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Tydzień Seniora 2020 

Z okazji Tygodnia Seniora Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii wraz z Polskim Biurem 

Usług Społecznych PolCare złożyły najserdeczniejsze życzenia, zrówno w formie kartki, jak i 

filmiku, który został umieszczony na facebooku PCCV i POLCARE. 

 

Przygotowaliśmy szereg atracji dla klientów oraz podopiecznych ze swoich programów. 

 

Zaprosiliśmy naszych seniorow na kanał Polish Community Council of Victoria na YouTube na 

którym umieszczone zostały piosenki, koncerty, akademie, filmiki z ćwiczeniami realizowanymi w 

ramach programu „Let’s Get Active – Bądźmy Aktywni” oraz filmiki z programu „Be Connected. 

Every Australian Online” wspomagającego doskonalenie kompetencji cyfrowych. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się piosenki: „Przeżyć życie trzeba umieć” śpiewaną przez 

siostę Elżbietę Cieślarczyk MChR oraz cover „Ciągle pada” zespołu Czerwone Gitary w wykonaniu 

Ani Cietrzewskiej . 

 

Zachęcaliśmy do posłuchania Audycji dla polskich seniorów w radiu SBS Polish 3ZZZ, muzyki 

klasycznej: koncertu „Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldiego i utworów Fryderyka Chopina, 

YOU TUBE 

WARTO POSŁUCHAĆ 
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muzyki rozrywkowej: „Wszystko będzie dobrze” w wykonaniu różnych artystów, „Przyjdzie czas” 

zespołu Golec uOrkiestra, „Co mi Panie dasz” Orkiestry online pod batutą Adama Sztaby, „Do Re 

Mi” Covid-19 version. 

 

Zaprosiliśmy do pobrania bezpłatnych materiałów: zestawu ćwiczeń „Activity Pack October” oraz 

propozycji witualnych spacerów po muzeach i zamkach. 

 

Z okazji tygodnia Seniora - na naszych video 

chatach rozmawialiśmy o tym  - Czy fajnie 

jest być seniorem w Australii ? Kiedy tak 

naprawdę zaczynamy być seniorami? 

Dlaczego warto być aktywnym seniorem 

. Seniorzy, których z roku na rok nam 

przybywa, nie chcą siedzieć w domach. Mówią: 

Wykorzystajcie nasz potencjał, stwórzcie 

warunki, a pokażemy wam, co 

potrafimy. Nasze podopieczne są 

bardzo zadowolone z pomocy, którą 

otrzymują  i mogą dalej rozwijać swoje 

pasje, , mogą się uczyć i nabywać nowe 

umiejętności .  Są dumne, że potrafią 

obsługiwać telefony, komputery ,I Pady itp 

sprzęt elektroniczny  

oraz cieszyć się z tego, że są, że dają radę. Mimo 

dolegliwości mają uśmich na twarzy.  

 

be connected   Basia Rybarczyk – tekst z 

“POLCARE” facebook 

 

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. 

DO POBRANIA 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/polish
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PACZKA DLA SENIORA 

Na początku września Polskie Biuro Usług Społecznych „PolCare” zorganizowało kolejną edycję 

akcji „Paczka dla seniora”. Zainteresowanie polskimi, ciepłymi daniami było ogromne. Wydaliśmy 

około 1250 posiłków. 

W skład paczki wchodziły między innymi: bigos, chleb, 

pierogi, mięso z ziemniakami, buraczki, zupa ogórkowa, 

krupnik, sałatka jarzynowa, owoce oraz dla osłodzenia życia 

w tym trudnym, pandemicznym czasie batonik Prince-Polo.  

Potrawy przygotowywane były w piątek, sobotę i 

poniedziałek (4-7 września) w kuchni Domu Polskiego w 

Rowville. Natomiast we wtorek 8 września nastąpiło wielkie 

rozwożenie paczek. Wszystkie dania były włożone w 

plastikowe pojemniki i zapakowane w torby termoizolacyjne. 

W akcję rozwożenia paczek zaangażowali się pracownicy 

biura „PolCare” oraz wolontariusze, którym bardzo 

dziękujemy za pomoc. Do każdej paczki w ramach Wellness 

& Reablement dołączyliśmy informacje o zdrowiu 

psychicznym podczas COVID 19, porady stulatki, które warto wziąć sobie do serca oraz 

łamigłówki umysłowe. 

Zdjęcie nadesłane przez Pana Andrew, który otrzymał paczkę 

Akcja „Paczka dla seniora” jest organizowana przez „PolCare” już po raz czwarty. Celem akcji jest 

zapewnienie seniorom oraz podopiecznym CHSP i NDIS wsparcia w tym trudnym okresie 

spowodowanym pandemią COVID-19.  

 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Get Online Week 2020

Już po raz trzeci, Federacja Polskich 

Organizacji w Wiktorii zaprasza polską 

społeczność do udziału w Get Online Week – 

międzynarodowej akcji promującej bycie 

aktywnym online. Akcja jest organizowana 

przez Good Things Foundation, organizację 

prowadzącą program Be Connected. Every 

Australian Online. W tygodniu 19-25 

października 2020, dla uczestników Social 

Support Groups (Ośrodków Zajęć Dziennych) 

przygotowaliśmy aktywności online podczas 

ich cotygodniowych spotkań.  

W zajęciach online wzięły udział grupy SSG 

Doveton, SSG Rowville RELAX i SSG 

Rowville SPORT. 

Zaś dla całej polskiej społeczności w Wiktorii 

przygotowaliśmy ciekawe propozycje na 

przyjemne i edukacyjne spędzanie czasu w 

Internecie. Jeśli śledzicie nasze profile na 

Facebooku lub dołączyliście do wydarzenia 

Get Online Week 2020 mieliście już 

możliwość skorzystania z kilku naszych 

propozycji. Poniżej zamieszczamy link do 

całej naszej Bazy pomysłów na przyjemne i 

pożyteczne spędzanie czasu w sieci.  

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii jest 

partnerem programu Be Connected. Every 

Australian Online od 2018 roku. Obecnie 

nasza sieć liczy 80 użytkowników 

zarejestrowanych na platformie e-learningowej 

i kilkadziesiąt osób regularnie biorących 

udział w szeregu prowadzonych przez nas 

działań, m.in. w: Programie wypożyczania 

urządzeń cyfrowych, akcji Get Online Week 

czy Dniach wsparcia IT dla seniorów. 

 
Spotkanie SSG Doveton 

 

               
 

 

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności cyfrowe, zapraszamy do naszej sieci: 

Polish Community Council of Victoria. Zarejestruj się na platformie Be Connected  

i skorzystaj z kilkudziesięciu bezpłatnych kursów e-learningowych! 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
https://beconnected.esafety.gov.au/
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Federacja Polskich Organizacji 

w Wiktorii jest partnerem 

programu Be Connected. Every 

AustralianOnline od 2018 roku.  

Obecnie nasza sieć liczy 80 

użytkowników zarejestrowanych 

na platformie e-learningowej  

i kilkadziesiąt osób regularnie 

biorących udział w szeregu 

prowadzonych przez nas działań, 

m.in. w:  

Programie wypożyczania 

urządzeń cyfrowych, akcji Get 

Online Week czy Dniach 

wsparcia IT dla seniorów. 

 

 

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY – ZOOM  

Sytuacja związana z restrykcjami COVID 19 zachęciła do zoorganizownia spotkania wolontariuszy 

z programów PCCV i POLCARE wykorzystując komunikator ZOOM. Pierwsze nasze spotkanie 

pdbyło się 25/08/2020. Spotkanie było poparte prezentacją – “Infection control”. 

 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Tydzień Opiekuna 2020 

Jak co roku, Grupa Opiekunów w Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii obchodziła 

Tydzień Opiekuna, który w tym roku przypadł 

na 11-17 października. 

Tydzień Opiekuna to doskonała okazja, by 

podziękować wszystkim, którzy zajmują się 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Za 

ich ogromne zaangażowanie i nieoceniony 

wkład pracy w niesienie pomocy tym, którzy 

jej teraz potrzebują najbardziej. To pokazuje, 

że zawsze warto wierzyć w dobro i 

poświęcenie opiekunów. 

 

Zestawy High Tea gotowe do wysyłki  

 

Opiekunka podczas odbioru smakowitej przesyłki  

 

Opiekunka podczas odbioru smakowitej przesyłki  

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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W tym roku święto to obchodziliśmy w czasie 

szczególnym, w trakcie pandemii COVID-19, 

z którą do tej pory nikt z nas się nie mierzył. 

Nie mogliśmy się spotkać w restauracji czy 

innym miłym miejscu, dlatego też, w piątek, 

16 października o godz. 19.00 zaprosiliśmy 

naszych opiekunów na spotkanie wirtualne 

High Tea na platformie ZOOM. W czasie 

spotkania, w którym brało udział 20 

opiekunów, delektowaliśmy się specjalnie na 

tę okazję zamówionym poczęstunkiem, 

wcześniej, z dostawą do domu,.  

Uczestnicy spotkania 

  

Tym razem nie zorganizowaliśmy sesji 

informacyjnej dla opiekunów ani nie 

mówiliśmy o problemach i kłopotach 

wynikających z codziennych trudnych 

obowiązków w życiu każdego opiekuna.  

Spędzilismy ten wieczór w miłej atmosferze, 

dzieląc się pomysłami jak najlepiej spędzić 

czas podczas trudnego okresu jakim okazał się 

COVID-19 i wspierając się polskim humorem. 

Spotkanie przebiegło w milej atmosferze 

uśmiechniętych osób, pokazujących swoje 

ukochane zwierzęta domowe i patrzących na 

życie z optymizmem. Pozwolę sobie 

zauważyć, że stajemy się coraz bardziej 

wirtualni i dzięki technice komunikujemy się 

praktycznie bez ograniczeń.  

Zauważyłam, że nikt nie narzekał, nie 

umartwiał się, a przecież opiekunowie mają 

zawsze do tego prawo, albowiem wieloletnia 

opieka nad chorym, niepełnosprawnym jest 

dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. 

Może doprowadzić do wyczerpania i 

zniechęcenia.  

Dzięki pełnej poświęcenia opiece, osoby 

starsze czy niepełnosprawne mieszkają z 

opiekunami, a nie w domach opieki 

społecznej. Dlatego też nasza organizacja jak 

tylko może, czuwa nad polepszeniem jakości 

życia opiekunów, co przyczynia się do lepszej 

opieki nad ich bliskimi.  

Odpowiadając na potrzeby opiekunów 

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii 

stale poszerza swoje serwisy, a do 

najpopularniejszych należą: Respite House w 

Crib Point, Friendly Visiting Program, 

Community Visitors Scheme, Young 

Disabled Group, NDIS, Palliative Care, 

Social Support Groups, Home Care 

Packages oraz CHSP Support Program. 

Drodzy Opiekunowie zrzeszeni w naszej 

polskiej organizacji: 

To zaszczyt móc dziś Wam podziękować za 

trud, poświęcenie i cierpliwość w Waszym 

codziennym życiu. 

Ewa Kiżewski 

Service System Development Program 

Coordinator 

 

  

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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SPOTKANIE PRACOWNIKÓW PCCV/POLCARE – ZOOM  

W związku z restrykcjami COVID 19 spotkanie pracowników PCCV i POLCARE zostało 

zoorganizowane wykorzystując komunikator ZOOM. Omawiane były sprawy bieżące związane z 

restrykacjami COVID 19’.  

 

 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Zakończenie pełnienia misji Generalnego Konsula Honorowego 

RP w Melbourne przez pana George’a Łuka-Kozikę 

 

 

Dr Zbigniew (George) Łuk–Kozika OAM 

Konsul Generalny (Honorowy) RP w Australii 

23 września 2020 

Szanowny Panie Konsulu Generalny (Hon) Dr Łuk-Kozika, 

Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii pragnie serdecznie podziękować Panu za 

całokształt Pana pracy dyplomatycznej w stanie Wiktoria. 

Prezydium Federacji z wielkim szacunkiem odnosi się do pracy jaką Pan Konsul włożył na rzecz 

społeczeństwa Polskiego w Wiktorii i Australii i pragnie Panu serdecznie za to podziękować.  

W swojej pracy był Pan Konsul inspiracją dla nas wszystkich i zawsze służył swoją pomocą.  

Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii ze smutkiem odbiera tę decyzję. 

Życzymy Panu wszystkiego najlepszego na przyszłość oraz raz jeszcze dziękujemy za dwadzieścia 

pięć lat współpracy z Federacją oraz służby dla Polonii w Wiktorii. 

Z wyrazami szacunku, 

Ms Elżbieta Dziedzic 

Prezes  

Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Wasze historie – wywiad z Barbarą Czech 

 

Z cyklu Wasze historie przedstawiamy 

wywiad z Panią Barbarą Czech – 

kierownikiem artystycznym i choreografem 

zespołu Pieśni i Tańca POLONEZ, jak 

również współorganizatorem i choreografem 

Balu Debiutantek. 

Portal Polonii (PP): W tym roku Zespół 

POLONEZ obchodzi jubileusz 55-lecia 

powstania. Proszę opowiedzieć kto założył 

zespół i jakie były początki zespołu? 

Barbara Czech (BC): Zespół Pieśni i Tańca 

POLONEZ (Polonez Song and Dance 

Ensemble) powstał w 1965 roku z inicjatywy 

mojego Ojca, Zbigniewa Czecha, przy 

współpracy ze Zdzisławem Drzymulskim, 

ówczesnym Prezesem Federacji Polskich 

Organizacji w Wiktorii. Pierwszy występ 

Zespołu odbył się w 1966 roku w Melbourne 

Town Hall i uświetnił obchody 1000-lecia 

Chrztu Polski. Warto dodać, że w tym samym 

roku, również z inicjatywy Zbigniewa Czecha, 

odbył się pierwszy Bal Debiutantek, w którym 

wzięło udział 25 par. O oprawę artystyczną 

pierwszego Balu, jak i następnych zadbała 

Janina Czech. 

Obchody 1000-lecia Chrztu Polski, jak i 

powstanie nowych inicjatyw kulturalnych w 

polskiej społeczności w Wiktorii były 

wspaniałą okazją, aby zaprosić młodzież 

do  wspólnego działania. 

Pierwszym instruktorem i choreografem 

Zespołu był Marian Maj ze słynnego zespołu 

Politechniki Warszawskiej. Marian zaszczepił 

dynamiczny i energiczny styl tańca, który 

Zespół demonstruje do dziś. Działalność 

zespołu POLONEZ spotkała się z wielkim 

poparciem wszystkich polskich organizacji w 

Australii. Wielkimi przyjacielami POLONEZa 

byli także Franciszek Hądzell (Canberra), Jan 

Dunin-Karwicki i Witold Szupryczyński 

(Sydney) oraz Bohdan Burbo (Hobart).  

Zbiorowe zdjęcie POLONEZa podczas koncertu 
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

 

PP: Czy może Pani opisać czasy, w których 

powstał i rozwijał się zespół POLONEZ? 

BC: Lata 60-te i 70-te, i póżniej, bo o nich 

mowa, to czasy, kiedy środowisko polonijne w 

Wiktorii działało bardzo prężnie. To były 

zupełnie inne czasy. Wielu ludzi, którzy tu 

przyjechali było samotnymi lub mieli małe 

rodziny. Dla nich społeczeństwo polskie w 

Melbourne stworzyło nową rodzinę. Polskiej 

wspólnocie przyświecał duch patriotyzmu i 

antykomunizmu. W tamtych czasach ludzie 

bardzo na sobie polegali. Bezinteresownie 

angażowali się w działania na rzecz polskiej 

społeczności. 

Ogólnie, życie społeczne było bardzo 

aktywne: POLONEZ, harcerstwo, polskie 

organizacje, polskie msze, akademie, teatry i 

kabarety, polskie szkoły sobotnie, zabawy, 

spotkania. Wszyscy się znali.  

Oczywiście, Melbourne w tamtych czasach 

było znacznie mniejsze. Ludzie spotykali się w 

Domu Polskim na La Trobe St. lub Domu 

Millenium w Kingsville oraz bawili się w 

Marianna Hall w St Alban, czy też w 

Dandenong. Domy Polskie najpierw w Royal 

Parade w Parkville, a póżniej na La Trobe 

Street tętniły życiem i przyciągały całe 

rodziny. 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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PP: Czy może Pani wymienić ludzi, którzy 

działali w latach 60-tych i 70-tych? 

BC: W tamtych czasach mieliśmy 

wspaniałych społeczników. Całkowicie 

oddanych swojej misji, zdroworozsądkowo 

myślących, wielkich patriotów. To było w 

większości społeczeństwo zbudowane 

z  emigracji politycznej i niepodległościowej. 

Dla przykładu wymienię takie osoby jak: 

Kazimierz Nowicki, Stefan Nowicki, Marian 

Białowiejski, Zbigniew Czech, Szymon 

Meysztowicz, Adam Gruszka, Gwidon 

Borucki, Tomasz Ostrowski, Krzysztof 

Łańcucki, Jadwiga Brojer, Andrzej Alwast, 

Zbigniew Podgórski, Tadeusz Kajetański, 

Zosia Górska, Józef Kuszell, Piotr Koziełł i 

wielu, wielu innych zasłużonych. Wymieniam 

tylko tych, którzy zrobili na mnie, jako 

dziecku, największe wrażenie. Wymienić 

wszystkich jest wprost niemożliwe. 

 

Od początku przyjaciel naszej rodziny i 

pierwszy Prezes Koła Przyjaciół POLONEZA 

PP: Kiedy odbył się pierwszy koncert 

POLONEZA? Czy zespół podróżował ze 

swoimi występami?  

BC: Tak jak wspomniałam, pierwszy występ 

zespołu odbył się w Melbourne Town Hall w 

1966 roku i uświetnił obchody 1000-lecia 

Chrztu Polski. Już dwa lata później, w 1968 

roku, odbył się nasz pierwszy pełny koncert w 

Union Theatre na University of Melbourne. W 

1969 roku daliśmy pierwszy koncert poza 

Wiktorią, w National Theatre w Canberze. 

Koncert odbył się przy udziale Gubernatora 

Australii i pełnym sztabie Korpusu 

dyplomatycznego. Zespół wielokrotnie 

podróżował do innych stanów i miast np. 

Sydney i Newcastle, Canberra, Hobart i 

Adelajda, jak również w Wiktorii – Geelong, 

Ballarat, Bendigo, Wodonga, Lindenow i 

Golden Wattle Festiwal w Maryborough. 

Zespół brał udział także we wszystkich 

czternastu festiwalach PolArt. 

PP: Ilu tancerzy występuje w zespole? 

BC:  Licząc wszystkie zespoły (Mały, Średni i 

Duży Polonez) mamy około 100 tancerzy. 

PP: Jakie tańce wykonuje zespół? 

BC: Od początku POLONEZ prezentował 

tańce narodowe. Nasz pierwszy choreograf, 

Marian Maj, wprowadził do repertuaru 

Zespołu tańce z rejonu Rzeszowa. Dzięki 

niemu jako pierwsi w Australii 

zaprezentowaliśmy regionalne tańce polskie. 

Najbardziej może wyjątkową jest nasza 

wiązanka tańców kresowych – zadedykowana 

mojej Mamie, która pochodziła z Polesia. 

Moja mama do ostatnich dni uważała się za 

„Poleszuczka”. W skład tej wiązanki wchodzą 

tańce huculskie, poleskie, lwowskie i 

wileńskie. Choreografia każdej części została 

opracowana przez specjalistów w tym 

zakresie. Żaden inny zespół nie oddaje takiego 

hołdu Kresom jak właśnie POLONEZ. 

Obecnie repertuar Zespołu obejmuje wszystkie 

tańce narodowe, włącznie z tańcami 

regionalnymi oraz naszymi najnowszymi – 

tańcami spiskimi. 

Moje najulubieńsze zdjęcie… 

 

PP: Gdzie odbywały  się i obecnie odbywają 

się próby? 

BC: Na początku próby odbywały się w Domu 

Polskim na La Trobe Street. Spółdzielnia 

Domu udostępniała nam bezpłatnie sale na 

próby. A poza tym, ćwiczyliśmy w wielu 

miejscach. Ostatnio ćwiczymy w Flemington 

Community Centre. Muszę dodać, że Klub 
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Polski w Albion zawsze wita nas ciepło za co 

jesteśmy bardzo wdzięczni. 

PP: W jaki sposób pozyskujecie stroje? Czy 

w przeszłości były problemy z kupnem 

strojów regionalnych? 

BC: Do lat 90-tych nie utrzymywaliśmy 

żadnych stosunków z Polską, głównie ze 

względów politycznych. Pomimo tego, że 

ówczesne władze polskie oferowały 

środowiskom polonijnym stroje ludowe, nawet 

w atrakcyjnych cenach, nie kupowaliśmy ich.  

Na początku stroje szyliśmy sami. Pamiętam 

doskonale jak szyłyśmy w naszym domu stroje 

łowickie. Na pół roku, główny pokój zmieniał 

się w szwalnię. Były manekiny, stosy 

materiałów i wykrojów. W szycie strojów 

zaangażowane były mamy tancerzy oraz moja 

mama, Janina Czech, jako kostiumograf 

Zespołu. W tamtych czasach pomagały, m.in.: 

Jadwiga Mielnik, Nela Woźny, Czesia 

Pietrzak, Teresa Sosnowska, Genia Bielska, 

Wanda Żebrowska i Państwo Bąk. Obecnie 

pomagają m.in.: Liz Dziedzic, Krysia Gasz, 

Hania Terech, Helene Mialszygrosz. 

PP: Czy mogłaby Pani opowiedzieć jeszcze 

inne historie związane z szyciem lub 

sprowadzaniem strojów? 

Oczywiście. Pamiętam, jak pewnego roku 

chcieliśmy przywieźć z Polski materiały, 

jednak polskie władze nie pozwoliły nam na 

to. Trzeba było zatem działać w inny sposób. 

Moja rodzina mieszkająca w Polsce pomogła 

nam wtedy szyjąc z tych materiałów piękne 

sukienki opoczyńskie, których używamy do 

dnia dzisiejszego. 

Innego razu, udało nam się po wizycie Zespołu 

Śląsk w Australii nabyć od Contala (i to po 

całkiem atrakcyjnej cenie) całą partię 

folkowych gobelinów, których na nasze 

szczęście nikt nie chciał kupować. Z tych 

gobelinów uszyliśmy potem stroje łowickie. 

Od lat 90-tych zaczęliśmy sprowadzać część 

strojów z Polski i Stanów Zjednoczonych. 

PP: POLONEZ podróżował po wielu 

miejscach. Tańce w wykonaniu zespołu 

mogli zobaczyć widzowie m.in. w Australii i 

Europie. Jaki występ najbardziej zapadł 

Pani w pamięci? 

BC: Mamy wiele pięknych wspomnień i 

wzruszających momentów. Myślę, że jakbym 

musiała wybrać tylko jedno wspomnienie to 

byłby to nasz pierwszy występ poza Wiktorią, 

w Canberze w 1969 roku. Pojechaliśmy tam na 

zaproszenie Franciszka Hądzla ze 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i 

działacza Polonii w Canberze. Wystąpiliśmy w 

teatrze Narodowym przy pełnej widowni, na 

której zasiedli m.in. ambasadorowie, 

konsulowie i gubernator Australii wraz z 

małżonką. Atmosfera była fenomenalna, a nasi 

tancerze zawojowali scenę. Po naszym 

występie, żona gubernatora poprosiła o to, aby 

zostać naszym patronem. Było to niewątpliwie 

bardzo szczególne wydarzenie. 

Nie mogę zapomnieć również o występach 

Zespołu w Wilnie (2005) i we Lwowie (2008). 

W Wilnie braliśmy udział w koncercie na 

Siemens Arena razem z jedenastoma innymi 

zespołami. Na widowni zasiadło wtenczas 

czterdzieści tysięcy widzów. To wydarzenie 

było wyjątkowe, bo pierwszy raz 

międzynarodowe polskie zespoły występowały 

razem w Wilnie. Nastrój był niesamowity, 

ciepły i zwariowany, a nieustających oklasków 

publiczności nie da się zapomnieć. Do 

dzisiejszego dnia członkowie zespołu 

pamiętają ten koncert jako najlepszy koncert, 

w którym kiedykolwiek brałyśmy udział. 

Podczas występu we Lwowie, w słynnym 

historycznym Teatrze Wielkim, 

występowaliśmy razem z dwoma innymi 

zespołami. Cisza panowała prawie przez cały 

koncert. Słychać było tylko skromne, 

stłumione oklaski. Myślę, że publiczność bała 

się okazywać emocje. Ale na zakończenie, 

otrzymaliśmy niespodziewanie ogromne 

oklaski. Publiczność wstała i nie raz, nie dwa, 

ale trzy razy zaśpiewała nam „Sto lat”. 

Wszyscy płakali! To było niepowtarzalne! 
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Po występie w Teatrze Wielkim we Lwowie 
 
PP: Historia POLONEZA może nie 

wydarzyłaby się, gdyby nie przyjazd Pani 

rodziny do Australii. Proszę opowiedzieć, 

jak to się stało, że Pani rodzina przybyła na 

Antypody? 

BC: Może zacznę swoją odpowiedź nieco 

wcześniej. Moja Mama pochodziła z Kresów, 

z Polesia. Mój tata był z Warszawy. Pracował 

jako architekt. Tak się złożyło, że moi rodzice 

spotkali się podczas wojny w Wilnie. Mama 

studiowała na uniwersytecie. Ojciec pracował 

jako architekt, był w podziemiu. W Wilnie 

wzięli ślub. Po wojnie trafili do Displaced 

persons camp w Ravensbrück. Stamtąd 

pojechali do Włoch, a potem wraz z armią 

Andersa dostali się do Wielkiej Brytanii. 

Moi rodzice byli dobrze wykształceni i oboje 

mówili biegle po angielsku. Niedługo po 

przyjeździe do Anglii, mój ojciec rozpoczął 

pracę jako wykładowca architektury w Polish 

University College (PUC) w Londynie 

(wykonywał tę pracę w latach 1946-51). Pod 

koniec lat 40-tych, gdy wiadomo już było, że 

brytyjscy wykładowcy powrócą na uczelnię, 

moi rodzice zaczęli zastanawiać się nad 

przyszłością naszej rodziny i miejscem, w 

którym moglibyśmy zamieszkać. Rozważali 

trzy kierunki emigracji: Argentynę, Australię i 

Kanadę. Ostatecznie padło na Australię – kraj 

najbardziej oddalony od komunizmu. Poza 

tym Australia szukała architektów. Mój Tata 

zaryzykował, zaaplikował i dostał pracę w 

Commonwealth Department of Works. 

Pracował w tej instytucji aż do swojej 

przedwczesnej śmierci. Z dumą mogę 

powiedzieć, że był odpowiedzialny za takie 

projekty jak lotnisko Tullamarine w 

Melbourne, czy ABC Studia telewizyjne. Moja 

Mama podjęła pracę zawodową, gdy miałam 

13 lat – pracowała w Myerze jako Credit 

Manager. 

PP: Czy Pani rodzice byli bardzo 

zaangażowani w pracę społeczną na rzecz 

Polonii wiktoriańskiej? 

BC: Mogę powiedzieć, że tak. Pracę społeczną 

traktowali jako swój obowiązek patriotyczny. 

Mój Tata był zaangażowany w wiele 

inicjatyw, między innymi był Prezesem Koła 

Techników w Wiktorii (1955-69), Prezesem 

Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 

(1965-68), Prezesem Domu Polskiego im. 

Tadeusza Kościuszki (1966-73) oraz Prezesem 

Komitetu obchodów 1000-lecia Chrztu Polski 

(1966). Był pomysłodawcą nie tylko zespołu 

POLONEZ, ale także Balu Debiutantek, 

Balów Świętojańskich oraz stypendiów dla 

studiującej młodzieży. 

Moja Mama była dyrektorem artystycznym, 

instruktorem, choreografem i kostiumografem 

Zespołu POLONEZ. Przygotowywała 

debiutantki i ich partnerów do występu na 

Balu Debiutantek. 

Janina Czech otoczona tancerzami w nowych 
strojach łowickich, uszytych na 10-lecie Zespołu 

 

Ja byłam dzieckiem Polonii melbourneńskiej. 

To były wyjątkowo ciekawe czasy! 

Przyglądałam się pracy rodziców, a z czasem 

przejęłam obowiązki Mamy. 
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Odznaczenie odznaką „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Ambasador Paweł Milewski przy 
mikrofonie 

 

PP: Jak po latach, Pani rodzice ocenili 

decyzję o wyjeździe do Australii? 

BC: Moi rodzice byli bardzo zadowoleni, że 

zdecydowali się wyjechać do Australii. 

Pomogło im to, że biegle mówili po angielsku. 

Zawsze byli bardzo lojalni wobec Australii, 

bowiem ten kraj dał im schronienie, 

bezpieczeństwo i pracę. Nie zmienia to faktu, 

że kochali Polskę i tęsknili za nią. Zwłaszcza 

Mama. Ojciec zawsze mówił, że najdłużej 

mieszkał w jednym miejscu właśne w 

Australii. 

PP: Czy czuje się Pani bardziej Australijką, 

czy Polką? 

BC: Powiedzmy w ten sposób: Australia dała 

mi wszystko co mam: dom, wykształcenie, 

pracę, bezpieczeństwo, ochronę, stabilność. 

Jednak nie byłabym tym, kim teraz jestem, bez 

pielęgnowania polskich korzeni i polskiego 

wychowania. Jestem wdzięczna rodzicom, że 

przekazali mi swoją polską kulturę i język, 

swoją „Polskość”. 

PP: Czy ma Pani w pamięci jeszcze inne 

niezapomniane chwile? 

BC: Tak, jest ich wprost za wiele. Jak 

szukałam zdjęć do tej rozmowy to 

przeżywałam na nowo wiele wspomnień. 

Zdaję sobie sprawę jakie piękne i bogatę mam 

dziedzictwo oraz niesamowite wspomnienia o 

rodzicach i o społeczności, w której wyrosłam: 

Koncerty, Bale, Debiutantki, PolArty, wyjazdy 

międzystanowe i zagraniczne, znajomości, 

przeżycia… 

Na przykład, mam piękne wspomnienia z 

PolArt 2015 Melbourne. To było niesamowite 

osiągnięcie. Miałam szczęście być 

Kierownikiem artystycznym sekcji 

folklorystycznej. Jestem również bardzo 

dumna z wyjazdów zagranicznych ZESPOŁU 

do Polski, Wilna i Lwowa. 

POLONEZ trzykrotnie brał udział w zjazdach 

światowych polonijnych Zespołów poza 

krajem, które odbywają się w Rzeszowie co 

trzy lata. POLONEZ brał w nich udział w 

2005 roku (z podróżą do Wilna), 2008 roku 

(do Lwowa) i 2011 roku (znów z podróżą do 

Wilna). 

Pierwszy nasz zagraniczny wyjazd (2002) 

odbył się na zaproszenie Reprezentacyjnego 

Zespołu Pieśni i Tańca 

„WILENSZCZYZNA”. Wzięliśmy wtenczas 

udział w Festiwalu Kultury Polskiej Ziemi 

Wileńskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie, 

pod Wilnem. Było to naprawdę ogromne 

przeżycie dla wszystkich. 

PP: Powracając jeszcze do spraw 

polonijnych, jak Pani myśli, w jaki sposób 

powinna działać współczesna Polonia? Czy 

może Pani opowiedzieć o działałanich 

społecznych POLONEZA? 

BC: Myślę, że powinniśmy czerpać z historii i 

doświadczenia wspaniałych byłych 

społeczników i działaczy – już wcześniej 

cześciowo wymienionych. Zrobili oni 

fantastyczne rzeczy dla dzisiejszego polskiego 

społeczeństwa w Melbourne. Zaczęli działać 

nie mając niczego. To oni wybudowali nam 

piękne domy, kościoły, organizacje i 

infrastrukturę społeczną, która działa do 

dzisiejszego dnia. Zbudowali dla nas 

podwaliny. Wierzę, że mimo różnic, jesteśmy 

prężnym narodem tworzącym silną Polonię.  
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Myślę, że powinniśmy znaleźć drogę do 

wciągnięcia w działanie najmłodszej 

emigracji, a także dotrzeć do drugiego i 

trzeciego pokolenia urodzonego już w 

Australii. Wielu takich młodych ludzi chce 

kultywować rodzinne tradycje i polską kulturę, 

chcą odnaleźć swoje korzenie. Takie 

dojrzewanie do bycia Polakiem w Australii 

jest piękne i dlatego warto wspierać tych 

młodych ludzi. Czasami im szkodzimy, bo 

traktujemy ich jako „Aussies” i nawet nie 

myśląc, zamykamy im drzwi do polskości.  

Nie jeden „dorosły” przybywając do naszego 

zespołu żałował, że rodzice już wcześniej nie 

otworzyli mu drzwi do polskości, i że sam 

musiał znaleźć tę drogę. Wydaje mi się, że 

warto się nad tym mocno zastanowić.  

Na zawsze zapamiętam moment, kiedy 

mogłam naszej młodzieży po raz pierwszy 

pokazać Polskę. Widziałam ile to dla nich 

znaczyło. Jestem dumna, że nasz Zespół 

pomaga dzisiejszej młodzieży znajdywać 

polskość. Że kultywuje nie tylko polskie 

tradycje, historię i kulturę, ale również 

uświadamia ich o życiu społecznym Polonii w 

Melbourne i włącza ich w jej działania. 

PP: Wiem, że planowaliście na wiosnę 

wielki koncert jubileuszowy. Niestety plany 

pokrzyżował wybuch pandemii. 

BC: Tak, galowy koncert miał odbyć się 13-go 

września tego roku. Obecnie, bardzo 

realistyczne staje się przesunięcie obchodów 

jubileuszowych na przyszły rok. Myślę, że 

obchody będą wspaniałe nie tylko dlatego, że 

będą jubileuszowe, ale także dlatego, że będą 

tak bardzo wyczekane. 

PP: Czy mogłaby Pani opowiedzieć o 

wszystkich planach Zespołu? 

BC: Bardzo chcielibyśmy wznowić próby 

stacjonarne (na razie spotykamy się przez 

Zoom). W maju 2021 roku chcemy 

zorganizować kolejny Bal Debiutantek (w jego 

55-tą rocznicę), a we wrześniu 2021 roku – 

Koncert Jubileuszowy celebrujący 55-tą 

rocznicę powstania zespołu POLONEZ. Mam 

nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna 

zostanie do tego czasu opanowana i że 

będziemy mogli zrealizować nasze plany. 

PP: Życzę zatem, aby wszystkie plany 

Zespołu spełniły się i żebyście wciąż mogli 

zachwycać widzów swoimi pięknymi 

występami. Dziękuję za wywiad. 

BC: Dziękuję. 

Barbara Czech – kierownik artystyczny i 
choreograf zespołu Pieśni i Tańca POLONEZ, 
współorganizator i choreograf Balu Debiutantek. 
Za swoją pracę na rzecz popularyzacji kultury 
polskiej została uhonorowana odznaką „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” przyznawanej przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015, a także 
Złotym Krzyżem Zasługi i medalem OAM nadanym 
przez rząd australijski. 
 

Rozmawiała Justyna Tarnowska. 
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BĄDŹMY AKTYWNI - LET'S GET ACTIVE 
Chciałabym powitać wszystkich bardzo 

serdecznie i zaprosić do wzięcia udziału w 

nowym programie „Bądźmy Aktywni – Let’s 

Get Active” realizowanym przez Polskie 

Biuro Usług Społecznych PolCare (Polish 

Community Care Services).  

Celem naszego programu jest zachęcenie 

członków polskiej społeczności do 

regularnego uprawiania aktywności fizycznych. Dbania nie tylko o sprawność ciała, ale także o 

dobre samooczucie i zdrowie psychiczne. 

 

W programie biorą już udział seniorzy z Ośrodków Zajęć Dziennych (SSG, Social Support Groups) 

oraz klienci programu National Disability Insurance Scheme (NDIS). Pragniemy, aby nasz program 

dotarł do całej Polonii wiktoriańskiej, a zwłaszcza Polek – kobiet w każdym wieku.  

Ze względu na pandemię COVID-19 ćwiczymy indywidualnie lub w parach z zachowaniem 

zalecanego odstępu między osobami. Naszymi działaniami dzielimy się wirtualnie: na fanpage’u 

Polish Community Care Servives na Facebooku oraz na kanale Polish Community Council of 

Victoria na YouTube. Promujemy różnorodne aktywności fizyczne: gimnastykę, ćwiczenia 

korekcyjne i rozciągające, ćwiczenia wzmacniające mięśnie, jogę, techniki odpowiedniego 

oddychania. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce przedstawiane są w 10-minutowych lub 30-

minutowych filmikach. 

Najbardziej popularną formą aktywności fizycznej, którą to każdy z nas codziennie praktykuje, jest 

spacer. Dlatego też od 1 do 30 września zorganizowaliśmy „Wyzwanie Wrześniowe 5,000 – 10,000 

kroków dziennie” (September Challenge 5,000 – 10,000 steps a day). Wydarzenie cieszyło się 

popularnością wśród Polek. W Wyzwaniu wzięło udział (do tej chwili) 15 dziewczyn w różnym 

wieku, które codziennie zdawały relacje ze swoich osiągnięć na Facebooku. Uczestniczki były 

niesamowite. Wzajemnie się inspirowały i motywowały.  

W październiku planowaliśmy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie raka piersi z racji 

obchodzonego co roku Miesiąca Świadomości Raka Piersi (The Breast Cancer Awareness Month). 

Nasze działania były skierowane do wszystkich Polek. Zachęcaliśmy je do wzięcia udziału w naszej 

wirtualnej akcji, tak bliskiej sercu każdej z nas. Jest to także okazja do cieszenia się z bycia kobietą. 
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Inną formą aktywności fizycznej, do której chcemy wszystkich zaprosić jest taniec. Na fanpage’u 

Polish Community Care Services na Facebooku zachęcamy do brania udziału w wirtualnych 

zajęciach tanecznych: tangu, zumbie i wirtualnej dyskotece. 

Mamy również w planach zorganizowanie Poranków Muzycznych (Morning Melodies) dla naszych 

seniorów, które odbywać się będą w Ośrodkach Zajęć Dziennych (Social Support Groups). Dla 

fanów spacerów będziemy mieli grupę spacerową z kijkami (Nordic waking group) oraz grupę 

spacerującą po parkach (walking in the parks). Zaś dla entuzjastów ćwiczeń ruchowych: areobik, 

Tai Chi i lane dancing. Nasze plany są oczywiście uzależnione od obowiązujących restrykcji 

epidemiologicznych związanych z COVID-19. 

Cieszę się bardzo, że mogę podzielić się z Wami naszymi działaniami w ramach programu 

„Bądźmy Aktywni – Let’s Get Active”. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś dla 

siebie i dołączy do naszych aktywności.  

Życzę dużo wytrwałości i cierpliwości w byciu aktywnym. Zapewniam, że satysfakcja z postępów i 

lepszego samopoczucia pojawi się na 100%. 

Basia Bailouni 

Koordynator Programu Sportowego 

„Bądźmy Aktywni – Let’s Get Active” 
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Opieka paliatywna w odniesieniu do problemów z COVID-19 

Pandemia COVID-19, nowej choroby wirusowej, angażuje systemy opieki zdrowotnej na całym 

świecie oraz w Melbourne w stanie Wiktorii. 

W tej dramatycznej sytuacji należy zadbać 

o utrzymanie najwyższej jakości opieki 

paliatywnej (OP) nad osobami chorującymi 

na postępujące i nieodpowiadające na 

leczenie choroby nowotworowe 

i nienowotworowe, przebiegające często 

z różnymi objawami i problemami natury 

psychicznej, społecznej i duchowej.  

Opiekę Paliatywną powinno się stosować 

równolegle z leczeniem dla danej choroby, 

niezależnie od rokowania. Dlatego 

w ostatnim czasie wypracowano różnego 

wskazówki dotyczące tego, jak w czasie 

obecnej pandemii koordynować OP nad 

chorym przebywającym w swoim domu (z większym wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych), tak aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno chorym oraz ich bliskim, jak 

i personelowi. 

 Wskazania do OP oraz jej elementy pozostają niezmienne i obejmują leczenie objawowe oraz 

wsparcie w sferze psychicznej, społecznej i duchowej, pomoc w podejmowaniu decyzji co do 

leczenia i opieki, a także budowanie współpracy między osobami i organizacjami sprawującymi 

opiekę zdrowotną zgodnie z wypracowanymi standardami OP.  

Pojawiły się natomiast pytania o miejsce i zadania OP w sytuacji, w której mierzymy się 

z bezradnością wobec pandemii COVID-19 – choroby, której najcięższych postaci nie można 

(jeszcze) leczyć, z ograniczeniami w zakresie wyposażenia w środki ochrony osobistej oraz 

z brakiem wystarczającej liczby personelu, a także z konsekwencjami izolacji chorych – ich 

samotnością i cierpieniem osób bliskich. 

Do zagadnień i wyzwań w obecnej pandemii, w których może być pomocna Opieka Paliatywna, 
należy zaliczyć: 
1) planowanie opieki medycznej z wyprzedzeniem, ACP (advance care planning) 
2) komunikację prowadzoną z wrażliwością i współczuciem 
3) opiekę całościową, opiekę duchową i towarzyszenie choremu 
4) łagodzenie dolegliwości 
5) opiekę nad ciężko chorymi pacjentami, 
6) wsparcie rodziny w okresie choroby oraz po śmierci. 

 PCCV Projekt Opieki Palliatywnej oferuje bezpłatną pomoc społeczności polskiej mieszkającej w 

Wiktorii 
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• Indywidualną pomoc dla osób chorych, aby pomagać im godnie żyć jak najdłużej we 

własnym domu; usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta; 

• Holistyczny system wsparcia dla opiekunów i rodziny, które zmagają się z chorobą oraz 

własnymi problemami; 

• Informacje na temat opieki paliatywnej, opieki dla osób chorych na demencje oraz 

informacje dla opiekunów. 

Nie należy bać się poprosić o pomoc, 

 jeśli uważasz, że może być potrzebna tobie lub twoim bliskim. 

Po dodatkowe informacje prosimy dzwonić do Polskiego Biura Usług Społecznych w Oakleigh 

tel. (03) 9569 4020. 

Skróty: ACP (advance care planning) – planowanie opieki medycznej z wyprzedzeniem, 
 COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2,  
 OP – opieka paliatywna, 

Referencje: Jak cytować: Sobański P., Jassem E., Pyszora A., Krajnik M.: Opieka paliatywna w czasie 
pandemii COVID-19. Med. Prakt., 2020; 4: 47–53 

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 
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Webinaria dla nauczycieli szkół polonijnych 

 

 

We wrześniu i październiku nauczyciele szkół polonijnych wzięli udział w cyklu webinarów 
zorganizowanych pod wspólnym tytułem „Szkoła polonijna w Australii w obliczu pandemii 
Covid-19”. Wirtualna forma doskonalenia zawodowego nauczycieli zastąpiła, w tym roku 
wyjątkowo, konferencję metodyczną corocznie organizowaną przez Dział Szkolny Federacji 
Polskich Organizacji w Wiktorii, Polskie Twarzystwo Edukacyjne w Wiktorii oraz Lokalny 
Ośrodek Metodyczny Australia. 

Baner promujący wydarzenie 

W webinariach wzięli udział nauczyciele 
szkół polonijnych z Melbourne, Sydney i 
Perth. Pośród gości specjalnych warto 
wymienić Pani Konsul Generalną dr Monikę 
Kończyk oraz Przewodniczącą Komisji 
Oświatowej Polonii Australijskiej Elżbietę 
Cesarski. 

Tematy webinarów dotyczyły kwestii 
najbardziej newralgicznych w nauczaniu 
zdalnym, w tym m.in.: jak radzić sobie z 
motywacją, jak wybierać materiały i zasoby 
internetowe w nauczaniu zdalnym. Podczas 
webinarów była też przestrzeń na wymianę 
doświadczeń między uczestnikami. 

Webinarium „Problemy związane  
z nauczaniem zdalnym” – prowadzenie 
Monika Krajewski. 
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Webinarium „Jak pomóc rodzinom, które nie 
radzą sobie z sytuacją pandemiczną?” – 
prowadzenie Bożena Iwanowski. 

  

 
Webinarium „Jakie dostępne materiały 
najlepiej zostały wykorzystane w nauczaniu 
zdalnym?” – prowadzenie Magdalena Delport 

 

 
Webinarium „Bezpieczeństwo dzieci – 
najważniejsze sprawy” – prowadzenie Roman 
Sawko. 

 

 
Wydarzenia zostały sfinansowane ze 
środków Konsulatu Generalnego RP w 
Sydney, Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

 

Rozdanie dyplomów dla Maturzystów 2019 

Rok 2020 jest szczególny, bo wszystkie tegoroczne imprezy musiały przybrać inny –wirtualny 

wymiar, albo zostały przesunięte na bliżej nieokreślony termin ze względu na pandemię 

Koronawirusa. 

Tak stało się także z naszym cyklicznym spotkaniem z absolwentami egzaminu maturalnego z 

języka polskiego na uroczystości rozdania dyplomów Konsula Generalnego RP dla maturzystów 

2019. Spotkanie miało odbyć się na początku kwietnia, a zostało przełożone na później. 

We wrześniu zdecydowaliśmy, że spotkanie ostatecznie zorganizujemy na zoomie. I tak, 26 

września o godzinie 7.30 wieczorem, przed ekranami odbyła się uroczystość rozdania dyplomów 

Konsula Generalnego dla maturzystów z języka polskiego, którzy zdali egzamin w roku 2019. 
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Na początku, koordynatorka Działu Szkolnego Federacji, Pani Bożena Iwanowska, powitała 

wszystkich. W spotkaniu wzięli udział wyjątkowi goście: 

▪ Konsul Generalna RP w Sydney – Dr Monika Kończyk 

▪ Honorowy Konsul Genneralny RP w Melbourne – Dr Zbigniew Jerzy Łuk-Kozika OAM 

▪ Prezeska Federacji – Elżbieta Dziedzic 

▪ Vice-Prezes i Honorowy Sekretarz Federacji – Dr Sylwia Gręda-Bogusz OAM 

▪ Członek Prezydium Federacji, Przedstawiciel Board Community Languages Victoria – 

Roman Sawko 

▪ Asystent Kierownika VSL – Lidia Gruszka 

▪ Nauczycielki klas maturalnych – Bożena Kalinowska z VSL Dandenong High i Maria 

Lednik z University High 

▪ Rodzice i uczniowie klasy maturalnej 2019 

 

Następnie przemówiła Prezes Federacji Elżbieta Dziedzic: 

Witam wszystkich dzisiaj obecnych: panią Konsul Generalną dr Monikę Kończyk, Honorowego 

Konsula Generalnego Dr Zbigniewa Łuk-Kozikę, członków Prezydium Federacji, Rodziców i Was 

drodzy maturzyści Pragnę Wam gorąco pogrtulować zdanej ubiegłym w roku matury.  

 

W czasie, gdy Wasi australijscy koledzy mieli czas wolny od nauki, Wy uczyliście się języka 

polskiego, uczęszczaliście do sobotnich szkół polskich….Wasz sukces jest powodem do dumy dla 

Waszych rodziców, nauczycieli, dla całej społeczności polskiej zamieszkałej w Australii. Mamy 

nadzieję, że w dalszym ciągu pozostaniecie związani z Polonią w Wiktorii. 

Raz jeszcze gratuluję Uczniom i Rodzicom. 

Konsul Generalna Dr Monika Kończyk gratulując maturzystom podkreśliła, jak ważna jest to dla 

nich sprawa – albowiem znajomość języka otwiera im drzwi do Polski, ale i nie tylko. Serdecznie, 

słowami wieszcza zakończyła swoją wypowiedź. 
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Następnie, Pani Bożena Kalinowska zaprezentowała uczniów swojej klasy: Michała Olak, Kubę 

Paczkowskiego, Victorię Pierzchałę, Ewę Płuciennik i Sylwię Styczeń. Życzyła im sukcesów oraz 

podziękowała im za współpracę. Podkresliła, że Ewa Płuciennik otrzymała nagrodę ministra za 

bardzo wysokie wyniki na maturze. 

Potem, Pani Maria Lednik przedstawiła swoich uczniów: Amelię Mancewicz, Claire Gruntowicz, 

Nadię Pietrzak, Dominika Rawdanowicza, Adama Filipczaka i Emilię Stawiarski. Najlepiej zdał i 

znalazł się w tzw. „top students” Dominik Rawdanowicz. 

W imieniu absolwentów podziękowanie złożyła Ewa Płuciennik – nauczycielom za pracę, rodzicom 

za pomoc, Pani Konsul za zasponsorowanie imprezy i dyplomy oraz Federacji za zorganizowanie 

spotkania. 

Kolejnym punktem był mini koncert w wykonaniu Dominika Rawdanowicza na trąbce z 

akompaniamentem Klary Rawdanowicz. Koncert wypadł super i Dominik otrzymał wirtualne 

brawa. 

Po tym koncercie nastąpiło pożegnanie Honorowego Konsula Generalnego w Melbourne, Dr 

Zbigniewa Łuk-Kozika, po 25 latach pracy. Dla Niego, ta wirtualna impreza była ostatnim 

wydarzeniem, w którym wziął udział jako Konsul. Bożena Iwanowska przypomniała, że Konsul był 

zawsze życzliwie nastawiony do młodzieży i uczestniczył we wszystkich imprezach z 

maturzystami, Akademiach 3-Majowych oraz był wszędzie tam, gdzie wymagała tego potrzeba. W 

imieniu Federacji podziękowała także Dr Sylwia Gręda-Bogusz. Nie obeszło się bez wzruszeń, 

szczególnie w takiej sytuacji. 

Honorowy Konsul podziękował serdecznie i pogratulował młodzieży tego dużego osiągnięcia. 

Przygotował dla absolwentów albumy, które razem z dyplomami i polskimi gadżetami otrzymają 

wszyscy maturzyści. Przesyłki zostaną wysłane pocztą albo będzie można je odebrać osobiście z 

Biura Federacji. 

 
Na zakończenie części oficjalnej porozmawialiśmy z maturzystami o tym jak sobie radzimy ze 

zdalnym nauczaniem, a także z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.  

Na zakończenie części oficjalnej porozmawialiśmy z maturzystami o tym jak sobie radzimy ze 

zdalnym nauczaniem, a także z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.  

Myślę, że wszyscy uczestnicy spotkania byli zadowoleni, że mogliśmy się spotkać i uczcić sukcesy 

polskiej młodzieży. 

BI 
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INFORMACJE/KOMUNIKATY 

 

Szanowni Państwo, 

Komunikat Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii z dnia 20 sierpnia 2020 

 

Prezydium Fedracji Polskich Organizacji w Wiktorii pragnie powiadomić, że po śmierci   

Śp Mariana Pawlika OAM Prezesa FPOwW, Zastepca Prezesa  – wybrana na ostatnim zebraniu 

wyborczym w 2018 roku – Pani Elzbieta Dziedzic, przejeła obowiązki Prezesa  FPOwW  

do czasu następnego zebrania wyborczego. Ze względu na obecny stan wyjątkowy związany  

z COVID-19 FPOwW prawdopodobnie nie będzie w stanie zorganizować walnego zebrania  

w określonym czasie. Zebranie będzie zwołane jak restrykcje zwiazane 

z COVID – 19 bedą na to pozwalały.  

  

Dr Sylwia Greda-Bogusz OAM 

Vice-President/Honorary Secretary Polish Community Council of Victoria 

 

 

 

W związku z niezamierzonym błędem drukarskim redakcja Biuletynu Federacji Polskiej 

Organizacji w Wiktorii i Polskiego Biura Opieki Społecznej “Polcare” serdecznie przeprasza 

autorkę opowiadania „Śniadanie na ekranie” za błąd w zapisie Katedry w Sydney. 

Poprawiony tekst 

Po wysłuchaniu transmisji Mszy Świętej z Sanktuarium Maryjnego w Katedrze Sydnejskiej zasiedliśmy do stołu 

dzieląc się jajkiem i składając sobie życzenia na odległość. 

Tekst z błędem 

Po wysłuchaniu transmisji Mszy Świętej z Sanktuarium Maryjnego w Katedrze Synajskiej zasiedliśmy do stołu 

dzieląc się jajkiem i składając sobie życzenia na odległość 

 

Z wyrazmi szacunku 

Redakcja 
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Konkurs Międzypokoleniowy 2020  

„GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł Edmund Strzelecki” 

Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do udziału w Konkursie 

Międzypokoleniowym 2020 „GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł Edmund Strzelecki”.  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polskich w Australii oraz klientów ze wszystkich 

programów prowadzonych przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskie Biuro Usług 

Społecznych PolCare, a także seniorów polskiego pochodzenia mieszkających w Wiktorii/Australii.  

Tematy konkursu: 

• Historia nazwy Mount Kosciuszko  

• Symboliczne znaczenie nazwy Mt Kosciuszko   

• Czym jest dla Polaków Góra Kosciuszki w Australii 

• Sir Paweł Edmund Strzelecki i jego przygoda w Australii 

• Moje wspomnienia (mojej rodziny) z góry Kościuszki 

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

• Plastycznej – technika dowolna (graficzna, rysunkowa, malarska) inspirowana 

wydarzeniami związanymi z Górą Kościuszki 

• Multimedialnej –prezentacja slajdów (nie więcej niż 30 slajdów, płyta CD) lub film, reportaż 

( nie więcej niż 15 minut, płyta DVD).  

• Literackiej - napisanie lub nagranie opowieści o swoich przeżyciach związanych z górą 

Kościuszki w formie pisemnej, audio lub video. 

Konkurs został przedłużony do 16 grudnia 2020. 
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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. Zaś audycje specjalne można usłyszeć w 

niektóre niedziele. 

 

Audycje można wysłuchać bezpośrednio z radia (piątek od godz.14.00 - 93.1FM),  

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

lub 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. 

 

Poniżej znajduje się link do tej audycji.  

https://www.3zzz.com.au/audiofiles/3ZZZ_2020-07-11_19-00-00.mp3 

 

W obu radiach nasze miniaudycje nadawane są pod koniec programu. 

 
 

Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny  

w Australii już po raz trzeci zorganizowały czytanie w ramach akcji "Narodowe Czytanie" 

prowadzonej przez Kancelarię Prezydenta RP od 2012. W tym roku Polska i Polonia na 

świecie czytały fragmenty "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W czytaniu wzięli udział 

nauczyciele szkół polskich w Wictorii oraz rodzina Rawdanowicz. Zapraszamy do obejrzenia 

nagrania! 

#NarodoweCzytanie2020 #Balladyna #JuliuszSłowacki #PCCV #SzkołyPolskiewWiktorii 
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Respite House w Crib Point 

Nowoczesne wyposażenie, domowa atmosfera, dobry 

klimat i otoczenie gwarantuję wspaniały 

wypoczynek. Wykwalifikowani, dwujęzyczni 

pracownicy zapewniają profesjonalną opiekę. Dom 

staje się coraz ładniejszy i czeka na naszych seniorów 

i młodzież z NDIS. Ostatnie prace w ogrodzie 

spowodowały, że nasz „Dom pod różą” pięknie 

zakwitł. 
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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 

 
Zapraszamy wszystkich polskich seniorów  

mieszkających w metropolii 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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