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Bardzo szybko minął kolejny kwartał 2019 roku. Dla naszej polonijnej 
wspólnoty był to szczególnie interesujący czas, ponieważ mogliśmy 
się spotkać razem na XXII Kongresie Polonii Adwentystycznej  
w Melbourne. W tym kwartale jak zawsze towarzyszyły nam smutki  
i radości. Niestety znowu musieliśmy pożegnać wiele naszych  
drogich sióstr i braci. Przywitaliśmy Nowy Rok, a tym samym 
weszliśmy w drugą dekadę XXI wieku. Chciałbym zadedykować 
wszystkim czytelnikom naszego Biuletynu, słowa Pan Jezusa, które 
kończą ewangelię Mateusza, ”Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni 
aż do skończenia świata.”

Cieszę się, że możemy oddać do Waszych rąk kolejną edycję naszego 
Biuletynu. Jak zawsze zapraszam uprzejmie do dzielenia się  
różnymi informacjami z Waszego życia oraz z życia Waszego zboru. 
Informacje proszę przesyłać na mój adres mailowy j.pollok@uw.edu.pl
Z braterskim pozdrowieniem,
pastor Jan Pollok

Zamiast wstępu
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Czy możemy pomóc  
jeszcze inaczej?
Wciąż poszukujemy pomysłów jak 
nawiązywać kontakty z lokalnym 
społeczeństwem. W niedzielę,  
10 listopada 2019 roku zorganizowaliśmy  
po raz pierwszy popołudniowe spotkanie 
przy pizzy. Głównymi inicjatorami tego 
wydarzenia byli Marek i Danuta Jantos, 
którzy zakupili i pożyczyli zborowi piec  
do wypieku pizzy. Na spotkanie przybyli 
tym razem młodsi i starsi członkowie 
zboru oraz osoby zaprzyjaźnione 
z naszym zborem. Pragniemy 
kontynuować ten program i otworzyć 
nasze serca i drzwi dla ludzi spoza 
kościoła. Chcemy spróbować nawiązać 
kontakty ze środowiskiem studenckim, 
najbliższym otoczeniem kościoła oraz 
z ludźmi, którzy potrzebują pomocy 
zwłaszcza w porze zimowej.
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W niedzielę 17 listopada 2019 roku zaprosiliśmy 
do naszego kościoła byłych członków kościoła 
kongregacjonalnego, którzy byli gospodarzami 
kościoła w College Park przed 1968 rokiem.  
Na spotkanie przyszło około 25 osób. 
Przygotowaliśmy wspólnie specjalną wystawę 
historyczną oraz prezentację audiowizualną na 
temat historii kościoła w College Park. Zjedliśmy 
wspólnie posiłek i wspominaliśmy różne epizody 
z historii naszego kościoła. Z przyjemnością 
oprowadziliśmy naszych gości po świeżo 
wyremontowanym budynku kościelnym. W czasie 
spotkania pan Graham Churchett w imieniu 
zebranych gości przekazał dla naszego kościelnego 

archiwum wiele cennych archiwaliów związanych  
z historią naszego budynku. Otrzymaliśmy między 
innymi zabytkowe przenośne organy, dokumentację 
historyczną oraz wiele drobnych pamiątek.

Polscy adwentyści kupili wystawiony na sprzedaż 
kościół w 1967 roku i po małym remoncie rozpoczęli 
użytkowanie tego obiektu w styczniu 1968 roku. Przy 
okazji organizowania naszego spotkania z byłymi 
członkami kościoła kongregacjonalnego odkryliśmy,  
że nasz budynek został poświęcony do służby sakralnej 
w listopadzie 1879 roku. Ewangelia jest więc głoszona  
w murach naszego kościoła bez przerwy od 140 lat  
i według naszej wiedzy jest to wydarzenie bez precedensu 
w historii kościoła adwentystów w skali światowej. 

Spotkanie z byłymi  
członkami kościoła  
kongregacjonalnego  
w College Park
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PASTOR MAREK MICYK W COLLEGE PARK

Na zaproszenie Polonii Adwentystycznej w Australii 
w grudniu 2019 przybył z wizytą pastor Marek Micyk. 
Pr Micyk jest kierownikiem Sekretariatu d/s 
Młodzieży przy Zarządzie Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Polsce. Pierwszym etapem jego 
wizyty była Adelaide. Jego pobyt w naszym zborze 
wykorzystaliśmy maksymalnie. Poprosiliśmy 
go, aby przemówił w czasie Szkoły Sobotniej 
i opowiedział o pracy ewangelizacyjnej w Polsce. 
Następnie specjalne poselstwo skierował do 
dzieci. W czasie nabożeństwa wygłosił kazanie, 
a po krótkiej przerwie na posiłek poprosiliśmy 
go ponownie, aby opowiedział nam o swoich 
doświadczeniach w pracy z młodzieżą. To był 
rzeczywiście Wielki Sabat dla naszej wspólnoty 
adwentystycznej w College Park. Niestety nie 
mieliśmy przywileju spotkać się z żoną pastora 
Marka, która dołączyła do swojego męża dopiero 
w czasie XXII Kongresu Polonii Adwnetystycznej 
w Melbounre. Podczas reszty pobytu pastor Marek 
Micyk spotkał się z kierownikiem d/s młodzieży przy 
South Australian Conference pastorem Joel’em 
Slade oraz z kilkoma rodzinami z naszego zboru, 
które pokazały mu piękne okolice Adelaide.
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Adelaide

Artur Radziszewski 

23 listopada 2019 zmarł 
nasz drogi brat Artur 
Radziszewski. Artur 
urodził się 14 maja 1941 
roku w Katowicach. Do 
Australii przybył wraz 
z rodziną w styczniu 
1963 roku. Artur pełnił 
funkcję Starszego Zboru, 
Starszego Diakona. Przez 
wiele lat był liderem 
klubu Pathfinders 
w College Park oraz 
w South Australian 
Conference . Do końca 
pozostał wiernym i 
aktywnym członkiem 
zboru w College Park. 
Pogrzeb prowadzili 
pastorzy Mau Tuaoi,  
Eric Kral i Jan Pollok.

Gertruda Haanstra 

Siostra Gertruda 
Haanstra z domu Macko, 
zmarła 17 grudnia 2019. 
Siostra Gertruda  
urodziła się w Polsce  
5 września 1948 roku. 
Wraz z rodzicami 
przybyła do Australii 
w styczniu 1965 roku. 
Siostra Gertruda była 
wiernym członkiem 
kościoła w College Park. 
Od wielu lat mieszkała 
z rodziną na polach 
opalowych w Mintabie 
gdzie pracowała 
i pomagała miejscowej 
ludności. Pogrzeb 
prowadzili pastorzy  
Jan Pollok i Erik Kral.

Teresa Ciuk 

Siostra Teresa Ciuk 
z domu Czombik zmarła 
nagle w dniu 1 stycznia 
2020. Siostra Teresa 
urodziła się 26 sierpnia 
1935 roku w Poznaniu.  
Do Australii wraz 
z mężem i dziećmi 
przybyła w kwietniu 1978. 
Była członkinią zboru 
w Oakleigh i College 
Park. Pogrzeb prowadzili 
pastorzy Jan Pollok  
i Erik Kral.

Nekrologi



10

Canberra

Jubileusz
17 października 2019 siostra Felicja 
Marianna Waters celebrowała swoje 
90 urodziny. Siostra Felicja urodziła się 
17 października 1929 roku w Warszawie. 
Przyszła na świat w rodzinie Eugenii 
i Antoniego Niewiadomskich. Antoni 
Niewiadomski był pastorem w Kościele 
Adwentystów w Polsce. Siostra Felicja 
należy do czwartego pokolenia w rodzinie 
adwentystycznej. Poselstwo o powtórnym 
powrocie Pana Jezusa zostało przyjęte 
przez jej przodków w 1896 roku w Rydze.  
W Polsce była członkinią zboru 
w Warszawie. Do Australii przybyła  
w roku 1977 i osiedliła się w stolicy 
Australii w Canberra. Siostra Felicja jest 
aktywnym członkiem zboru w Canberra.  
W tym zborze pełniła funkcję Starszej 
Zboru. Dostojnej Jubilatce składamy 
najlepsze życzenia.
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Wejdź na YouTube i włącz kanał  
Dandenong Adventist lub kliknij  
w poniższe linki.

Sesja 1: Zawsze razem w modlitwie
Sesja 2: Zawsze razem z Jezusem
Sesja 3: Zawsze razem w uwielbieniu
Sesja 4: Zawsze razem w misji
Sesja 5: Zawsze razem w wieczności
Sesja 6: Koncert Charytatywny

Zobacz jeszcze raz 
22. Kongres Polonii 
Adwentystycznej

https://www.youtube.com/watch?v=ogOTRHYUeT8&t=3112s
https://www.youtube.com/watch?v=oSdJCYc1q4E
https://www.youtube.com/watch?v=Wd1HDQrZepI
https://www.youtube.com/watch?v=_MsizCUVi_k
https://www.youtube.com/watch?v=Y0FD2NgqTIw
https://www.youtube.com/watch?v=zEfeGd2I4bE
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Chrzty w Dandenong
W minionym kwartale zbór w Dandenong przeżywał dwie 
wspaniałe uroczystości chrztu. Pierwszy chrzest odbył 
się dnia 26 października 2019, gdy w czasie sobotniego 
nabożeństwa chrzest przyjął nasz drogi brat Dariusz.  
W uroczystości uczestniczyła rodzina brata Dariusza.  
Jego najbliżsi po raz pierwszy przybyli do naszego  
kościoła i bardzo pozytywnie odebrali uroczystość.  
Druga uroczystość chrztu odbyła się 14 grudnia 2019.  
Tym razem chrzest został zorganizowany popołudniu. 
Byliśmy świadkami przyjęcia do kościoła czterech kolejnych 
osób. Szczególnie wielką radością był chrzest ojca i syna, 
Stevena i Lukasa, którzy razem zdecydowali się pójść za 
Chrystusem. Ochrzczone zostały także dwie młode siostry, 
Claudia i Vanessa. Jesteśmy wdzięczni Panu za Jego 
wspaniałe prowadzenie, a wszystkim nowo ochrzczonym 
osobom życzymy szczególnych doświadczeń z Panem, gdy 
zagłębią się jeszcze bardziej w Jego miłości. Oba chrzty 
prowadził pastor Roman Chalupka.
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Dandenong
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Dandenong

Ewangelizacja w Dandenong
Listopad 2019 był okazją do kontynuowania wykładów, 
jakie odbywały się w maju w wynajętej sali teatru 
DRUM w centrum Dandenong. Było to jedno z czterech 
miejsc w Melbourne, gdzie równocześnie prowadzone 
były wykłady biblijne. Prowadzili je pastorzy z USA, 
przedstawiciele stacji telewizyjnej “It Is Written”,  
pr John Bradshow i pr Eric Flikinger. To właśnie 
pastor Eric przeprowadził trzy wykłady w dniach 
21-23 listopada 2019. Dwa pierwsze zostały wygłoszone 
w kościele w Dandenong, a ostatni podczas 
okręgowego spotkania w Belgrave Heights. Wielu 
uczestników majowej ewangelizacji uczestniczyło 
ponownie w wykładach, z czego niektórzy już 
ochrzczeni z radością wsłuchiwali się w poselstwo 
głoszone z przekonaniem i z głębi serca.

PASTOR MAREK MICYK W MELBOURNE

W grudniu gościliśmy w naszym 
zborze pastora Marka Micyka, wraz 
z małżonką, Joanną. Wystąpienia 
tego młodego pastora wywołały 
duże zainteresowanie zarówno ludzi 
młodych jak i starszych. Pastor Marek 
z wielkim zaangażowaniem opowiadał 
o wielu swoich doświadczeniach, które 
świadczą o jego bliskich relacjach 
z Panem i chęcią dzielenia się prawdą 
o Jezusie wszędzie tam, gdzie nadarza 
się do tego okazja, na ulicy, w parku, 
czy w podróży. Pastor Marek wygłosił 
kazanie w czasie nabożeństwa 
sobotniego w kościele w Dandenong. 
Wieczorem pastor Micyk miał specjalne 
spotkanie z młodzieżą. Jego obecność 
wniosła wiele życia w miejscach, gdzie 
się pojawił i była błogosławieństwem dla 
zgromadzonych. Wizyta w Melbourne 
dała także okazję do spotkania  
pr Micyka z kierownikiem d/s młodzieży 
przy Victorian Conference, Philipem 
Hyland oraz Przewodniczącym Unii 
Australijskiej, pastorem Jorge Munoz.
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Dandenong

Księgarnia kościelna 
w Dandenong
W naszej księgarni możecie nabyć książki o różnej tematyce, 
wydawane przez Kościół Adwentystów w Polsce. Dzięki 
współpracy z Wydawnictwem Znaki Czasu i Fundacją 
Źródła Życia, dostępne są najnowsze pozycje książkowe 
z Polski. Regularnie dociera do nas miesięcznik Znaki Czasu 
i dwumiesięcznik Głos Adwentu oraz lekcje Szkoły Sobotniej. 

Księgarnia kościelna w Dandenong jest największą polską 
księgarnią w Australii, rozpowszechniającą literaturę 
adwentystyczną. Realizujemy zamówienia zarówno odbiorców 
grupowych jak również indywidualnych w całej Australii. 
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową.

Do nabycia jest między innymi długo oczekiwana autobiografia 
E.G.White 

”
Moje życie”. Autorka opisuje swoje dzieciństwo 

i doświadczenia ze swojego życia, w tym swój pobyt w Australii. 
Kolejna nowość to książka E.G.White 

”
Wielki Bój”. Książka 

została przetłumaczona z oryginału przez Iwonę Fijałkowską na 
współczesny język polski. Fundacja Źródła Życia opublikowała 
tekst Biblii. Jest to pierwsze adwentystyczne wydanie tekstu 
Biblii w języku polskim. Nosi ono tytuł Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu. Dzisiejsza Biblia Gdańska. Jest to 
uwspółcześniony tekst Biblii Gdańskiej. 

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

Jubileusz
9 października 2019 roku pastor Jan Jankiewicz 
obchodził 80 rocznicę swoich urodzin. Pastor  
Jan Jankiewicz dziękuje Bogu za przeżyte pod  
Jego opieką 80 lat, w których dzięki Jego łasce mógł 
służyć w Jego Kościele. Okres życia, który mu pozostał 
pragnie poświęcić i nadal wykorzystywać, w takim 
zakresie, w jakim będzie to możliwe, w służbie Bogu, 
Kościołowi i bliźnim”.

PASTOR MAREK MICYK W NEWCASTLE

Pastor Marek Micyk wraz z małżonką 
Joasią podczas swego pobytu 
w Australii odwiedził również 
Newcastle i okolice, gdzie miał 
sposobność zwiedzić miasto, zobaczyć 
jego interesujące zabytki, a następnie 
odwiedzić historycznie ważne dla 
adwentyzmu miejsca, takie jak 
Cooranbong i Avondale. Interesował 
się początkami adwentyzmu i spędził 
stosunkowo dużo czasu w Muzeum 
Ellen White w domu, w którym 
mieszkała i pracowała nad książką 

”
Życie Jezusa”. Wysłuchał tam 

interesującego wykładu kustosza 
tego muzeum na temat początków 
adwentyzmu w Australii. 

Będąc zapalonym entuzjastą robienia 
zdjęć z wysokości przy pomocy drona 
spędził dużo czasu na fotografowaniu 
interesujących go obiektów. 

Z niektórymi członkami Zboru 
w Wallsend spotkał się w sobotę 
4 stycznia na nabożeństwie 
pożegnalnym w sydnejskim Zborze 
w Pendle Hill.
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faith 
/feɪθ/

Now faith is the assurance of things hoped 
for, the conviction of things not seen.

fides –––––> feid –––––> faith
LATIN          OLD FRENCH

Middle English

noun

www.waymaker.tv
www.waymaker.com.au

 waymakerministry
 way.maker
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90
Oakleigh

    Jubileusz
      Pawła  
   Cieślara
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Oakleigh

Dla pastora Pawła Cieślara dzień 28 kwietnia 2019 
był szczególny. Właśnie w tym dniu celebrował on 
90 rocznicę swoich urodzin. Pastor Cieślar urodził 
się na południu Polski w Wiśle-Kozińce 28 kwietnia 
1929 roku, w rodzinie, która praktykowała zasady 
kościoła adwentystów. Swoje podstawowe 
wykształcenie ukończył w Wiśle.

W roku 1949 wstąpił do adwentystycznego 
Seminarium Duchownego w Kamienicy. Seminarium 
ukończył w 1952 roku i został zatrudniony do 
pracy w kościele w Bielsku-Białej i Jaworzu. 
Następnie w 1954 roku został przeniesiony do 
Łodzi i zaraz w następnym roku do Warszawy-
Międzylesia. W latach 1957 – 1959 studiował teologię 
na adwentystycznej uczelni w Newbold College. 
W latach 1960-1962 pracował jako sekretarz 
oddziałowy w Zjednoczeniu Wschodnim w Łodzi. 
W roku 1961 poślubił Halinę Pawelec ze zboru 
w Lublinie, która jest jego wierną towarzyszką 
życia. 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 1970 roku pastor Cieślar został powołany  
do pracy w Wydziale Północno-Europejskim 
i Zachodnio-Afrykańskim Kościoła Adwentystów  

Dnia Siódmego z siedzibą w St Albans w Anglii,  
gdzie pełnił funkcję Sekretarza Oddziałowego. 
Funkcję tę pełnił do roku 1975. Następnie został 
zatrudniony przez Unię Brytyjską Kościoła 
Adwentystów do pracy pastoralnej na terenie Anglii 
(między innymi w północnej części Londynu,  
St Albans, Hemel Heamsted, Glocester), gdzie 
pracował do 1983 roku. Właśnie wtedy otrzymał 
powołanie do pracy pastoralnej w Australii.  
W latach 1984-1989 był pastorem w polskim  
kościele w Nunawading, który następnie przeniósł 
się do nowo wybudowanego budynku kościelnego 
w Wantirna, oraz w australijskim kościele 
w Ringwood. W latach 1989-1991 był pastorem 
w polskim kościele w Wantirna oraz w australijskim 
kościele Hughesdale. W latach 1995-1999 był 
pastorem w zborze w Oakleigh. Pastor Cieślar 
przeszedł na emeryturę w 1999 roku i od tamtego 
czasu udziela się w kościele jako woluntariusz. 
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WIZYTA W ELIZABETH LODGE

19 października 2019 przeżyliśmy bardzo ciekawy sabat. 
Postanowiliśmy bowiem z całym zborem odwiedzić dom 
opieki Elizabeth Lodge i zorganizować tam nabożeństwo. 
Jest to ośrodek adwentystyczny w którym kapelanem 
jest pastor Nigel Ackland, który wcześniej w 2018 roku 
był naszym pastorem. W tym ośrodku mieszkają zarówno 
wyznawcy naszego kościoła jak i osoby spoza naszego 
środowiska kościelnego. Zorganizowaliśmy dla nich specjalne 
nabożeństwo-program pt. "Dziecięca wiara" (Childlike Faith). 
Cały program zbudowany był na tekście z Ewangelii Mateusza 
18:1-4. Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, śpiewaliśmy 
wspólnie wiele pieśni, przedstawiliśmy pantomimę, a nasz 
pastor Tim Shelton wygłosił specjalne kazanie. Mieliśmy 
okazję, aby porozmawiać z rezydentami i zachęcić ich 
do życia z Jezusem. Wahroonga jest miejscem, w którym 
kościół adwentystów jest bardzo widoczny. Mamy tutaj wiele 
instytucji prowadzonych przez nasz kościół, między innymi 
bardzo znany szpital – Sydney Adventist Hospital oraz SAN 
Clinic, SAN College of Education, który jest afiliowany przez 
Avondale University College, Fox Valley Medical & Dental 
Center, Playday Preschool & Daycare Center, Primary and 
Secondary Wahroonga Adventist School. Posiadamy dwa 
kościoły, Fox Valley Community Church oraz Wahroonga 
Seventh-day Adventist Church. Tutaj mieści się również 
siedziba South Pacific Division.

Sydney

WIZYTA PASTORA  
MARKA MICYKA

5 stycznia 2020 gościliśmy w naszym 
kościele pastora Marka Micyka 
z żoną Joanną. Sydney było ostatnim 
miejscem, które odwiedził pastor 
Marek w czasie swojej kilkutygodniowej 
wizyty w Australii. Z przyjemnością 
wysłuchaliśmy wielu doświadczeń 
którymi podzielił się z nami Pastor 
i zostaliśmy zainspirowani bardzo 
ciekawym kazaniem Słowa Bożego na 
temat prowadzenia chrześcijańskiego 
życia bez żadnego strachu. Spożyliśmy 
wspólnie posiłek i po południu również 
mieliśmy przyjemność posłuchać 
fascynujących doświadczeń Pastora. 
Wieczorem pojechaliśmy na plażę 
i zakończyliśmy Sabat, który na długo 
pozostanie w naszej pamięci. 
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Zaprenumeruj
Biuletyn Polonii 
Adwentystycznej 

Kliknij tutaj!

http://eepurl.com/gxxDKX
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Wantirna

Festiwal Polski na Federation Square
Jak co roku, w niedzielę, 18 listopada 2019, odbyło się wielkie 
spotkanie Polaków i miłośników kultury polskiej w centrum miasta 
Melbourne. Jesteśmy zawsze obecni na tym festiwalu z coraz 
większą ofertą literatury, filmów oraz książek – audio. Była to dobra 
okazja do spotkania się, rozmów z wieloma 

”
starymi” znajomymi 

i zawierania nowych przyjaźni. Rozpowszechniliśmy bardzo dużą ilość 
czasopism 

”
Znaki Czasu”. Jesteśmy bardzo wdzięczni młodzieży 

ze zboru w Dandenong za ich zaangażowanie w zorganizowaniu 
naszego stanowiska.

Wystawa 
Biblii 
W niedzielę  
10 listopada 2019 roku 
zorganizowaliśmy 
w naszym zborze 
w Wantirna wystawę 
Biblii. Mogliśmy 
zobaczyć jaka była 
historia tekstu Biblii. 
Oprócz wystawy 
pastor Roman 
Chalupka przedstawił 
dwa wykłady na 
temat wiarygodności 
Biblii jako Słowa 
Bożego. Wystawę 
odwiedziło  
kilkunastu gości. 
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Wantirna

Polskie Targi w Rowville
W Domu Polskim w Rowville w niedzielę 8 grudnia 
2019, odbyły się doroczne Targi. Tam również 
byliśmy obecni jako przedstawiciele polskich 
kościołów adwentystycznych w Melbourne. Nasz 
duży namiot zawierał bogatą ofertę literatury, którą 
zaprezentowaliśmy gościom, którzy odwiedzili Targi. 
Podtrzymujemy dobre kontakty z różnymi osobami ze 
środowiska polonijnego.

Pastor Marek Micyk w Wantirna
Pastor Marek Micyk spotkał się w sobotę, po południu 
21 grudnia z członkami trzech polskich kościołów 
w Melbourne w naszym budynku kościelnym w Wantirna. 
Byliśmy zbudowani pełnym młodzieńczej energii 
poselstwem, które skierował do zebranych. Brat Micyk 
opowiedział nam o ciekawych inicjatywach młodzieży 
adwentystycznej w Polsce.

Stefan Lewandowski 

Stefan Lewandowski 
przeżył 94 lata. 
(25.07.1925 – 23.11.2019) 
Urodził się w Łodzi. 
W wieku 14 lat został 
zabrany na przymusowe 
roboty do Niemiec. 
W 1949 roku poślubił 
Marię Nowakowską.  
Był ojcem czworga dzieci.  
Do Australii przybył 
wraz z rodziną w maju 
1965 roku. Brat Stefan 
był starszym zboru w 
Glenroy. Ostatnie lata 
życia spędził w domu 
swojej córki Danuty. 

Nekrolog



W dniach 26-29 grudnia 2019, został zorganizowany 
dwudziesty drugi Kongres Polonii Adwentystycznej.  
Tym razem znowu spotkaliśmy się w Lighthouse Christian 
Church w Melbourne. Kongres został zorganizowany pod 
hasłem Zawsze razem z Jezusem. W kolejnych częściach 
programu mówiliśmy na temat, Zawsze razem  
w modlitwie, Zawsze razem z Jezusem, Zawsze razem  
w uwielbieniu, Zawsze razem w misji i zakończyliśmy  
sesją zatytułowaną, Zawsze razem w wieczności. 

XXII  
Kongres Polonii  
Adwentystycznej  
w Australii

Australia





Australia

Głównym mówcą kongresu był 
dr Cedric Vine, wykładowca 
Teologii Nowego Testamentu 
w adwentystycznym Seminarium 
Teologicznym przy Andrews 
University w Stanach Zjedno-
czonych. Dr Vine skierował do nas 
bardzo interesujące przesłanie, 
które niewątpliwie zmieniło 
nasze spojrzenie na modlitwę, 
nabożeństwo, misję i chodzenie  
z Jezusem. Zachęcamy wszystkie 
osoby, które nie miały możliwości 
posłuchać dr Vine do skorzystania 
z nagrań, które są dostępne na 

stronie internetowej dandypolish. 
Mieliśmy również okazję posłuchać 
pastora Marka Micyka, sekretarza 
do spraw młodzieży przy Zarządzie 
Kościoła Adwentystów w Polsce. 
Pastor Micyk wraz żoną Joanną 
został zaproszony do Australii przez 
Zarząd Polonii Adwentystycznej, 
aby odwiedził polskie zbory  
w Australii. Na Kongresie przemówił 
również pastor Andrew Adams, 
który jest emerytowanym pastorem 
ze Stanów Zjednoczonych. 
Nauczyliśmy się wielu pięknych 
nowych pieśni. Wysłuchaliśmy 

specjalnego programu muzycznego 
zespołu z Adelaide i wzięliśmy 
udział w charytatywnym koncercie 
galowym na zakończenie Kongresu. 
Kongresowy picnic był kolejną 
wspaniałą okazją abyśmy mogli 
razem pobyć i porozmawiać.  
Na długo pozostaną w naszej 
pamięci te wspaniałe chwile.  
Przy tej okazji chcemy bardzo 
serdecznie podziękować licznej 
grupie organizatorów XXII Kongresu  
którzy swoją pracą i zaangażo-
waniem dostarczyli nam 
niezapomnianych emocji.
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Zespół kongresowy (Od lewej: Tomek Chalupka, Julia Wawruszak, Valentina Olszewski, Claudia Mackojc, Przemek Wrzos) / © Photo: Daniel Kuberek
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Julian Iwan i David Świerczek  / © Photo: Andrzej Grochocki

Australia
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Australia

Marek Micyk i Przemek Wrzos. Nabożeństwo sobotnie / © Photo: Andrzej Grochocki
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Uczestnicy kongresu / © Photo: Andrzej Grochocki

Australia
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Australia

Marek Smalec i Lidia Książkiewicz –  
Sobota wieczór. Koncert charytatywny  
© Photo: Daniel Kuberek
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Australia

Gospodarze kongresu, Julia Wawruszak i Jan Pollok / © Photo: Andrzej Grochocki
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Australia

Youth String Ensemble, Chór dziecięcy Joyful Singers i Chór z Dandenong pod dyrekcją Romana Chalupki / © Photo: Andrzej Grochocki
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Australia

Chór z Adelaide. Dyryguje Grażyna Macko / © Photo: Andrzej Grochocki
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Australia

Chór z Oakleigh. Dyryguje Jola Mielczarek / © Photo: Andrzej Grochocki
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Australia

Zespół kongresowy – Sekcja muzyczna (Od lewej: Tom Śliwa, Michael Olszewski, Julian Iwan, Dawid Świerczek) / © Photo: Andrzej Grochocki
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Więcej zdjęć  
z kongresu na  

dandypolish.org

Australia

Kliknij tutaj

https://www.dandypolish.org.au/en/media/photo_albums/433
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Australia

Z posiedzenia Komitetu Kongresowego 
W piątek 27 grudnia 2019 roku w Dandenong 
obradował Komitet Kongresowy w skład którego 
weszli członkowie Zarządu Polonii Adwentystycznej 
oraz delegaci z polskich zborów w Australii.  
Po zapoznaniu się z treścią uchwał Małego 
Komitetu Kongresowego, który dwa razy obradował 
w 2019 roku, przyjęliśmy te sprawozdania. 
Przedyskutowaliśmy kilka spraw wynikających 
z treści uchwał między innymi udzielenie dotacji 
na wydanie książki ”Emigracja polska w Australii” 
w której znajduje się obszerny rozdział na temat 
działalności polskich adwentystów w Australii 
oraz kosztów wydania książki ”Czy twój kościół 
potrzebuje reanimacji?”. Następnie pastorzy oraz 
przedstawiciele poszczególnych zborów przestawili 
sprawozdania z działalności zborów w Adelaide, 
Dandenong, Wallsend/Newcastle, Oakleigh,  
Wantirna oraz Sydney. 

Skarbnik Zarządu Polonii poinformował o stanie 
konta naszej organizacji. Szczegółowe sprawozdanie 
finansowe zostanie przedstawione po rozliczeniu 
kosztów XXII Kongresu. 

Postanowiliśmy przekazać kwotę $1000 na wsparcie 
dla rodziny z maleńkim dzieckiem, mieszkającej 

w Goleniowie w Polsce, która straciła w pożarze  
swój dom i cały dobytek. 

Przedyskutowaliśmy bieżące sprawy wydawnicze 
związane z naszymi polonijnymi publikacjami. 
Ustaliliśmy miejsce następnego XXIII Kongresu 
Polonii Adwentystycznej. Kongres odbędzie 
się w Melbourne. Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego został wybrany pastor Paweł 
Ustupski. Data Kongresu zostanie ustalona 
w późniejszym terminie. 

Dokonaliśmy wyboru nowego Zarządu Polonii 
Adwentystycznej w składzie: pr Jan Jankiewicz  
– Przewodniczący, pr Paweł Ustupski – Zastępca 
Przewodniczącego, Marzena Kania - Sekretarz 
Zarządu, Henryk Stolarek – Skarbnik. Z funkcji 
Rzecznika Polonii Adwentystycznej zrezygnował 
brat Bogusław Kot. Przy tej okazji składamy mu 
podziękowanie za jego pracę i popularyzację 
naszego adwentystycznego środowiska  
polonijnego w Australii.

Postanowiliśmy również udzielić jednorazowej 
pomocy Redakcji czasopisma ”Tygodnik Polski” 
w kwocie $1000. ”Tygodnik Polski” jest ogólno-
australijskim czasopismem polonijnego.



Livestreaming nabożeństwa  
w każdą sobotę. Włącz kanał.

Dandenong  
Adventist

@dandyadventist Dandenong Adventist

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

