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Szanowni Państwo, 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Federacja Polskich 

Organizacji w Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej 

składają Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy, aby te Święta przyniosły wszystkim radość  

oraz wzajemną życzliwość.  

Niech będą przepełnione miłością oraz radosnymi spotkaniami  

z najbliższymi przy wielkanocnym stole.   

Życzymy, aby ten świąteczny czas był chwilą odpoczynku  

w duchu polskiej tradycji i stał się źródłem optymizmu  

i energii potrzebnej na co dzień.  

By uśmiech i optymizm towarzyszył każdego dnia. 
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 Dziękujemy naszym wolontariuszom !! 

Za to, że pomagacie!! 

Za to że jesteście i można na Was liczyć !! 

Za Wasze usmiechy i radość niesioną podopiecznym !! 

 

 

Polskie Biuro Opieki Społecznej i Federacja Polskich Organizcji w Wiktorii miała sposobność 

podziekować Naszym Wolontariuszom organizując w grudniu spotkania z poczęstunkiem i 

podarunkami. Nasi wolontariusze działają w różnych programach: SSG, CVS, Friendly Visiting etc. 

Odwiedzają naszych podopiecznych w domach oraz domach opieki. Uczestniczą aktywnie w 

zajęciach dziennych oraz służą pomocą w biurze. 

Dom Polski „Syrena” w Rowville 

Dom Polski w Albion 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Nowy sezon spotkań grup SSG 

 

Nowy rok 2021 uczestnicy Ośrodków Zajęć Dziennych (Social Support Groups, SSG), 

prowadzonych przez Polskie Biuro Usług Społecznych PolCare, rozpoczęli od wycieczek na 

borówki amerykańskie (lub jak kto woli – jagody). Podobnie jak w zeszłym roku wybrali się do The 

Barn Owl Cafe w Silvan. Dopisała nie tylko dobra pogoda i wyśmienite humory, ale także zbiory, 

które były całkiem udane. Rekordzista zebrał prawie 10 kg borówek.
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Wiele grup odwiedziło już Respite House w Crib Point, który Federacja i Polcare zakupiły w 

zeszłym roku. Oprócz zwiedziania ośrodka o wdzięcznej nazwie „Pensjonat pod różą”, uczestnicy i 

uczestniczki SSG podziwiali też pelikany w pobliskiej miejscowości Hastings. 
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Wciąż popularną formą kontaktu w niektórych 

grupach są wideorozmowy na Messengerze. 

Chwila rozmowy z koleżankami naprawdę 

umie poprawić humor, gdy po raz kolejny 

słyszy się o wprowadzeniu lockdownu. 

JT i JG 

 

 

 

 

 

 

Z racji wciąż panujących obostrzeń epidemiologicznych, zajęcia poszczególnych grup są 

organizowane z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych: maseczki, odkażanie rąk, 

zachowanie odstępów pomiędzy ludźmi i posiłki podawane na jednorazowych naczyniach.  

 

Korzystając z ostatnich podrygów lata, zajęcia i aktywności sportowe prowadzone są na 

świeżym powietrzu. 

WESOŁEGO ALLELUJA 

http://www.pccv.org.au/
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Wasze historie – wywiad z Elżbietą Dziedzic 

 

Z cyklu Wasze historie przedstawiamy 

rozmowę z Panią Elżbietą Dziedzic – 

Prezesem Federacji Polskich Organizacji w 

Wiktorii, Członkiem Założycielem Festiwalu 

Polskiego na Federation Square, Prezesem 

Koła Przyjaciół POLONEZA i działaczem 

ZHP Podhale. 

Portal Polonii [PP]: Od ilu lat jest Pani 

związana z Federacją Polskich Organizacji 

w Wiktorii? 

Elżbieta Dziedzic [ED]: Z Federacją jestem 

związana od 18 lat. W 2002 roku zostałam 

wybrała do Komitetu Wykonawczego (eng. 

Executive Committee). Wcześnij pełniłam 

inne funkcje w Federacji, w tym m.in. od 1999 

roku koordynowałam organizację Balu 

Polskich Debiutantek (eng. The Polish 

Debutante Ball). 

PP: Czym jest Federacja? 

ED: Federacja to organizacja parasolowa 

zrzeszająca organizacje polonijne. Federacja 

nie wtrąca się w działalność organizacji 

członkowskich, ale reprezentuje ich sprawy. 

Założenie jest takie: gdy jesteśmy razem to 

nasz głos jest bardziej słyszalny. Ułatwia to 

komunikację z innymi organizacjami 

etnicznymi i instytucjami rządowymi. Inne 

narodowości też mają federacje zszerzające 

organizacje i reprezentujące ich interesy. 

Obecnie, niestety część organizacji przestaje 

działać, bowiem ich członkowie umierają. 

PP: Federacja Polskich Organizacji w 

Wiktorii została założona w 1950 r. Jakie 

były początki jej działalności? 

ED: Federacja powstała w latach 50-tych, aby 

łączyć Polaków z Polakami. Celem 

działalności Federacji było (i jest) utrzymanie 

poczucia polskości. Lata 50-te to były wciąż 

czasy powojenne. Ludzie szukali swojego 

miejsca, pracy, poczucia bezpieczeństwa i 

przynależności. Polska społeczność rozwijała 

się bardzo prężnie. Tworzone były grupy 

artystyczne i taneczne, harcerstwo, kościoły i 

polskie szkoły. Do Australii przyjeżdżali 

specjaliści. Kto już się zadomowił, często 

ściągał innych członków swojej rodziny. 

Każdy mógł dołożyć swoją cegiełkę do 

wspólnego dzieła: osoby starsze, osoby w 

średnim wieku, dzieci, wnuki. 

PP: Czym jest dla Pani polskość? 

ED: Polskość to nie tylko umiejętność 

mówienia po polsku, ale także znajomość 

polskich tradycji i kultury. Drugiemu czy 

trzeciemu pokoleniu Polaków może trudno jest 

się nauczyć polskiej mowy, ale możliwość 

kultywowania polskich tradycji jest dla nich 

cenna i równoznaczna z przynależnością do 

polskiej społeczności. Wiele osób, właśnie 

przez uczestniczenie w wydarzeniach 

polonijnych, przestrzeganie polskich tradycji 

czy przynależenie do grup artystycznych czuje 

się Polakami. Warto dbać o to, żeby tym 

młodym ludziom stwarzać przestrzeń do 

uczestniczenia w życiu polonijnym. 

Zachęcajmy nasze dzieci i wnuki do 

kultywowania polskich tradycji. Pokazujmy 

im piękno naszej kultury. Tłumaczmy 

zwyczaje i symbolikę świąt, aby były bardziej 

zrozumiałe. 

http://www.pccv.org.au/
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PP: Wspomniała Pani o potrzebie tworzenia 

przestrzeni do uczestniczenia w życiu 

polonijnym ludziom, którzy czują się 

Polakami. Czy nie taki cel przyświecał 

ustanowieniu Festiwalu Polskiego na 

Federation Square? 

ED: Tak, dokładnie. Festiwal Polski powstał, 

aby przybliżać polskie tradycje i kulturę nie 

tylko wiktoriańczykom, ale przede wszystkim 

naszym dzieciom i wnukom. Osobom, które 

poszukują swoich polskich korzeni. Polska 

społeczność potrzebuje młodych ludzi, ich 

kreatywności i energii. Jako Federacja 

powinniśmy zachęcać młodych ludzi (w tym 

młodą emigrację) do działania. Dzięki takim 

spotkaniom istnieje możliwość rozpoczęcia 

dialogu. 

PP: Czym było dla Pani objęcie stanowiska 

Prezesa Federacji? 

ED: Jestem zaszczycona, że mogę pełnić rolę 

Prezesa Federacji. Nie zmienia to faktu, że tej 

nobilitacji towrzyszyły smutne okoliczności. 

ŚP. Marian Pawlik OAM był wspaniałym 

przykładem i inspiracją dla całego Komitetu. 

Osobiście, był moim wielkim przyjacielem i 

mentorem. Mam nadzieję, że dane mi będzie 

kontynować Jego dziedzictwo – projekty, w 

które był zaangażowany. 

PP: Czy pamięta Pani, kiedy i gdzie się 

spotkaliście? 

ED: Poznałam Mariana w POLONEZIE. To 

On mnie wciągnął do Federacji. Marian robił 

wielkie rzeczy dla polskiej społeczności w 

Wiktorii. Chociaż, przyznać to muszę, czasem 

trudno było zadowolić każdego. 

Zgadzaliśmy się w wielu tematach. Dlatego 

tak ważne jest dla mnie móc kontynuować to 

co rozpoczął. Projekty, w które był 

zaangażowany. 

PP: Proszę opowiedzieć o kilku z nich. 

ED: Marian był zaangażowany w budowanie 

dialogu ze społecznością żydowską. Harmony 

Program ma na celu pokazywanie Polakom i 

Żydom jak wiele ich łączy. Ma pomóc we 

wzajemnym poznawaniu się i budowaniu 

relacji. I co ważne, prowadzeniu wspólnej 

polityki w sprawie Holocaustu (w tym m.in. 

prostowaniu dezinformacji pojawiających się 

w mediach i prasie). 

Kolejnym obszarem bliskim Marianowi było 

wspieranie osób starszych z naszej 

społeczności. Zapewnienie im odpowiedniej 

opieki, możliwości wspólnego 

podtrzymywania polskich tradycji, 

komunikacji w języku ojczystym. 

Marian bardzo się cieszył, że powstaje Respite 

House dla polskiej społeczności. Brał aktywny 

udział w planowaniu i negocjacjach. Nie 

wszyscy o tym wiedzą, ale na terenie Respite 

House w Crib Point posadzone jest drzewo na 

cześć Mariana. 

PP: Niewątpliwie ŚP. Marian Pawlik OAM 

był osobą bardzo oddaną polskiej 

społeczności. Mamy to szczęście, że Polonia 

ma jeszcze kilku innych społeczników   Co 

skłoniło Panią do zaangażowania się w 

pracę na rzecz Polonii w Wiktorii? 

ED: Jestem społecznikiem – wolontariuszem, 

ponieważ chcę się odwdzięczyć za wszystko 

co otrzymałam od Polonii (aby było tego 

bardzo wiele). Lubię móc robić to co robię i 

przysłużyć się polskiej społeczności. 

PP: Podczas wizyty polskiej Pary 

Prezydenckiej w Australii w 2018 roku 

została Pani odznaczona Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi 

w propagowaniu kultury polskiej i za 

działalność polonijną. Czym jest dla Pani to 

wyróżnienie? 

ED: Podejmuję się wszechstronnych działań, 

które pomagają innym ludziom i polskiej 

społeczności. Miałam zaszczyt zostać 

wyróżnioną za swoją pracę społeczną. Jestem 

bardzo dumna, że nagroda została mi 

wręczona osobiście przez Prezydenta Polski. 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Podczas wręczania odznaczenia przez Prezydenta 

Polski Andrzeja Dudę (fot. Ł.Karczemny) 

PP: Czym jest dla Pani współpraca z 

Polakami i działanie na rzecz Polonii? 

ED: Czuję się dumna, że mogę pracować dla 

Polonii, pomagać innym i kultywować polską 

kulturę. 

PP: Proszę opowiedzieć, w jakie inicjatywy 

była Pani zaangażowana? 

ED: Należałam do harcerstwa. I nadal należę. 

Kiedyś byłam drużynową, teraz jestem 

skarbnikiem i organizuję robienie palm na 

Niedzielę Palmową. Moja harcerska przygoda 

trwa już 30 lat. 

 

Tańczyłam też w POLONEZIE. Obecnie 

jestem Prezesem Koła Przyjaciół 

POLONEZA. W POLONEZIE przez wiele lat 

działałam wraz ze ŚP. Marianem Pawlikiem. 

W zespole tańczyły moje córki i Jego synowie. 

Jestem też od początku związana z Festiwalem 

Polskim na Federation Square. 

PP: Z jakich swoich działań jest Pani 

najbardziej dumna i dlaczego?  

ED: Rolą, z której jestem najbardziej dumna, 

jest bycie Członkiem Założycielem Festiwalu 

Polskiego na Federation Square. Byłam 

związana z Komitetem przez ponad 10 lat i 

jestem niezmiernie dumna widząc, jak festiwal 

przekształcił się od swoich małych początków 

w Muzeum Imigracji do dużego festiwalu, 

jakim jest dzisiaj na Federation Square. 

PP: Jakie są Pani – jako działacza 

społecznego – marzenia na kolejne lata? 

ED: Aby utrzymać przy życiu Polonię w 

Wiktorii, musimy zachęcać do zaangażowania 

kolejne pokolenie Polaków i ich potomków. 

Jest tak wiele różnych rzeczy, w które ludzie 

mogą się zaangażować, jak polska szkoła, 

polscy harcerze i polski taniec. Wspaniale było 

widzieć, jak młodsze pokolenie angażuje się w 

organizację Polskiego Festiwalu na Federation 

Square. 

PP: Jak Pani myśli, jakie wartości 

przekazują Australii społeczności etniczne? 

Co Australia zyskała przez bycie krajem 

multikulturowym? 

ED: Melbourne to takie wielokulturowe 

miasto, w którym wiele narodowości żyje 

razem i dzieli się swoimi kulturami. Australia 

zapewnia kulturom bezpieczne środowisko do 

kultywowania swoich tradycji. Można 

powiedzieć, że Australia to taki multipot – 

każda kultura dorzuci coś od siebie i wychodzi 

Australia   

Myślę, że dzięki migrantom w Australii 

rozwinął się transport oraz dostępność różnych 

http://www.pccv.org.au/
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dóbr, w tym produktów delikatesowych i 

specjałów kulinarnych całego świata. 

PP: A jakie wartości według Pani może 

przekazać Australii polska społeczność?  

ED: Polska może podzielić się z Australią 

swoją historią, tradycjami, wartościami i 

oczywiście niesamowitym jedzeniem! 

Australijczycy powinni wiedzieć, że 

Rzeczpospolita Polska ustanowiła pierwszą 

konstytucję w Europie (a drugą na świecie, po 

USA). Że byliśmy mocarstwem. Że mamy 

wielu wspaniałych naukowców, wynalazców i 

odkrywców (np. Marię Skłodowską-Curie, Sir 

Pawła E. Strzeleckiego). 

PP: Czy zna Pani historie Polaków, których 

działania zainspirowały innych Polaków lub 

Australijczyków do działań na rzecz 

wspólnych inicjatyw? 

ED: Początki społeczności polskiej w Australii 

sięgają 1863 r., Kiedy to uchodźcy uciekli z 

Polski i przybyli do Melbourne po 

zawieruchach rozbiorowych Polski. Po 

pierwszej, a następnie drugiej wojnie 

światowej wielu Polaków przybyło do 

Australii, aby rozpocząć nowe życie jako 

wysiedleńcy. Polonia wniosła istotny wkład w 

rozwój stanu Wiktoria i Australii, pomagając 

projektować i budować drogi, elektrownie, 

szyny, szpitale i szkoły. Polacy wnieśli też 

swój wkład w prawie wszystkie aspekty życia 

w Australii: naukę, technikę, kulturę i życie 

ogólne. 

PP: Proszę opowiedzieć, kiedy Pani rodzina 

przyjechała do Australii? Jak zmieniło się 

od tego momentu życie emigrantów w 

Australii? 

ED: Moi rodzice przypłynęli do Australii z 

Polski w czerwcu 1961 roku. Mama była 

wtedy ze mną w ciąży. Najpierw osiedlili się 

w Seymour. W tej miejscowości znajdował się 

ośrodek wojskowy, w którym pracę przy 

reperowaniu czołgów, ciężarówek i innego 

sprzętu znalazło wielu migrantów z Polski. 

Jeden Polak polecał drugiego. Ogólnie, ludzie 

byli wdzięczni za każdą pomoc. Chętnie 

podejmowali się pracy i wykonywali ją z 

zaangażowaniem. Mając w pamięci obraz 

spustoszenia, jaki wywołała wojna, migranci 

mieli wielką potrzebę odbudowywania i 

powrotu do normalności. 

PP: Kto zazwyczaj przyjeżdżał wtenczas do 

Australii? 

ED: Do Australii przyjeżdżały rodziny, jak i 

osoby samotne, które potem ściągały 

członków swojej rodziny. Polacy osiadali się 

w różnych częściach aglomeracji Melbourne. 

PP: Czy łatwo było o pracę? 

ED: W tamtych czasach kto chciał pracować 

to miał pracę. Może nie zawsze w swoim 

zawodzie z powodu braku języka. Australia 

budowała się i rozwijała, brakowało rąk do 

pracy. Wszyscy zaczynali od zera, więc każdy 

starał się pracować, często na dwóch 

posadach, żeby jak najszybciej uzbierać na 

wlasny dom. 

PP: Wracając do losów Pani rodziny. Czy 

ktoś jeszcze z Pani rodziny przyjechał do 

Australii? 

ED: Tak. Jako pierwszy przyjechał do 

Australii wujek Taty, brat mojej babci. Po 

wojnie przyjechał tutaj ze swoją żoną. W 

ramach programu łączenia rodzin, zaprosił 

swoją siostrę z rodziną. Przyjechali zatem 

babcia z dziadkiem, tata, jego brat i siostra 

(wtedy ośmioletnia dziewczynka). Dziadkowie 

czuli się niezbyt dobrze na obcej ziemi i 

zdecydowali się powrócić z najmłodszą córką 

do Polski 18 miesięcy później. 

PP: Jak były Wasze początki w Australii? 

ED: Początki były dla moich rodziców dość 

trudne, ponieważ środowisko było bardzo 

odmienne. Nie byli także w stanie zdobyć 

podstawowych produktów, do których byli 

przyzwyczajeni, takich jak chleb żytni, polska 

kiełbasa, kapusta kiszona czy twarożek. 

Nawiązali kontakty z innymi polskimi 

imigrantami w Seymour, co pozwoliło im 
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szybko poczuć się bardzo mile widzianymi w 

Australii. 

Tata pracował dla wojskowości w Seymour 

przy tworzeniu i wycinaniu elementów aut (w 

Polsce ukończył technikim mechatroniczne). 

Mama zaś pracowała w barze z hamburgerami. 

Gdy moja siostra miała 5 lat, nasza rodzina 

przeniosła się do Melbourne. 

PP: Czy Pani rodzice zastanawiali się kiedyś 

nad powrotem do Polski? 

ED: Myślę, że tak. Podjęli jednak decyzję o 

zostaniu w Australii. Tutaj była przecież część 

naszej rodziny. Poza tym, porównując do 

Polski w Australii był inny standard życia. 

Młode małżeństwa mogły sobie wynająć coś 

własnego. W Polsce zaś często mieszkało się z 

teściami, bowiem kupienie mieszkania było 

bardzo trudno lub prawie niemożliwe. 

PP: Jak za Pani dzieciństwa i młodości 

rozwijało się życie polonijne? 

ED: Rodzice zachęcali swoje dzieci, aby 

należały do polskich grup czy też chodziły do 

polskich kościołów na polskie msze. Stąd 

polskie harcerstwo i grupy taneczne miały tak 

wielu członków. Polskie imprezy również 

przyciągały rzesze ludzi. Dla przykładu, 

kiedyś na Balu Debiutantek było nawet 40 

dziewcząt. Poza tym, obecność na imprezach 

polonijnych była obowiązkowa. Każdy chciał 

na nich być. 

Pamiętam czasy jak całymi rodzinami 

spotykaliśmy się np. w Albion. Siadaliśmy na 

trawie. Były koszyki z jedzeniem i wódka dla 

dorosłych. Była zabawa, śpiew i humor. To 

dzięki tamtym czasom i wspólnym polonijnym 

życiu zakochałam się w Polsce i polskiej 

kulturze. Myślę, że jeśli wciąż będziemy 

trzymać się razem, jak tamte pokolenia, 

będziemy mogli tworzyć równie piękne 

wspomnienia dla naszych dzieci i wnuków. 

PP: A jak polską kuturę i tradycję przyjęły 

Pani dzieci i wnuki? 

ED: Razem z mężem chcieliśmy przekazać 

naszym dwóm córkom piękno polskich 

tradycji. Córki przez wiele lat tańczyły w 

POLONEZIE. Teraz ja staram się pokazać 

moim trojgu wnukom polskie tradycje 

świąteczne. Tłumaczę symbolikę. Zachęcam 

do zadawania pytań, jeśli coś je ciekawi. 

Cieszę się, że umieją powiedzieć kilka słów po 

polsku. 

PP: Pani Elu, dziękuję za poświęcony czas i 

rozmowę. 

ED: Dziękuję. 

Rozmawiała Justyna Tarnowska. 
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INFORMACJE – WIADOMOSCI – DONIESIENIA 
 
 
POŻEGNALNE SPOTKANIE z podziękowaniem za 25 lat pracy KONSULA GENERALNEGO 
RP - pana Dr George Zbigniewa ŁUK-KOZIKA odbyło się w grudniu w Melbourne.  
W spotkaniu wzięli udział pan Ambasador RP Michał Kołodziejski oraz Konsul Generalna RP 
Monika Kończyk. 
 

  
 
 

Życzymy Panu wszystkiego najlepszego na przyszłość oraz raz jeszcze 
dziękujemy za dwadzieścia pięć lat służby dla Polonii w Wiktorii. 

 
 
GRATULACJE dla Pani Wandy Horky, która w styczniu 2021 otrzymała Medal (OEM) of 
the Order of Australia za pracę społęczną dla Polonii w Australii. 
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W sobotę 19.12.20 w Polskim Klubie w Albion miała miejsce niezwykła uroczystość. Odbyła się 

zorganizowana przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii prezentacja wręczenia medali 

przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudęza długoletnie pożycie 

małżeńskie. 

Medale otrzymali Państwo Anna i Karol Mróz za 58 lat pożycia małżeńskiego i Państwo Stanisława 

i Józef Dąbal za 61 lat pożycia małżeńskiego. 

Zebranych gości przywitała Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii pani Elżbieta 

Dziedzic, gratulacje i życzenia złożyli odznaczonym małżeństwom Pani Konsul Generalna RP w 

Sydney dr Monika Kończyk i Ambasador RP Pan Michał Kołodziejski. Medale wręczał Ambasador 

Rzeczypospolitej Polskiej w Australii Pan Michał Kołodziejski. Były również kwiaty dla 

małżonków i poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości. 

Panstwo Mrozowie uczęszczają do ośrodków zajęć dziennych organizowanych przez Polcare. Pani 

Stasia długoletnia kierowniczka kuchni, pracuje w Klubie ponad 20 lat. Razem z mężem są bardzo 

zaangażowani w pracach dla dobra Klubu Polskiego w Albion, bardzo szanowani i lubiani w 

polskiej społeczności. 

Życzymy odznaczonym małżeństwom duzo zdrowia i wszystkiego najlepszego  

na dalsze lata wspólnego pożycia małżeńskiego. 

Gratulujemy i zyczymy kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu !! 
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Odsłonięcie tablicy w Klubie Polskim w Albion 
22 stycznia br. o godzinie 11.00  w Klubie Polskim w Albion odbyła się niezwykła 
uroczystość – odsłonięcie tablicy w podziękowaniu za pomoc w modernizacji klubu, 
otrzymaną od rządu stanowego oraz Posłanki Natalie Suleyman MP. 

 
Natalie Suleyman podczas odsłaniania pamiątkowej tablicy. 

 

Pamiątkowa tablica, którą odsłonięto podczas 

uroczystości 22.01.20121 

 

Od lewej: Jan Kutypa, Natalie Suleyman MP i 

Elżbieta Dziedzic 

Klub dostał granty od rządu stanowego i 

dokonał remontu dachu i klimatyzacji. Założył 

panele słoneczne. Zrobił remont kuchni i 

łazienek. Zakupił sprzęt nagłośniający. Zaś 

klub Polonia – Western Eagles założył 

oświetlenie boisk piłkarskich. 
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Okolicznościowy poczęstunek 

Za pomoc podziękowali Jan Kutypa – Prezes 

Klubu w Albion i viceprezes Polonii – Wojtek 

Laskowski oraz Prezes Federacji Polskich 

Organizacji w Wiktorii – Elżbieta Dziedzic. 

Posłanka Natalie Suleyman w swojej 

przemowie wspomniała nieżyjących już 

Prezesów Andrzeja Koraba i Marian Pawlika 

OAM, z którymi zaczynała projekt oraz 

wszystkie osoby związane z projektami. Klub 

Polski w Albion wygląda pięknie. Dodajmy, 

że Klub z własnych funduszy wyremontował 

jeszcze podłogę w kuchni i wymienienił 

wykładzinę na dużej sali. Gratulujemy dobrze 

wykonanej pracy. 

BI 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z FB fanpage’y: 

PCCV i Klubu Polskiego w Albion. 

 
 
POŻEGNALNE PANI GRAŻYNY 
 

 

1 marca 2021 r. 

Kto by pomyślał, że młoda kobieta, 
migrująca do Geelong 38 lat temu wraz z 
mężem i dwójką małych dzieci, będzie miała 
tak głęboki kulturowy i społeczny wpływ na 
naszą polską społeczność Geelong? 

Życie w Polsce na początku lat 80. nie było 
łatwe. Trwające strajki Związku 
Solidarności przeciwko ówczesnemu 
komunistycznemu rządowi, niedobory 
żywności i artykułów pierwszej potrzeby, a 
wreszcie ogłoszenie stanu wojennego, były 
dla młodej rodziny Brzostowskich zbyt 
trudne. Grażyna i jej nieżyjący już mąż 
Roman postanowili potajemnie opuścić 
Polskę i szukać azylu w Niemczech, 

pozostawiając rodzinę, przyjaciół i 
większość dobytku. 

Przybywając do Geelong pod koniec 1982 
roku, Grażyna szybko zaangażowała się w 
życie bardzo prężnie działającej polskiej 
społeczności. Mając doświadczenie 
dydaktyczne z Polski, Grażyna zgłosiła się 
na ochotnika do uczenia małych dzieci 
języka polskiego w lokalnej Polskiej Szkole 
Sobotniej, finansowanej wówczas przez 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
Geelong SPK. Kilka lat później, Wydział 
Edukacji Wiktoriańskiej przejął 
administrację i finansowanie wszystkich 
sobotnich szkół etnicznych, a Grażyna 
została zatrudniona na kilka lat jako 
nauczyciel języka polskiego na poziomie 
VCE. W 1990 roku Grażyna została 
laureatką nagrody „Nauczyciel Roku” 
Sobotniej Szkoły Języków Nowożytnych. 

Zainteresowania Grażyny wykraczają poza 
nauczanie języka polskiego. Nie było 
wątpliwości, że chociaż kochała wszystko w 
swoim nowym kraju, wewnętrznie tęskniła 
za pięknymi tradycjami i bogatą kulturą 
swojej dawnej ojczyzny. Aby wypełnić tę 
pustkę, Grażyna zaangażowała się mocno w 
nauczanie polskiego tańca ludowego w 
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lokalnym Zespole Pieśni i Tańca 
„Krakowiak”, który w tamtych czasach 
prowadziła pani Kątny. Po przejściu pani 
Kątny na emeryturę w 1989 roku, Grażyna 
przejęła kierownictwo Zespołem. 

Pasja Grażyny do polskiego tańca ludowego, 
jej zamiłowanie do polskiej tradycji i 
kultury zapewniły Zespołowi sukcesy przez 
następne trzy dekady. Pod jej opieką 
reputacja zespołu rozprzestrzeniła się nie 
tylko lokalnie, ale także poza granicami – 
dotarła do Melbourne i innych stanów. 
Liczeność zespołu szybko wzrastała, a do 
Zespołu zapisywali się Polacy od wieku 
młodzieńczego po entuzjastów w wieku 
50+, Australijczyków oraz osoby innych 
narodowości! Grażyna zawsze miała talent 
do nakłaniania ludzi do robienia tego, czego 
nie chcieli i rzeczy, o których nigdy nie 
sądzili, że mogą robić. Zespół Pieśni i Tańca 
„Krakowiak” regularnie występował w 
różnych miejscach na terenie Wiktorii i brał 
udział w organizowanym co 3 lata 
Festiwalu PolArt, występując w Hamer Hall 
w Melbourne Arts Centre. Niestety w 2020 
roku zespół został zlikwidowany z powodu 
braku uczestników. 

 

Pamiętam też jak Grażyna zorganizowała 
swój pierwszy Bal Debiutantek w Domu 
Orła Białego na początku lat 90. 
Postanowiła, że Bal powinien nawiązać do 
królewskiego polskiego Średniowiecza. 
Przekonała naszą grupę do przekształcenia 
głównej sali bankietowej Domu Orła 
Białego w średniowieczny zamek. Tego 
wieczora, bawiło się, i to z ogromną 
przyjemnością, ponad 360 gości. To było 
wydarzenie, które na zawsze zapamiętam. 

Niezadowolona ze wszystkich swoich 
osiągnięć, podjęła się organizacji 
uroczystości religijnych jako sposobu na 
zjednoczenie polonijnej społeczności. 
Grażyna co roku, przez wiele lat 
organizowała Jasełka przed rozpoczęciem 
tradycyjnej polskiej kolacji wigilijnej, naszej 
„Wigilii”, w Domu Orła Białego. Wydarzenia 
te były okazją do wspólnych spotkań 
polonijnych przed Bożym Narodzeniem, 
przełamania tradycyjnego Opłatka i 
wymiany życzeń bożonarodzeniowych. 
Wyobraźnia Grażyny nie miała granic. W 
czasie, gdy premierę miał słynny film Mela 
Gibsona „Pasja”, Grażyna postanowiła 
wyprodukować swój własny spektakl 
pasyjny tuż przed Wielkanocą w 2002 roku. 
Ponownie, jej umiejętność wciągania ludzi 
w role aktorskie, o których nigdy się im nie 
śniło, była niesamowita. Nawet ci, którzy 
najwyraźniej nie mieli zdolności aktorskich, 
jak ja, byli wykorzystywani jako „dodatki” w 
mniejszych rolach, takich jak np. rzymscy 
żołnierze i obserwatorzy. Przedstawienie 
odniosło ogromny sukces. Polacy więcej 
mówili o produkcji Grażyny niż o 
wielomilionowej produkcji Mela Gibsona. 

Umysł i ciało Grażyny nigdy nie były 
bezczynne. Nie zdziwiłbym się, że podczas 
gdy my tu opłakujemy jej smutną śmierć, 
Grażyna w niebie pracowicie mierzy 
Archanioła Gabriela, by dopasować go do 
jego krakowskiego kostiumu, i jednocześnie 
uczy dwunastu apostołów kroków do 
pięknego polskiego tańca polonez. 

W 2015 roku Grażyna, jako pierwsza 
kobieta, została wybrana na Prezesa 
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Stowarzyszenia Polaków w Geelongu. 
Prawdę mówiąc, uważam, że żadna inna 
kobieta w Australii nie została wybrana na 
takie stanowisko w polskiej organizacji. 
Przed wyborem Grażyny na to stanowisko, 
Dom Orła Białego niestety tracił polskość. 
Niepokoiły ją także wyzwania finansowe, 
przed którymi stanął Klub. Pamiętam, jak 
Grażyna mówiła do mnie „ale nie wiem nic o 
finansach”. Powiedziałem jej, że nie musi, 
bo powinna wykorzystać talenty, które 
najwyraźniej posiadała i zbudować wokół 
siebie zespół wspierający, tak jak robiła to 
w swoich poprzednich przedsięwzięciach. I 
nigdy nie być zbyt dumną by słuchać rad 
ludzi, których obdarzyła zaufaniem. 
Grażyna zrobiła to i zrobiła to dobrze. Jako 
zespół poprowadziła PCA do osiągnięcia 
celów, które sobie wyznaczyła. 

Jako Prezes, Grażyna wyraziła 
zaniepokojenie tym, że na przestrzeni lat 
nasza społeczność straciła tak wielu 
polskich migrantów, którzy przybyli do 
Geelong na początku lat pięćdziesiątych, 
przez co straciliśmy bogatą historię tego 
pokolenia. Dlatego też Grażyna i ja 
postawiliśmy sobie za zadanie przekonanie 
jak największej liczby pozostałych Polaków 
w Geelong do spisania ich osobistych 
historii migracyjnych. Grażyna i ja pisaliśmy 
nasze rodzinne historie i zachęcaliśmy 
innych do tego samego. Grażyna odwiedzała 
nawet emerytów w domach opieki i 
namawiała ich, by opowiadali jej swoje 
historie. Chcieliśmy zakończyć projekt i 
zorganizować oficjalną premierę w zeszłym 
roku, niestety COVID-19 pokrzyżował nasze 
plany. Pod koniec ubiegłego roku 
zrewidowaliśmy nasze ramy czasowe i 
ustawiliśmy czerwiec tego roku na oficjalną 
premierę. Niestety Grażyna nie będzie już z 
nami, aby świętować to wydarzenie. Bardzo 
się cieszę, że na bieżąco informowałem 
Grażynę o projekcie we wczesnym okresie 
jej choroby, przesyłając jej szkice, które 
napływały od różnych współpracowników. 
Będę rekomendował naszemu Komitetowi, 
abyśmy poświęcili oficjalną inaugurację 
projektu pamięci Grażyny i jej 

bezprecedensowemu zangażowaniu na 
rzecz Polonii w Geelong. 

XXX Zjazd Seniora w Geelong 

Nie wierzę, że jest zbyt wielu członków 
jakiejkolwiek społeczności, którzy okazali 
tak wielkie przywiązanie do swojej kultury i 
tradycji, a co ważniejsze, którzy robili 
wszystko, co w ich mocy, aby promować 
uczucie polskości w naszej społeczności, tak 
jak robiła to Grażyna. Grażyna często 
mówiła, jakie mamy szczęście, że 
mieszkamy w pięknym kraju, w którym 
możemy być prawdziwymi obywatelami 
Australii, a jednocześnie swobodnie 
wyrażać naszą dumę z naszych polskich 
korzeni i przywiązanie do naszej 
poprzedniej ojczyzny, Polski, gdzie sama 
spędziła 32 lata swojego życia. 

Na zakończenie mojej pochwały dla 
Grażyny chciałbym zacytować dwa wersety 
z pięknej polskiej piosenki „Polskie Kwiaty”. 
Piosenka, której wielu Polaków często 
słucha, a nawet śpiewa w nostalgicznych 
chwilach, gdy wspominają swoje rodziny i 
przyjaciół, których zostawili w Polsce 
kilkadziesiąt lat temu; utwór, który Grażyna 
wybrała do swojego repertuaru podczas 
odbywającego się co roku wydarzenia 
„Popołudnie polskiej muzyki i pieśni”, które 
zorganizowała w Domu Orła Białego w 
zeszłym roku. Mam nadzieję, że moje 
tłumaczenie na język angielski wywoła te 
same emocje, co oryginalne słowa w języku 
polskim. 

Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat, 
Lecz serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd, 
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Został rodzinny dom – tam jest najpiękniej. 
 
Ref.: Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty: 
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. 
Pod polskim niebem w szczerym polu 
wyrosły, 
Ojczyste kwiaty. 
W ich zapachu, urodzie jest Polska. 

W imieniu Komitetu i członków 
Stowarzyszenia Polaków w Geelongu, Grupy 
Mercury, pracowników Domu Orła Białego, 
zespołu Johnny & Martin’s Bistro, Geelong 
Society of Operatic and Dramatic Arts, 
byłych członków Zespołu Pieśni i Tańca 
„Krakowiak” oraz Breakwater Eagles Soccer 

Club, składam kondolencje synowi Grażyny 
– Marcinowi i córce Monice oraz ich 
małżonkom, Jej wnukom, partnerowi 
Grażyny – Frankowi, Jej siostrze Eli i Jej 
szwagrowi Henrykowi, jej siostrzeńcom 
Kacprowi i Bartkowi. Nasze myśli i 
modlitwy są z Wami wszystkimi w tym 
smutnym czasie. 

Żegnam cię Grażyno. Będzie nam Ciebie 
brakowało, ale nigdy nie zostaniesz 
zapomniana. 

Henry Szkuta 
Sekretarz 
Stowarzyszenie Polaków w Geelongu Inc.

 

 

KONFERENCJA LOM AUSTRALIA W BALLARAT 

 

W pierwszy weekend lutego, 6-7 lutego, 
LOM (Lokalny Ośrodek Metodyczny) 
Australia wraz z Fedracją Polskich 
Organizacji w Wiktorii i Polskim 
Towarzystwem Edukacyjnym w Wiktorii 
zaprosili nauczycieli Polskich Szkół 
Sobotnich do udziału w konferencji 
metodycznej pt. „Wyzwania i kierunki 
rozwoju edukacji w szkole polonijnej w 
Australii w 2021 roku”. W konferencji wzięli 
także udział pracownicy biura Federacji i 
PolCare, dla których przygotowano 
specjalne prelekcje. Konferencja odbyła się 
w Hotelu Mercure and Convention Centre w 
Ballarat. 
Pierwszego dnia konferencji nauczyciele 
wysłuchali kilku wykładów i wzięli udział w 
zajęciach warsztatowych. Dr Bogumiła 
Żongołłowicz opowiedziała o wkładzie 

Polaków w kulturę artystyczną Australii i 
zaprezentowała propozycje zajęć 
tematycznych do wykorzystania na lekcjach 
w szkole polonijnej. Bożena Iwanowska, 
doradca metodyczny LOM Australia, 
wystąpiła z prelekcją nt. „Szkoła na 
początku roku 2021 – informacje oraz 
zalecenia w obliczu pandemii COVID-19”. 
Magda Delport, koordynator Polskiej Szkoły 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Rowville, zaprezentowała wykład nt. 
„Bezpieczeństwa dzieci i dorosłych w szkole 
polonijnej”. Dr Piotr Kipka przygotował 
wykład-niespodziankę na temat teorii 
inteligencji Gardenera i o jej fałszywych 
interpretacjach. 

Magda Delport podczas wykładu 
„Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych w szkole 
polonijnej” 
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Uczestnicy konferencji 

W dalszej części dnia dla nauczycieli 
zorganizowano warsztaty komputerowe z 
informatykiem Pawłem, który wprowadził 
nauczycieli w onedrive. Od tego roku Szkoły 
działające przy Federacji będą prowadzić 
dzienniki elektroniczne. Każdy nauczyciel 
będzie miał dostęp do materiałów w 
chmurze i laptop, aby móc bezbroblemowo i 
szybko uzupełniać dokumentację i 
przygotowywać się do zajęć. Wprowadzone 
zmiany nie tylko pozwolą oszczędzić czas, 
ale także środowisko. 

Pierwszego dnia konferencji, pracownicy 
biura uczestniczyli m.in. w prelekcji „Elder 
abuse” poprowadzonej przez Janinę 
Dytman. Na zakończenie dnia, uczestnicy 
konferencji wzięli udział w grach i 
zabawach aktywizujących, które 
zorganizowała i poprowadziła Małgorzata 
Żuchowska. 

Drugiego dnia konferencji nauczyciele 
wzięli udział w zajęciach warsztatowych pt. 
„Święta narodowe i przygotowanie 
materiałów dydaktycznych na zajęcia – 
skąd brać inspiracje”. Warsztaty 
poprowadziły koordynatorki szkół: Magda 
Delport, Monika Krajewski i Halina Puszkar. 
Nauczyciele mieli również przygotowanie 
do zajęć w czasie pandemii – infection 
control oraz przedstawiony Covid Plan. 

W międzyczasie, pracownicy biura 
uczestniczyli w szkoleniu „Infection control” 

prowadzonym przez Marzenę 
Wroniszewską i Janinę Dytman, a 
przygotowanym przez RN (Registred 
Nurse) Annę Walczak. 

 

W dalszej części dnia odbyły się zajęcia 
„Inspirowanie folklorem” dla wszystkich 
uczestników konferencji oraz 
podsumowanie konferencji. Ostatnim 
punktem programu była wspólna wycieczka 
do Ballarat Widlife Park. 

 
 

Wydarzenie zostało zorganizowane ze 
środków Department of Home Affairs, 
Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, 
Polskiego Biura Usług Społecznych PolCare 
i Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego. 

JT i BI 
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Biuro Opieki Społecznej przy Federacji Polskich Organizacji w 

Wiktorii służy profesionalną pomocą polskim seniorom w zakresie: 

• PROGRAM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH 

Home Care Pakages – HCPs 

• POŚREDNICTWO  USŁUG  OPIEKI SPOŁECZNEJ 

Brokerage Services 

• OŚRODKI ZAJĘĆ DZIENNYCH 

Social Support Groups 

• PROGRAM OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ 

Service System Development Program 

• PRZYJACIELSKIE WIZYTY w domach klientów (CHSP SSD) 

• TELELINK 

• PROGRAM WOLONTARIATU OPIEKUŃCZEGO 

Community Visitors Scheme - CVS 

• NDIS National Disability Insurance Scheme 

• OPIEKA PALIATYWNA 

• GRUPA OPIEKUNÓW 

• CHSP – EMERGENCY SUPPORT FOR COVID-19 GRANTS.   

CHSP - POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH - DOTACJA COVID-19. 

• BĄDŹMY AKTYWNI - LET'S GET ACTIVE. Projekt ten obejmie Social Support Groups, 

NDIS (niepełnosprawnych) oraz kobiety, Polki, w każdym wieku 

 

INFORMACJE/KOMUNIKATY dla klientów i opiekunów 

 

PLANOWANIE WYRAŻANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWIE OPIEKI W PRZYSZŁOŚCI 

Zaawansowana choroba lub poważne obrażenia mogą czasami sprawić, że nie będziemy w stanie 
samodzielnie podejmować decyzji dotyczących własnej opieki zdrowotnej. Może to dotknąć osób w 
każdym wieku, a zwłaszcza pod koniec życia. 

Przygotowanie planu wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości ma zastosowanie w 
przypadku, gdybyś kiedykolwiek nie mógł sam tego zrobić. 

Korzyści planu 

Plan wyrażania oświadczeń woli w sprawie opieki w przyszłości: 

• pomaga zapewnić, aby twoje preferencje dotyczące opieki zdrowotnej były znane i przestrzegane 

w przypadku, gdy choroba uniemożliwia ci wyrażenie własnej woli 
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• jest źródłem wsparcia dla twoich bliskich. Badania wykazują, że rodziny osób, które wyraziły 

swoją wolę w sprawie opieki, dotyka mniejszy stres i obawy, gdy proszone są o podjęcie decyzji 

dotyczących opieki zdrowotnej osób trzecich. 

Na czym polega rola osoby podejmującej decyzje w zastępstwie? 

Osoba przygotowująca Plan może wyznaczyć kogoś, kto będzie podejmować decyzje w jej zastępstwie. 
Jeśli straci ona zdolność do powzięcia decyzji dotyczących własnej opieki zdrowotnej, osoba 
podejmująca decyzje w zastępstwie może występować w jej imieniu. Plan zapewni kierunek działań i 
odpowiednie wskazówki. 

Przepisy obowiązujące w niektórych stanach czy terytoriach zezwalają na powołanie więcej niż jednej 
osoby podejmującej decyzje w zastępstwie. 

PLAN WYRAŻANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWIE OPIEKI W PRZYSZŁOŚCI MOŻE STAĆ SIĘ ŹRÓDŁEM 

SPOKOJU I KOMFORTU, GDYŻ PREFERENCJE SĄ JASNE, ZROZUMIAŁE I POWAŻANE. 

Jak należy postąpić? 

• Przemyśl i przedstaw, co jest dla ciebie ważne, w tym twoje przekonania i preferencje 

dotyczące obecnej i przyszłej opieki zdrowotnej. 

• Zdecyduj, kto mógłby podejmować decyzje w twoim imieniu, jeżeli ciężko zachorujesz i nie 

będziesz mógł sam się na ten temat wypowiedzieć. Zapytaj, czy osoba ta chciałaby się 

podjąć działań jako „osoba podejmująca decyzje w zastępstwie” 

Osoba podejmująca decyzje w zastępstwie powinna być:  

• dostępna (najlepiej mieszkać w tym samym mieście lub regionie)  

• w wieku powyżej 18 roku życia 

• przygotowana do jasnego i pewnego wypowiadania się w twoim imieniu podczas rozmów z 

lekarzami, innymi pracownikami służby zdrowia i członkami rodziny.  

• W zależności od stanu czy terytorium, w którym mieszkasz, możesz wybrać więcej niż jedną 

osobę podejmującą decyzje w zastępstwie. 

• Przedstaw osobie podejmującej decyzje w zastępstwie i z innym osobom zaangażowanym w 

twoją opiekę, na przykład członkom rodziny, przyjaciołom, opiekunom i lekarzom, na czym ci 

zależy, oraz swoje przekonania i preferencje. 

• Pomimo że nie musisz korzystać z pomocy pracowników służby zdrowia  podczas 

opracowywania planu, dobrym wyjściem byłoby zaangażowanie lekarza pierwszego kontaktu 

(GP) i innych pracowników służby zdrowia. Mogą oni doradzić i pomóc w udokumentowaniu 

twoich decyzji. W każdym stanie i terytorium Australii wymagania prawne mogą się różnić. W 

związku z tym warto skorzystać z pomocy. W niektórych stanach i terytoriach przyjęte są 

ważne zasady dotyczące osób, które mogą poświadczyć podpisywane dokumenty.  

• Wyszczególnij swoje preferencje. Informacje o zasadach obowiązujących w danym  stanie 

czy terytorium można znaleźć na stronie advancecareplanning.org.au. Twój lekarz będzie 

również mógł pomóc w wypełnieniu formularza. 

• Pisemny plan/dyrektywa ułatwi zadanie osobie lub osobom podejmującym decyzje w 

zastępstwie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może zapewnić on wszystkim spokój, mając na 

uwadze to, że twoje preferencje są zrozumiałe i poważane. 

Zrób kopie i przechowuj pisemną wersję planu: 

• u osoby lub osób podejmujących decyzje w zastępstwie  

• u lekarza pierwszego kontaktu/miejscowego lekarza 
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• u specjalisty lub specjalistów 

• w domu opieki dla osób starszych 

• w szpitalu 

• Na stronie myagedcare.gov.au 

Nie musisz przekazywać kopii planu wszystkim, jednak upewnij się, by twój opiekun podejmujący decy zje 
w zastępstwie i główny lekarz pos iadał kopię. 
Zapisz swój plan/dyrektywę w zakładce „My Health Record” (Mój Zapis o Zdrowiu) dostępnej na 
stronie myhealthrecord.gov.au 
Możesz otrzymać pomoc od tłumacza za cenę połączenia lokalnego (z wyjątkiem telefonów 
komórkowych), podejmując następujące czynności: 

1. Zadzwoń pod nr 13 14 50, w dni powszednie od godziny 9.00 do 17.00.  

2. Powiedz, w jakim języku chciałbyś rozmawiać. 

3. Poczekaj na zgłoszenie się tłumacza (zwykle może to trwać do 3 minut). 

4. Poproś tłumacza o skontaktowanie się z Advance Care Planning Australia pod nr telefonu 

1300 208 582. 

5. Rozmawiaj z naszym personelem lub wolontariuszem przy pomocy tłumacza.  

Gdzie można uzyskać więcej informacji? 

NATIONAL ADVISORY HELPLINE (KRAJOWA INFOLINIA DORADCZA): 1300 208 582 

Informacje opracowane na podstawie fact sheet z Advanced Care Planning, polska versja. 
Referencje: http://www.advancecareplanning.org.au/languages/polish 
 

 

Pomocne słowa przy korzystaniu z NDIS – Krajowego Programu Ubezpieczenia Na 

Wypadek Niepełnosprawności (NDIS) cześć 2 

 
Cel (Goal)  

Pożądany skutek lub możliwy wynik, który osoba przewiduje, planuje lub podejmuje się osiągnąć. Na 

przykład, celem może być wstąpienie do klubu sportowego lub nauczenie się nowej umiejętności.  

Inkluzja (Inclusion)  

Włączenie do społeczności.  

Finansowanie Indywidualne (Individualised Funding)  

Finansowanie zapewniane przez NDIS osobie niepełnosprawnej specyficzne dla potrzeb danej jednostki.  

Pomoc Nieformalna (Informal Supports)  

Nieopłacana pomoc, zapewniana przez rodzinę lub przyjaciela-opiekuna.  

Informacja, Powiązania i Budowanie Zdolności ILC (Information, Linkages and Capacity Building ILC)  

Zmierza do budowania zdolności społeczności u osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów.  

Pomoc Dożywotnia (Lifelong Support)  

Pomoc, która jest potrzebna teraz i w długoterminowej przyszłości.  

Lokalny Koordynator (LAC) [Local Area Co-ordinator (LAC)]  

Lokalni Koordynatorzy pomagają opracowywać plany NDIS, prowadzić zajęcia budowy zdolności i 

świadomości środowiskowej, oraz pomagają, kiedy potrzeba, w koordynowaniu i zapewnianiu pomocy dla 

uczestnika.  

Pomoc Główna (Mainstream Supports)  
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Usługi, które zapewniają pomoc dla wielu osób, nie tylko osób niepełnosprawnych, jak na przykład edukację, 

zasilki, miejsce do mieszkania, zatrudnienie, transport publiczny czy usługi zdrowotne.  

Zarządzanie Funduszami (Management of Funding)  

Sposób zadbania o to, jak płacisz za pomoc i potrzebne usługi. Do niektórych opcji należą zarządzenie 

samemu, zarządzanie przez NDIS lub posiadanie świadczeniodawcy zarządzającego twoimi środkami.  

Krajowa Agencja Ubezpieczenia Na Wypadek Niepełnosprawności (National Disability Insurance 

Agency)  

NDIA jest organizacją, która zarządza NDIS. Pomaga ona ludziom niepełnosprawnym w osiągnięciu ich 

celów i uczestniczeniu w życiu codziennym.  

Zarządzane przez Agencję NDIA (NDIA Agency managed)  

Kiedy NDIA zarządza twoimi funduszami na usługi pomocy w twoim NDIS.  

Krajowy Program Ubezpieczenia Na Wypadek Niepełnosprawności (NDIS) [National Disability Insurance 

Scheme (NDIS)]  

Krajowy Program Ubezpieczenia Na Wypadek Niepełnosprawności to nowy sposób zapewniania pomocy 

dla niepełnosprawnych Australijczyków oraz ich rodzin i opiekunów.  

Uczestnik (Participant)  

Osoba niepełnosprawna, która posiada Plan NDIS.  

Plan Uczestnika (Participant Plan)  

Dostosowany do indywidualnych potrzeb plan odpowiadający konkretnym potrzebom uczestnika, który stara 

się zmaksymalizować wybór i samodzielność.  

 

Informacja opracowana przez J. Dytman na Podstawie Fact Sheet z Ethnic Community Co-operative, polska wersja 
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Zapraszamy wszystkich do słuchania naszych radiowych audycji w radiu SBS i 3ZZZ 
 
Serdecznie zapraszamy do słuchania mini audycji dla polskich seniorów na antenie Radia SBS 

Polish. Autorką audycji jest Małgorzata Żuchowska z Biura Usług Społecznych „Polcare”. Mini 

audycje nadawane są co piątek około godziny 14:30.  

Audycje można wysłuchać  

• bezpośrednio z radia (piątek od godz.14.00 - 93.1FM),  

• na komputerze https://www.sbs.com.au/language/polish 

• na naszej stronie na Facebooku - Polish Community Care Services. 

 

W drugą sobotę miesiąca można również nas słuchać  w radiu 3ZZZ od godz. 19.00 na 

falach 92.3 FM oraz na stronie Internetowej „Polscy Jezuici w Melbourne” 

https://jezuici.org.au/jezuici-w-radio-3zzz/ 

 

W obu radiach nasze miniaudycje nadawane są pod koniec programu    

 

 
Masz ciekawą historię, którą chciałbyś podzielić się z 
czytelnikami Portalu Polonii Wiktorii.  
A może chciałbyś dodać wydarzenie do kalendarza lub 
zareklamować swoje usługi na naszej stronie.  
Zapraszamy do kontaktu! E-mail: portalpolonii@gmail.com 
Telefon: 9569 4020. 
 
Chcesz być na bieżąco i wiedzieć co się dzieje wśród Polonii 
wiktoriańskiej - wejdź na portalpolonii.com.au i 
zasubskrybuj nasz newsletter. 

 
 
 
4 marca odbyło się spotkanie dla mentorów 
programu Be Connected. Miło było nam powitać 
w zespole trzy nowe mentorki, które będą prowadzić aktywności cyfrowe dla klientów 
PCCV i Polcare, korzystających z ośrodka respite w Crib Point. Celem spotkania było 
przypomnienie mentorom założeń programu Be Connected, omówienie zmian 
organizacyjnych oraz poddanie ich uwadze pomysłów na różne aktywności cyfrowe, 
zarówno grupowe, jak i indywidualne. Do zobaczenia wkrótce na zajęciach! 
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Coronavirus (COVID-19)  https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/polish 
 
Jeśli masz dalsze obawy, zadzwoń na gorącą linię ds. koronawirusa 1800 675 398 (24 godziny na dobę). 
Jeśli wymagasz usług tłumacza ustnego, zadzwoń do służby tłumaczy, TIS National, pod numer 131 450. 
Prosimy o korzystanie z połączenia 000 tylko w przypadkach nagłych. 

Oto proste rzeczy, które możesz robić, aby być bezpiecznym:          

• Myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund. 

• Kaszl i kichaj w chusteczkę higieniczną lub w łokieć. 

• Zachowaj bezpieczną odległość fizyczną co najmniej 1,5 metra od innych osób. 

• Podczas wychodzenia z domu noś dopasowaną maskę na twarz, która zakrywa nos i usta. 

• Chodź na badania lekarskie. 

• Jeśli czujesz się chory, zostań w domu. Nie odwiedzaj rodziny ani nie idź do pracy. 

• Jeśli wystąpiły u ciebie jakiekolwiek objawy, przetestuj się, a potem idź prosto do domu. 

 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.  

  

Federacja Polskich Organizacji W Wiktorii 

Polish Community Council of Victoria Inc. 

Polskie Biuro Opieki Społecznej 

Polish Community Care Services Inc. 

 
Level 3, Suite 305, 3 Chester Street, 

Oakleigh VIC 3166 

Telefon: (03) 9569 4020 

Fax: (03) 9569 4780 

Email: coordinator@pccv.org.au 

Strona internetowa: www.pccv.org.au 

www.polcare.org.au/en/home/ 

 

Godziny pracy  

Biura Opieki  

 

Poniedziałek 8.00-16.30 

Wtorek 8.00-16.30 

Środa 8.00-16.30 

Czwartek 8.00-16.30 

Piątek 9.00-15.00 

 

https://www.facebook.com/POLCARE/ 
 
 

https://www.facebook.com/pccvinc/ 
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mailto:coordinator@pccv.org.au
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ESSENDON  
Szkoła im.Marii Konopnickiej 

Polish Marian Shrine 

Aberfeldie Street, Essendon VIC3040 

Koordynator: Halina Puszkar 

Tel. 0425 789 923 

E-mail: hapuszkar@gmail.com 

SOUTH MELBOURNE 
Szkoła im. Tadeusza Kościuszko 

Solgreen Recreationa Centre,  

South Melbourne VIC 3205 

Koordynator: Monika Krajewska 

Tel. 0426 829 837 

E-mail: monika.krajewski@pccv.org.au 

ST ALBANS  
Szkoła im. Mikołaja Kopernika 

Sacred Hearts Primary School 

Winifred Street, St Albans VIC 3021 

Koordynator: Roman Sawko 

Tel. 0400 440 014 

E-mail: r.sawko@bom.gov.au 

ROWVILLE 
Szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Dom Polski “SYRENA” 

1325 StudRd, Rowville VIC 3178 

Koordynator: Magda Delport 

Tel. 0467 531 068 

E-mail: polishschool.rowville@gmail.com 

 

    

Konkurs Międzypokoleniowy 2020 

GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł Edmund Strzelecki 

Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Federacja Polskich Organizacji w 

Nowej Poudniowej Walii, Polskie Towarzystwo Edukacyjne, Mt Kościuszko Inc, Strzelecki 

Heritage , Kosciuszko Heritage Incoraz POLCARE Polskie Biuro Opieki Społecznej ogłosiły dla 

naszych uczniów i podoopiecznych konkurs „GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł 

Edmund Strzelecki.".  

Prace konkursowe były różnorodne pod względem formy, koncepcji i sposobu przekazu 
informacji.  

http://www.pccv.org.au/
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Głosowanie na prace plastyczne odbyło się poprzez polubienie 

poszczególnych prac na “fanpage” na Facebooku” PCCV i POLCARE.  

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu plastycznego. 

I miejsce – Monika Kojenko 

II miejsce – Dominic Nedza 

III miejsce – Rassmussen Anneka i Styczeń Ania 

Wyróżnienia otrzymują: Damian Georgiou, Robert Kowalczyk, Klaudia 
Kozek, Taduesz Kozek, Aniela Rawdanowicz, Karol Styczeń. 

Prezentacje multimadialne były na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy włożyli ogrom 

pracy i zaangażowania w ich wykonanie.  Wartość merytoryczna, zgodność z tematem, 

zastosowanie różnorodnych form wyrazu i ogólne wrażenie estetyczne były brane przy 

głosowaniu. 

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu multimedialnego 

I miejsce – Łukasz Wołkoń 

II miejsce – Alex Krajewski, Philip Delport 

III miejsce – Albert Rawdanowicz, Maks Stankiewicz 

Specjalne wyróżnienie dla Kingi Kozek za wersję muzyczną 

“180 lat” oraz wyróżnienie za zaangażowanie dla Alicia 

Georgiou. 

SERDECZNE PODZIEKOWANIA dla SENIORÓW dla pana Jerzego Scisłowskiego za wspaniałą 

muzyczną wersję “List do Adyny” oraz dla pani Marzeny Mazurek za AKT Poemat Paweł 
Edmund Strzelecki. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody. 

Podziw dla uczestników za zaangażowanie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
uczestnictwo w Konkursie. 

     

 

http://www.pccv.org.au/
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

 

 

21 lutego świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji, Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z Lokalnymi Ośrodkami Metodycznymi z całego 
świata zoorganizowwał wyjątkowe spotkanie z Łukaszem Wierzbickim – autorem książek dla dzieci i 
młodzieży. Spotkanie odbyło się 21 lutego (niedziela) o godzinie 20:00 AEST. W spotkaniu wzięły dzici 
z całego świata: Australii, Anglii, Irlandii, Białorusi etc. 

Łukasz Wierzbicki (ur. 1974 w Poznaniu) – pisarz, podróżnik, kolekcjoner płyt i książek.  

Więcej o autorze: https://lukaszwierzbicki.pl/ 

 

 

http://www.pccv.org.au/
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Piknik Rodzinny i Mikołajki na Urodziny Biało-Czerwonej 

 

5.12.2020 w naszej Szkole odbył się Piknik 
Rodzinny z okazji Urodziny biało-
czerwonej. Radość ze spotkania była 
WIELKA, bo nie widzieliśmy się 9 miesięcy. 
Tyle właśnie trwało nasze zdalne nauczanie. 

Dopisały nam nie tylko fantastyczne 
humory, ale też bardzo dobra pogoda! 
Wśród atrakcji była mobilna farma 
zwierząt, pokaz Magika, warsztaty 
bożonarodzeniowe oraz Urodziny 
Niepodległej. Mieliśmy także pyszny lunch 
oraz polskie pączki:-) 

 

 
 

 
 

 

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy 
podzielić się naszą RADOŚCIĄ z 
zaprzyjaźnioną Polską Szkołą z South 
Melbourne, którą wczoraj gościliśmy w 
Rowville. 

http://www.pccv.org.au/
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W imieniu naszych szkolnych społeczności 
bardzo dziękuję naszym Sponsorom: 
Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej 
Polskiej w Sydney oraz Stowarzyszeniu 
„Wspólnota Polska”, a także wszystkim 
osobom, które pomogły mi w organizacji 
tego, jakże pięknego, wydarzenia. W 
szczególności pragnę podziękować Ani 
Szabo, Kasi i Radkowi Wrzesińskim, Madzi 
Wasilewskiej, Gosi Buczek, Marcie Faller, 
Francois Delport, Madzi Domżalskiej, 
Darkowi Starosteckiemu, Monice i Rafałowi 
Krajewskim, Edycie Nędzy, Asi 
Gołębiowskiej oraz, oczywiście, Bożence 
Iwanowskiej. Ten dzień z pewnością na 
długo pozostanie w naszej pamięci. 

 

Fotorelację z wczorajszego Pikniku można 
obejrzeć na naszej stronie Facebook: Polish 

Saturday School, Rowville. 

Magda Delport 
Koordynatorka Polskiej Szkoły im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville 

 

MIKOŁAJKOWY PIKNIK 

 

Nareszcie! Po dziewięciu miesiącach zdalnej 
nauki Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika 
w St Albans spotkała się w Albion ze Szkołą 
im. Marii Konopnickiej z Essendon, żeby 
świętować urodziny Biało-Czerwonej. 

 

Mieliśmy dużo atrakcji – występ magika z 
„biało-czerwonymi” sztuczkami po 
angielsku, kręcenie różnych (ale przede 
wszystkim biało-czerwonych) baloników, 
warsztaty robienia flag i innych biało-

http://www.pccv.org.au/
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czerwonych gadżetów, a także warsztaty 
bożonarodzeniowe, gdzie oprócz innych 
aniołków można było zrobić polskiego – 
biało-czerwonego anioła. Kto miał zręczne 
ręce wyszedł z torebką dekoracji na 
choinkę. 

 

Imprezę przygotowali i poprowadzili Pani 
Halinka Puszkar oraz rodzina 
Rawdanowiczów. 

 

Były gry, zabawy, konkursy z nagrodami, 
magiczne sztuczki, pączki i kiełbaski. 
Pogoda i humory dopisały. 

 

 
Z cyklu Wasze historie przedstawiamy wywiad z Zajączkiem Wielkanocnym – 

gwiazdą filmu i reklamy oraz entuzjastą zdrowej diety i aktywności fizycznej. 

 

Portal Polonii [PP]: Jak to się stało, że zostałeś Zajączkiem Wielkanocnym? 

Zajączek Wielkanocny [ZW]: Była wiosna. Pierwszy dzień świąt, czyli Wielka Niedziela. Leżałem sobie na 

trawie. Nagle z lasu wybiegły dzieci. Szukały czegoś. Przyglądałem się im uważnie. Biegały po łące i 

krzyczały. Pomyślałem sobie, że może by ich tak czymś zająć. Pokicałem więc do hurtowni i kupiłem 

czekoladowe jajka. Wróciłem na łąkę i pochowałem jajka w trawie. Dzieci oczywiście dalej biegały, ale teraz 

miały już cel       Od tego czasu zjawiam się niespodziewanie co roku w ogródkach i  parkach. Staram się 

robić niespodziankę zarówno dzieciom, jak i dosrosłym. Poza tym, szukanie jajek jest wyrazem wielkanocnej 

radości. Oprócz tego, jestem pierwszym ze zwierząt pojawiającym się na łące na wiosnę. Tym samym, 

stałem się symbolem życia po zimowym śnie i zwiastunem nadchodzącej wiosny. 

http://www.pccv.org.au/
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PP: Kto pomaga tobie w chowaniu czekoladowych jajek? 

ZW: Rodzice, ale tak naprawdę dobrzy są w tym seniorzy. Mają więcej wolnego czasu, co pozwala im 

bardziej zaangażować się w całą procedurę chowania jajek. 

PP: Czy wiesz, w którym kraju spożywa się najwięcej czekoladowych zająców? 

ZW: Szczególnymi smakoszami czekoladowych zajączków są Niemcy, którzy jedzą ich co roku aż 12 

tysięcy...ale oczywiście najliczniejszą grupą docelową są dzieci.  

PP: Odwiedzasz różne kraje. Które tradycje wielkanocne są tobie najbliższe? 

ZW: Prawie wszędzie mam swoich przedstawicieli, którzy w różny sposób obchodzą święta wielkanocne. 

Święta wielkanocne obchodzi się na całym świecie, ale świąteczne zwyczaje wyglądają w różnych punktach 

globu bardzo różnie. Niektóre zwyczaje są podobne do tych w Poslce. Mieszkańcy dalekiej wyspy Bali na 

Oceanie Indyjskim podobnie jak Polacy robią palmy i święcą potrawy wielkanocne. Mają też swój własny 

zwyczaj, który polega na budowaniu ołtarzy z małych, kolorowych ciastek. 

Szwedzi, natomiast, zamiast palm zdobią gałązki krzewów, używając do tego barwnych piórek. Do 

najmłodszych mieszkańców Szwecji również przychodzi zajączek, który w Wielką Sobotę przynosi im 

czekoladki. 

W Stanach Zjednoczonych Wielkanoc spędza się z rodziną. Oprócz jajek, pieczonej szynki w słodkim sosie i 

ciast nie ma specjalnych potraw. Kiedy jajka są już pomalowane, rodzice (a właściwie zając, czyli Easter 

Bunny) chowają je przed dziećmi w najróżniejszych miejscach w domu lub ogrodu. Pociechy mają za 

zadanie znaleźć wszystkie pisanki, a potem mogą je wszystkie zjeść. Co roku grupka biednych dzieci może 

uczestniczyć w szukaniu jajek ukrytych w Białym Domu (Easter Egg Hunt). Zajączek przynosi dzieciom 

prezenty: w wielkanocnym  koszyczku znajdują się najczęściej słodycze, owoce oraz drobne upominki. 

Święta na czeskich wsiach zaczynają się w poniedziałek rano. Zwą się szmigrus (widać tu podobieństwo do 

polskiego śmigusa-dyngusa). Tego dnia dorośli czekają w domach, bo chłopcy w kilkuosobowych grupkach 

objeżdżają (każdy tym co ma) te domy, w których mieszkają ich rówieśnice. Niosą ze sobą pomlazki, czyli 

warkocze splecione z trzech, pięciu, siedmiu lub dziewięciu wierzbowych gałązek. Dziewczyny oblewają ich 

z okien wodą, ale chłopcy, nie bacząc na to, wpadają do domu i ścigają piszczące i kryjące się po kątach 

dziewczyny, żeby je wysmagać pomlazkami. 

Ciekawy zwyczaj panuje w Bułgarii, gdzie istnieje zwyczaj rozbijania jajek wielkanocnych na szczęście. Jajka 

są rozbijane po czuwaniu w Wielki Piątek i przez następne kilka dni. Pierwsze jajko, które zostanie rozbite o 

mury kościoła jest jednocześnie pierwszym jajkiem, które ludzie jedzą po długim Wielkim Poście. Ludzie 

rozbijają między sobą jajko o jajko, a osoba która jako ostatnia pozostanie z nierozbitym jajkiem ma mieć 

szczęście przez cały rok. 

Jak widać z powyżej opisanych zwyczajów są one różnorakie na całym świecie. Jednak symbolem, który 

występuje najczęściej jest jajko wielkanocne – symbol nowego, odradzającego się życia. 

PP: Wszyscy pamiętamy Twoje role w filmach dla dzieci i młodzieży: Zając Poziomka, czeski Krecik, Królik 

Bugs, Wilk i zając. Skąd pomysł na karierę aktorską? 

ZW: Czasami trzeba zdobyć dodatkowe fundusze na czekoladowe jajka dla dzieci, których rodzice nie mają 

zbyt dużego budżetu domowego. Profity za rolę przekazuję na zakup czekoladowych jajek.  

PP: Teraz działasz głównie w branży cukierniczej. Czy to nie jest sprzeczne z Twoją dietą warzywno-

owocową? 

http://www.pccv.org.au/
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ZW: Dieta dietą, a po ostatnich kwarantannach trochę znudziło mi się zdrowe odżywianie, domowa 

gimnastyka oraz spacery w promieniu do 5 kilometrów od domu. Postanowilem trochę zaszaleć i wejść w 

branżę cukierniczą. Oczywiście, jak nie przetestujesz towaru, to nie wiesz co masz. Dlatego biznes wziął 

górę nad dietą. Po za tym jestem czekoholikiem. 

PP: Czy to prawda, że od czekoladowych zajączków się nie tyje? 

ZW: Oczywiście, że nie. Do ich wytwarzania używamy specjalnej receptury. A poza tym to tylko raz do roku. 

Szaleć czasami trzeba, bo byłoby nudno. 

PP: Co robisz, aby być w dobrej formie? 

ZW: Kicam, kicam i kicam. Czasami ćwiczę też razem z panią Basią z LET'S GET ACTIVE”. Polecam! 

PP: W co najbardziej lubiłeś się bawić jako dziecko?  

ZW: Oczywiście, że w puszczanie zajączków. 

PP: Co było pierwsze: jajko czy kura? 

ZW: Dinozaury      

Można pomyśleć: „to bzdura”, 
lecz konflikt jest nierozwiązany, 
co było najpierw jajko czy kura? 
– moment stworzenia nieznany. 

 

Z czego kurczątko powstało? 

No raczej z jajka, chyba… 

A jajko? Co się zadziało? 

W ten sposób każdy gdyba… 

 

Lecz jeśli to takie problematyczne 

lepiej zostawić tę dysputę, 

tu coś jest mało logiczne, 

co niby działo się z kogutem? 

 

Zacznijmy rozważać od tego wątku, 

resztę uznając za rzecz wtórą. 

To ko g u t był na początku, 

i temat przestaje być bzdurą. 

 

Mam nadzieję, że wszyscy wiecie 

rodzice najpierw, dziecko potem, 

lecz jeśli dalej się spierać chcecie 

to ja zostawiam was z tym kłopotem. 

 

Grażyna Rodriguez 
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