowaliśmy przez Internet, a nasz lokalny pastor,  
David Stojcic troszczył się wirtualnie o naszą zborową wspólnotę. 
Wykorzystywaliśmy również możliwość oglądania na kanale 
YouTube nagranych kazań oraz dyskusji w ramach Szkoły Sobotniej 
z Dandenong, Wantirna, Adelaide jak również z Polski. Nasz mały 
rodzinny zbór jest bardzo ze sobą zżyty i z radością oczekuje na 
powrót naszego Pan i Zbawcy – Jezusa. 
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Sydney

Pozdrowienia z Sydney 
W tym kwartale nasz zbór powiększył się o jedną 
osobę. Swoje członkostwo przeniósł do naszego 
zboru Steve Georgiou. Jego rodzina również 
uczęszcza do naszego kościoła.

W tym kwartale postanowiliśmy zaangażować 
się w realizowanie programu pod nazwą, Aussie 
Bread Tags for Wheelchair (Wózki inwalidzkie za 
metki z australijskiego chleba). Pomysł zbierania 
plastykowych metek z chleba, które następnie 
są przekazywane na recycling, a za zebrane 
pieniądze są kupowane wózki inwalidzkie, zrodził 
się w głowie Mary Honeybun z Południowej Afryki 
w 2006. Mary przechodząc na emeryturę chciała 
nadal pomagać innym, a także zrobić coś na rzecz 
ochrony środowiska. Wiedziała, że większość osób, 
które potrzebują wózka inwalidzkiego nie stać na 
jego zakupienie. W taki sposób narodził się pomysł, 
który następnie został przeniesiony do Australii. 
Promocją tego programu zajęło się radio FM 1079 
Life w Adelaide. Obecnie w Australii znajduje się 
około 500+ punktów, w których zbierane są metki. 
Cieszymy się, że w ten sposób możemy coś zrobić 
dla innych. 

11 września mieliśmy również przywilej gościć w naszym 
zborze w Pendle Hill pastora Terry Johnson’a, który  
właśnie objął stanowisko przewodniczącego 
Australijskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.  
Pastor Terry wygłosił bardzo interesujące kazanie 
na temat historii Judy i Tamar z księgi Rodzaju 38,26 
kiedy upokorzony Juda przyznał: ”Ona jest bardziej 
sprawiedliwa niż ja!”

Po nabożeństwie zorganizowaliśmy wspólny lunch. 
Mieliśmy okazję, aby porozmawiać i wspólnie 
zachęcić się do pogłębienia naszych przyjacielskich 
relacji i więzi z Bogiem.
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Wantirna

LIVE  
STREAMING  
Z KOŚCIOŁA 
W WANTIRNA
Cieszymy się, że młodzież z kościoła 
w Wantirna mimo zamknięcia naszego 
kościoła z powodów epidemii cały czas była 
zaangażowana w transmitowanie naszych 
sobotnich nabożeństw. Zauważyliśmy, że 
wzrasta liczba ludzi, którzy nas słuchają 
i to bardzo nas cieszy. Również nasze 
piątkowe spotkania internetowe cieszą się 
popularnością nie tylko w naszym kościele, 
ale także poza granicami naszego kraju.  
W czwartki, organizujemy spotkania online 
z naszymi przyjaciółmi. 

Ulotki na temat  
znaczenia Biblii
Nasz zbór jest obecnie zaangażowany w akcję 
rozpowszechniania ulotek na temat znaczenia  
i wartości czytania Pisma Świętego. Odbiorcy  
ulotek mogą zamówić darmowy egzemplarz  
Pisma Świętego. 
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livestream
Oglądaj nas w każdą sobotę

na kanale YouTube 

Wantirna Polish SDA Church

https://www.youtube.com/channel/UCb1tEh_udIjCaDwEVrq_c9A
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Australia

POSIEDZENIE 
MAŁEGO 
KOMITETU 
KONGRESOWEGO
25 lipca 2021 odbyło się spotkanie Małego 
Komitetu Kongresowego w którym wzięli udział 
członkowie Zarządu Polonii Adwentystycznej, 
pastorzy oraz przedstawiciele lokalnych 
zborów polonijnych. Spotkanie ponownie 
odbyło się w formie video konferencji. 

W związku z przeniesieniem Kongresu Polonii 
Adwentystycznej na rok 2022 zaproponowano, 
aby pod koniec tego roku (na początku 
grudnia) zorganizować ogólno-australijskie 
spotkanie Polonii Adwentystycznej online. 
Powołany został komitet organizacyjny,  
który przygotuje spotkanie od strony formalnej 
i merytorycznej. 

Dyskutowaliśmy również nad metodą 
komunikowania się z członkami Polonii 
Adwentystycznej w warunkach epidemii. 
Ponownie wrócił temat zbudowania bazy 
danych. Podjęta została uchwała, aby 
zbudować bazę danych osobowych. 
Baza zostanie zbudowana na zasadzie 
dobrowolności i ma zawierać imię i nazwisko, 
adres pocztowy i emailowy oraz numer 
telefonu. Zebranie danych powierzono 
pastorom lokalnych zborów polonijnych oraz 
br. Jakubowi Jagiełło w NSW i br. Markowi 
Niewiadomskiemu w Qld.
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Australia
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Australia

Piotr Zapiec
(Brisbane)

W dniu 5 lipca 2021 zmarł brat 
Piotr Zapiec. Piotr urodził się 
24.06.1969 roku w Aleksandrowie 
Kujawskim w pobliżu Torunia 
w religijnej rodzinie katolickiej. 
W roku 1996 poślubił Inez. Po kilku 
latach wraz z żoną wyjechał do 
Anglii. W roku 2007 przybyli do 
Australii i zamieszkali w Brisbane. 
Tutaj zapoznali się z poselstwem 
adwentowym i w 2013 roku oboje 
przyjęli chrzest. Piotr zmarł po 
krótkiej, bardzo ciężkiej chorobie. 
Uroczystość pogrzebową w dniu 
9 lipca 2021 prowadził pr Wolfgang 
Stefani.

Bożena Wawrzonek
(Newcastle)

Siostra Bożena urodziła się 
25 września 1928 roku w Poznaniu, 
Polska. Była córką pastora 
Nowickiego. Do Australii przybyła 
w 1961 roku. Była wiernym 
członkiem polskiego Kościoła 
w Wallsend. Przez wiele lat pełniła 
funkcje diakonki oraz służyła 
zborowi swoim muzycznym 
talentem grając w każdą sobotę 
na organach. Siostra Bożena 
zmarła 2 września 2021 roku.

Krystyna Kwaśny
(Wantirna)

Krystyna urodziła się  
22 września 1953 w Polsce,  
na Kielecczyźnie. W roku  
1964 przybyła do Australii. 
Tutaj wyszła za mąż.  
Była członkinią zboru 
w Oakleigh. Krystyna zmarła 
14 lipca 2021. Pogrzeb 
prowadził pastor Paweł 
Ustupski.

Nekrologi
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Edward Osmałek 
(Wantirna)

Urodził się w Łodzi 21 grudnia 
1932. W 1964 wraz z rodziną 
przybył do Australii. W ostatnich 
latach związany był z kościołem 
w Wantirna. Brat Edward zmarł 
24 lipca 2021. Pogrzeb prowadził 
pastor Paweł Ustupski.

Teresa Bolek 
(Wantirna)

Krystyna urodziła się 7 stycznia 
1929 roku. W Polsce związana 
była ze zborem w Radomiu, do 
którego została przyjęta jeszcze 
w czasie wojny, jako 16 letnia 
dziewczyna. Wraz z mężem 
do Australii przybyła w latach 
sześćdziesiątych. Była zawiązana 
najpierw z kościołem w Oakleigh 
a następnie w Wantirna. Teresa 
była nauczycielką języka polskiego 
w naszej przykościelnej szkole 
im Mikołaja Reja. Pomagała 
także w przygotowaniu audycji 
radiowych. Wydała 2 tomy swoich 
wierszy. Siostra Teresa zmarła 
3 sierpnia 2021. Pogrzeb prowadzili 
pastorzy Paweł Ustupski i Roman 
Chalupka.

Florian Nawrot 
(Wantirna)

Urodził się w Poznaniu,  
16 kwietnia 1926 roku.  
Do Australii przybył 
wraz z żoną w 1998 roku 
aby mieszkać w pobliżu 
swoich córek. Początkowo 
przebywał w Newcastle, 
później w Melbourne. 
Ostatnie lata życia przeżył 
w domu opieki w Hallam. 
Był długoletnim diakonem 
w kościele w Wantirna. 
Florian zmarł 12 lipca 2021. 
Pogrzeb prowadzili pastorzy 
Paweł Ustupski i Roman 
Chalupka.

Australia
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Australia

Paweł Cieślar, urodził się w Wiśle Kozińcach  
28 kwietnia 1929 roku. Od dzieciństwa wyrastał 
w rodzinie praktykującej adwentystyczne zasady 
wiary. W 1950 rozpoczął naukę w Szkole Misyjnej, 
która mieściła się w Kamienicy koło Bielska-Białej. 
Po ukończeniu nauki w Szkole Misyjnej Paweł 
został zatrudniony w kościele i pracował w zborach 
w Bielsku-Białej i Jaworzu. W roku 1955 Paweł został 
przeniesiony najpierw do Łodzi, a wkrótce potem do 
Międzylesia koło Warszawy. W latach 1957-58 Paweł 
kontynuuje studia w Newbold College w Anglii, gdzie 
uczył się języka angielskiego oraz studiował teologię, 
równocześnie pracując jako kolporter.  
Po powrocie do Polski w październiku  
1961 roku poślubił Halinę ̨Pawelec. 
W tym małżeństwie urodziła się 
dwójka dzieci Małgorzata 
i Piotr. W latach 1960-1962 
pracował jako sekretarz 
oddziałowy w Zjednoczeniu 
Wschodnim w Łodzi. 
W latach 1962 – 1965 był 
pastorem zboru w Warszawie 
oraz nadal pełnił funkcję 
sekretarza oddziałowego 
w Zjednoczeniu Wschodnim.  
W roku 1963 został ordynowany  
w Warszawie do służby pastoralnej.  
W latach 1966-1970 został powołany 
do pracy w Zarządzie Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie, gdzie  
pełnił funkcję Sekretarza Oddziałowego. W roku  
1970 pastor Paweł został powołany na 
stanowisko dyrektora sekretariatu w Wydziale 
północnoeuropejskim i zachodnioafrykańskim  
w St Albans. Funkcję tę pełnił do roku 1975. 
Następnie został zatrudniony przez Unię Brytyjską 
do pracy pastoralnej na terenie Anglii (miedzy 
innymi w północnej części Londynu, St Albans, 
Hemel Heamsted, Glocester), gdzie pracował do 
1984 roku. Następnie został powołany do pracy 
pastoralnej w Australii, zarówno w polskich jak 

 i angielskojęzycznych kościołach 
w Ringwood i Ferntree Gully, oraz 

w polskim kościele w Wantirna, 
a także w Oakleigh. Pastor 

Cieślar nadzorował budowę 
polskich kościołów w Wantinra 
i Oakleigh. W roku 1998 
przeszedł na emeryturę 
i nadal służył w różnych 
kościoła zarówno polskich 
jak i angielskich jako 
wolontariusz. Pastor Paweł 

zmarł 11 października 2021. 
Pogrzeb na cmentarzu w Lilydale 

prowadzili pastorzy: Roman 
Chalupka, Jan Krysta i Paweł 

Ustupski.

Paweł Cieślar 
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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

