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Jubileusz 70-lecia Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
W dniach 18-20 czerwca br. Polonia Australijska spotkała się
w Adelajdzie na 53. Zjeździe Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
(RNPA) połączonej z obchodami 70. Rocznicy Założenia RNPA.
W Zjeździe wzięli udział Ambasador RP w Australii, Michał
Kołodziejski, Kosul Generalna RP w Sydney, Monika Kończyk, oraz
delegaci organizacji polonijnych z całej Australii. Delegaci PCCV oraz
PolCare z Wiktorii spotkali się w Crib Point by móc razem zdalnie
uczestniczyć w Zjeździe.
Obchody Jubileuszu rozpoczął w piątek wieczór
wspomnień, który uświetnił swoim koncertem światowej
sławy pianista, David Helfgott. Na scenie wystąpili również
muzycy i chór uczniów z Brighton Secondary School. W
sobotę odbywały się obrady, podczas których głosowano
pod złożynymi wnioskami. Przyjęto sprawozdanie
merytoryczne oraz finansowe za rok 2020/2021. Przyznano
również medale RNPA dwóm działaczkom polonijnym z
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, dr Helenie Evert
i Lucynie Artymiuk. Obchody zakończyły się w niedzielę mszą świętą w kościele
Zmartwychwstania Pańskiego w Unley, odprawioną przez rektora Polskiej Misji Katolickiej w
Australii i Nowej Zelandii, ks. Tadeusza Przybylaka SChr.
Okolicznościowy plakat opracował Vitek Skonieczny.

Jubileusz 30-lecia Klubu Seniora w Reservoir
W tym roku 26 maja odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia Klubu
Seniora w Reservoir. Uroczystość odbyła
się w Domu Polskim w Albion.
Prezes Klubu, Pani Halina Graff, z pomocą
Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
przygotowała miłą uroczystość. Organizacja
nasza chętnie pomogła, albowiem zawsze
wspiera zrzeszone polskie organizacje pod
Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii.

Pani Halina Graff serdecznie powitała Gości
honorowych (Ks. Wiesława Słowika OAM,
Dyrektor PCCV i PolCare Panią Bożenę
Iwanowski, Dyrektor Australijsko-Wielokulturowego Biura Usług Społecznych Panią
Elżbietę Drozd, Prezes Federacji Polskich
Organizacji w Wiktorii Panią Elżbietę
Dziedzic, Prezesa Domu Polskiego w Albion
Pana Jerzego Kutypę, Prezesa Stowarzyszenia Wschodnich Dzielnic Melbourne
Pana Zygmunta Bielińskiego, Koordynatora
Uroczystości Społecznych w PCCV Panią
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Stanisławę Biały, członka Prezydium
PolCare Pana Edwarda Biały, Prezes Klubu
Seniora w Rowville Panią Monikę Hołdę,
Prezes Klubu Seniora w Doncaster Panią
Teresę Koronczewski, Prezesa Klubu Seniora w St. Albans Pana Teodora Gazdowicza,
Pana Jerzego Wołosza z Klubu Seniora
Albion) i wszystkich uczestników uroczystości.
Pani Prezes w swoim wystąpieniu
przedstawiła krótką historię klubu: „Plany
założenia Polskiego Klubu Seniora dla
Polaków
zamieszkujących
północnowschodnie dzielnice Melbourne, które
powstały w 1989 r., plany te zostały zrealizowane przez panią Jolantę Politowską.
Pierwsze spotkanie polskiej grupy seniorów
odbyło się 20 października 1990 r. w Ośrodku Emigranta w Reservoir”. Krótko opisała
spotkania klubu i ciepło wyraziła się o
członkach swojego klubu.
Dyrektor Polskiego Biura Opieki Społecznej
PolCare i Dyrektor Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Pani Bożena Iwanowski
podziękowała Pani Halinie Graff za jej
nieocenioną pracę dla klubu, wręczając
bukiet czerwonych róż, statuetkę i dyplom
oraz ciepło przywitała wszystkich członków
Klubu Seniora w Reservoir.

Następnie Pani H. Graff przy współudziale
Pani Bożeny Iwanowskiej i Prezes Federacji
Polskich Organizacji w Wiktorii Pani
Elżbiety Dziedzic nagrodziły dyplomami
zasłużonych członków Klubu Seniora
z Reservoir: Julię Perkowski, Mariana
Guzowskiego, Marię Jazdzewski, Danutę
Ziębę, Henryka Kustosika, Helenę Guzowski,
Danutę Włodarczyk, Wandę Skibę, Halinę
Baran, Helenę Tomaszczuk, Karola Papugę,
Stanisławę Dąbala, Józefa Dąbala, Jadwigę
Peszek. Nagrodzeni seniorzy uśmiechem
wyrazili swoje zadowolenie i chętnie
pozowali do grupowego zdjęcia. Zostali
również nagrodzeni gorącymi oklaskami.

W tym dniu Pani Prezes Klubu z Reservoir
otrzymała również gorące gratulacje i podarunki dla klubu od Dyrektor AustralijskoWielokulturowego Biura Usług Społecznych
Pani Elżbiety Drozd.
Po zakończeniu części oficjalnej podano
smaczny obiad. Przed posiłkiem poprosiliśmy księdza Wiesława Słowika o modlitwę.
W trakcie uroczystości grał pan Ryszard
(„Srebrne Echo”), umilając nam czas.
Nadszedł czas na wspólne biesiadowanie.
Siostra Elżbieta Cieślarczyk i pracownicy
Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
zachęcili wszystkich obecnych do wspólnego śpiewania. Czas upływał w przyjemnej
atmosferze. Oprócz śpiewu, towarzyszył
taniec i dowcipy opowiadane przez członków Klubu z Reservoir. Należy również
nadmienić, że uroczystość jubileuszowa
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Klubu Seniora z Reservoir odbyła się w dniu
obchodzonego w Polsce Święta Matki. Z tej
okazji wszystkie mamy otrzymały czerwoną
różę,
które
wręczane
były
przez
pracowników Federacji Polskich Organizacji
w Wiktorii. Kwiaty jak zawsze sprawiły
wielką przyjemność wszystkim mamom.

Przy dźwiękach akordeonu i odśpiewaniu
tradycyjnego „Sto lat”, Pani Prezes H. Graff
tradycyjnie pomyślała życzenie, oraz sprawnie pokroiła tort obdarowując wszystkich
uczestników.
Był to bardzo miły jubileusz i myślę, że
wszyscy będą go długo wspominać.
W imieniu Federacji Polskich Organizacji w
Wiktorii, Polskiego Biura opieki Społecznej
PolCare, Prezydiów i wszystkich pracowników składam Pani Prezes i członkom
Klubu Seniora w Reservoir życzenia
kolejnych wspaniałych lat razem w szczęściu i zdrowiu.
Ewa Kiżewski

Kolejnym punktem programu był pięknie
udekorowany i smaczny jubileuszowy tort.

Wieczór wspomnień i msza święta poświęcone śp. Marianowi
Pawlikowi OAM
Wieczór wspomnień był zaplanowany na 13
lutego br., jednakże z powodu wprowadzenia kolejnego lockdownu, tym razem
pięciodniowego, znów musiał zostać
przesunięty na inny termin.

W dniu 22 maja 2021 r. w Domu Polskim
„Syrena” w Rowville odbył się wieczór
wspomnień poświęcony śp. Marianowi
Pawlikowi OAM, który zmarł 31 lipca
2020 r. Z powodu trwania lockdownu w
Melbourne, w pożegnaniu śp. Mariana
mogło wtenczas wziąć udział tylko dziesięć
osób.

Na uroczystość przybyło blisko 130 osób, w
tym rodzina, znajomi i przyjaciele,
współpracownicy,
prezesi
organizacji
członkowskich Federacji oraz pracownicy
Polskiego Biura Opieki. Mieliśmy też gości
specjalnych: Ambasadora RP w Australii
Michała
Kołodziejskiego,
Honorowego
Konsula Generalnego RP w Melbourne
Andrzeja
Soszyńskiego,
Federalnego
Ministra
Edukacji
Alana
Tudge’a,
przedstawiciela Premiera Wiktorii Steve’a
Dimopoulousa, parlamentarzystów Natalie
Suleyman i Nicka Wakelinga (którzy
wspólnie przewodniczą wiktoriańskiemu
parlamentarnemu Kołu Przyjaciół Polski)
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oraz Bruce’a Atkinsona – przedstawiciela
regionu wschodniego w Parlamencie.
Z
Sydney
przyjechała
Małgorzata
Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej
Polonii Australijskiej. Przybyli także
przyjaciele ze Stowarzyszenia Polskich
Żydów i ich Potomków, Bernard Korbman
OAM i Izydor Marmur OAM. Wymienić
należy również przybyłych przedstawicieli
duchowieństwa: Rektora Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Keysborough (a
jednocześnie przedstawiciela duchowieństwa w Prezydium Federacji) ks. Kamila
Żyłczyńskiego SChr, Rektora Sanktuarium
Maryjnego w Essendon ks. Wiesława
Słowika SJ OAM i ks. dr. Tadeusza
Roztworowskiego SJ.
Wszystkich osób nie sposób wymienić.
Wszystkich gości w imieniu rodziny i
Federacji powitał Jerzy Wojtkowski, który
był tego wieczoru mistrzem ceremonii, czyli
MC.
Na początku został wyświetlony krótki film
wspominający pracę i życie Prezesa
Mariana Pawlika OAM. Po filmie, MC porosił
o krótkie wspomnienia zaproszonych gości
wg kolejności: Prezes Federacji Elżbieta
Dziedzic,
Ambasador
RP
Michał
Kołodziejski, Minister Alan Tudge, Steve
Dimopoulos, Natalie Suleyman, Nick
Wakeling,
Bruce
Atkinson,
Bernard
Korbman OAM, Małgorzata Kwiatkowska,
Sara Pawlik, Dominik Pawlik. Każde
wspomnienie zawierało oryginalne i z głębi
serca płynące wspomnienia o Marianie
Pawliku – piękne i bardzo osobiste słowa,
których tutaj nie przytoczymy.
Po
tych
wspomnieniach
nastąpiła
ceremonia
wręczenia
jednego
z
najwyższych odznaczeń państwowych –
Krzyża
Komandorskiego
Orderu
Odrodzenia Polski, zwanego też Polonia
Restituta, przyznanego pośmiertnie przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Krzyż
odebrali z rąk Ambasadora RP żona Barbara
i najstarszy wnuk Queenie. Po prezentacji,

Barbara Pawlik podziękowała za odznaczenie w imieniu własnym i rodziny.

Pod koniec spotkania Barbara Pawlik
podziękowała wszystkim zebranym za
przybycie, wypowiedziane ciepłe słowa
oraz za całe wsparcie otrzymane podczas
trudnego czasu żałoby.
Na zakończenie części oficjalnej o swoich
spotkaniach z Marianem opowiedział ks.
Wiesław Słowik SJ OAM. Następnie zostały
zapalone świeczki oraz została odmówiona
modlitwa „Wieczny odpoczynek”.
Kolejnym punktem wieczoru była kolacja, a
po niej kawa, herbata i deser. Był to również
czas na rozmowy między uczestnikami
spotkania.

Tego wieczoru rodzina śp. Mariana Pawlika
otrzymała księgi kondolencyjne. Cały
wieczór wspomnieniowy uwiecznił na
zdjęciach Bogdan Płatek, a krótkie
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sprawozdanie do Radia SBS Polish
przygotował redaktor Dariusz Buchowiecki.
W niedzielę 23 maja o godzinie 11-tej
została odprawiona msza święta za
śp. Mariana Pawlika, którą zamówiła
Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii.
Mszę świętą odprawił ks. Kamil Żyłczyński
SChr. We wspólnej modlitwie, oprócz
rodziny zmarłego, wzięli udział Ambasador
RP w Australii Michał Kołodziejski,

Honorowy Konsul Generalny RP w
Melbourne Andrzej Soszyński z małżonką,
Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
Małgorzata
Kwiatkowska,
Prezeska
Federacji Elżbieta Dziedzic, Członkowie
Prezydium Federacji, sztandar SPK Koła nr
3 i kombatanci z Prezesem SPK Bogdanem
Płatkiem, harcerze i instruktorzy oraz inni
działacze polonijni.
Bożena Iwanowski

Akademia 3-Majowa
Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam
wolność przywróciła. Wiwat! Krzyczcie
wszystkie stany! Niechaj żyje Król
kochany! – głoszą słowa Poloneza
Trzeciego Maja, piosenki powstałej już w
1791 roku.
Pierwsza niedziela maja to tradycyjnie dla
całej melbourneńskiej Polonii dzień
świętowania polskiego narodowego święta
rocznicy Konstytucji III Maja. W tym roku
była to 230. rocznica uchwalenia tego
dokumentu. Ten rok jest szczególny – bo po
roku przerwy spowodowanej pandemią
mogliśmy znowu swiętować ten szczególny
dzień. Uroczystość ta tradycyjnie odbywa
się w Sanktuarium Maryjnym w Essendon
i rozpoczyna się Mszą Świętą za Ojczyznę.
Za gościnę i odprawienie Mszy Świętej
dziękuję Rektorowi Polskiego Sanktuarium
Maryjnego w Essendon Ks. Wiesławowi
Słowikowi SJ OAM.

Uroczystość uświetniły: sztandar Stowarzyszenia Kombatantów Polskich SPK nr 3
w Melbourne i Hufca Podhale Związku
Harcerstwa Polskiego w Melbourne. W tym
roku
na
uroczystości
obecni
byli
amabasador RP w Canberze Pan Michał
Kołodziejski oraz nowy Honorowy Konsul
Generalny RP w Melbourne, Pan Andrzej
Soszyński z małżonką Urszulą.
Serdecznie dziękuję za tegoroczny udział w
uroczystościach przedstawicielom organizacji polonijnych: Prezesce Federacji
Elżbiecie Dziedzic i zastępczyni Prezeski
Teresie Koronczewskiej, Prezesowi SPK
Bogdanowi Płatkowi, członkom Prezydium
Federacji Romanowi Sawko, Davidowi
Babuli i Grzegorzowi Machnackiemu.
Dziękuję zespołowi Polonez z jego
dyrektorem
Barbarą
Czech
OAM,
harcerkom, harcerzom i instruktorom
Hufców Podhale oraz polskim szkołom
sobotnim: Szkole im. Mikołaja Kopernika
w St. Albans, Szkole im. Marii Konopnickiej
w Essendon, Szkole im. Tadeusza Kościuszki
w South Melbourne i Szkole im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Rowville. Dziękuję
koordynatorom, nauczycielom, choreografom, druhnom i druhom gromad oraz
instruktorom harcerskim Hufców Harcerskich Podhale.
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Scena pięknie udekorowana – tekst Konstytucji 3 Maja i ogromne godło Polski – biały
orzeł na czerwonym tle na scenie – to motywy przewodnie dekoracji Akademii. Nagłośnienie i oświetlenie profesjonalne – dziękuję wszytkim, którzy pomagali – całej obsłudze technicznej.

Następnie odczytał akt mianowania nowego
Honorowego Konsula Generalnego RP w
Melbourne
przez
Ministra
Spraw
Zagranicznych i zatwierdzenia go przez
rząd w Australii – wręczył te dokumenty
mianowania Panu Andrzejowi Soszyńskiemu.
Pan Andrzej Soszyński mimo, że już swoją
funkcję pełni od kilku miesięcy po raz
pierwszy miał okazję być oficjalnie
przedstawiony. Podziękował Ambasadorowi i Ministrowi Spraw Zagranicznych za
zaufanie i obiecał pełnić zaszczytną misję
najlepiej jak potrafi.

Koncert rozpoczął POLONEZ wykonując
taniec krakowiak. Po czym na scenę wszedł
Ks. Wiesław Słowik OAM – rektor Sanktuarium Maryjnego w Essendon – gospodarz
imprezy, który powitał dostojnych gości
i przybliżył nam historię Ośrodka w Essendon i Akademii z okazji III maja.

Na scenę następnie weszli uczniowie szkół
polskich i wspólnie z licznie zgromadzoną
publicznością odśpiewaliśmy Mazurek 3
maja przy akompaniamencie Pani Beaty
Rawdanowicz.
Tegoroczną Akademię poprowadziła Klara
Rawdanowicz – był to jej debiut – bardzo
udany. Wprowadziła ona nas w nastrój
Akademii i świąt majowych oraz poprosiła
Alberta Rawdanowicza, który wyrecytował
nam wiersz „Mała Ojczyzna”, który odzwierciedla patriotyzm uczniów naszych polskich
szkół.

Następnie poproszony zosał Ambasador RP
w Australii Pan Michał Kołodziejski, który
krótko przybliżył nam historię Świąt
majowych: 1 maja – Święta Pracy, 2 maja –
Dnia flagi polskiej oraz Dnia Polaków
i Polonii na świecie oraz 3 maja – święta
230. rocznicy konstytucji 3-Majowej.

Moje miasto Melbourne – tu się urodziłem
Tu stawiałem pierwsze kroki, jak chodzić
uczyłem
Tutaj w polskiej szkole wspólnie z kolegami
Uczę się i bawię wraz z mymi Paniami
Poznaję Ojczyznę daleką i bliską
Moje otoczenia, moje środowisko
Bo Mała Ojczyzna nasza wspólna sprawa
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Ważna jest, jak w polskiej szkole – nauka i
zabawa.
Następnie na scenie powitaliśmy Pana
Romana Sawko – koordynatora szkół
z ramienia Prezydium Federacji, który
opowiedział nam o świętach majowych,
o tym jak ważne jest przekazywanie języka
młodym pokoleniom. Podziękował nauczycielom i rodzicom za ich trud i zaprosił na
tegoroczną Akademię.
Następnym punktem programu był utwór
Fryderyka Chopina „Grande Vallse Brilante”
w wykonaniu Klary Rawdanowicz, po
którym wystąpiła Szkoła im. Marii
Konopnickiej w Essendon z programem
o Janie Pawle II „Santo Subito – dlaczego
Święty?” Był to bardzo ciekawy występ
słowno-muzyczny
przygotowany
pod
kierunkiem Pani Haliny Puszkar – wieloletniej koordynatorki tej szkoły. Po tym
programie
wysłuchaliśmy
tria
smyczkowego Klary, Anieli i Alberta
Rawdanowiczów w wiązance melodii
góralskich. Wykonanie było super. Po tym
wystepie uczniowie czterach szkół Federacji: Alex Krajewski, Philip Delport, Aniela i
Emilka wyrecytowali wiersz „Konstytucja”
nawiązujący do święta 3-Majowego. Na
scenę weszła Szkoła im. Mikołaja Kopernika
w St Albans, która pod kierunkiem Dr.
Piotra Kipki zaprezentowała program o
Konstytucji 3-Majowej. Po nim uczennice tej
szkoły Erica i Oliwia Golba zaśpiewały
piosenkę „Jestem Polką i Polakiem” – refren
śpiewali wszyscy ucznio-wie.
Jako ostatnie na scenie zameldowały się
Hufce harcerskie Podhale, które zawojowały scenę śpiewem, ale również i tańcem –
to był porywający występ na zakończenie
którego Hufcowa Monika Furman i hufcowy
Adam Paszkiewicz wręczyli Ambasadorowi
RP M. Kołodziejskiemu odznaki z okazji 70lecia Polskiego Harcerstwa w Australii. Na
zakończenie
na
scenie
powitaliśmy
Prezeskę Federacji Panią Elżbietę Dziedzic,
która podziękowała wszystkim za przygoto-

wanie Akademii. Następnie wraz z Prezesem Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii i Z-cą Prezesa Teresą
Koronczewski wręczono dyplomy, medale
i nagrody za Konkurs Strzeleckiego – ogłoszony z okazji 180-lecia zdobycia przez
niego Góry Kościuszki. Laureaci z 4 szkół w
Melbourne
odebrali
swoje
nagrody
osobiście lub poprzez przedstawicieli:
Monika Kokojenko, Dominic Nedza, Ania
Styczeń, Anekka Rassmussen, Karol Styczeń,
Damian Georgiou i Aniela Rawdanowicz za
udział w konkursie plastycznym oraz
Łukasz Wojton, Alex Krajewski, Philip
Delport,
Albert
Rawdanowicz,
Max
Stankiewicz i Alicia Georgiou za udział w
konkursie multimedialnym. Koordynatorzy
szkół, z których uczniowie brali udział w
konkursie otrzymali pamiątkowe medale.
Zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcie z gośćmi
imprezy. Uczniom z Sydney: Robertowi
Kowalczykowi, Kindze Kozek, Klaudii Kozek
i Tadeuszowi Kozek oraz Marzenie Mazurek
i Jerzemu Ścisłowskiemu nagrody zostaną
wysłane pocztą. Dziękujemy organizatorom
i sponsorom za zorganizowanie konkursu
i Pani Joannie Gołębiowskiej za koordynowanie konkursu.

Na zakończenie wszyscy powstali i odśpiewaliśmy hymn Polski, a potem spontanicznie piosenkę „Bo wszyscy Polacy to jedna
rodzina”.Tak
więc
zakończyliśmy
tegoroczną
Akade-mię
nadzieją,
że
spotkamy się w przyszłym roku na
następnej Akademii, na którą już dzisiaj
serdecznie zapra-szamy.
Bożena Iwanowski
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Dyplomy Konsula Generalnego dla maturzystów
W dniu 14 maja 2021 r. w biurze
Federacji
Polskich
Organizacji
w
Wiktorii w Oakleigh odbyła się
uroczystość nagrodzenia maturzystów
2020 dyplomami Konsula Generalnego
RP.

Uroczystość zaszczyciły swoim przybyciem
Konsul Generalna RP w Sydney Dr Monika
Kończyk,
Wiceprezeska
Federacji
i
Honorowy Sekratarz Federacji Polskich
Organizacji w Wiktorii Dr Sylwia GredaBogusz OAM, nauczycielki klas maturalnych
Bożena Kalinowska z Dandenong High
School i Maria Lednik z University High
Parkville.
Na
uroczystość
przybyło
dwunastu z siedemnastu ubiegłorocznych
maturzystów oraz ich rodzice i bliscy.
Uroczystość poprowadziła i przygotowała
Bożena Iwanowska – Prezes Polskiego
Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii.
Powitała zebranych. Podziękowała uczniom
za wieloletnią naukę języka polskiego, ich
rodzicom za inspirację do nauki, a
nauczycielom za pracę. Podkreśliła ważność
utrzymania języka dla naszej polskiej
diaspory w Melbourne.
Następnie rozpoczęła się część główna
uroczystości
–
uczniowie
otrzymali
dyplomy z rąk pani Konsul. Konsulat
ufundował też nagrody w postaci
voucherów, natomiast Federacja przekazała
nagrody książkowe i kalendarze, a najlepsi
uczniowie otrzymali pamiątkowe szaliki.

W Dandenong High School VSL – VCE
egzamin z języka polskiego jako drugiego
zdali: Julia Augustyn, Olivia Budkiewicz,
Claudia Kowalski, Kacper Marzec, Adam
Naorniakowski, Alex Olak, Marek
Orłowski, Thomas Peacock, Vanessa
Pora, Emily Wiatr, Filip Wiatr, Alex
Zaskowski.
W University High VSL – VCE egzamin
z języka polskiego jako drugiego zdali:
Mateusz Cierpisz, Celina Chochowska,
Jolanta Jodko, Patrick Pajak, Monika
Szmyd.
Pani Konsul przeprowadziła z każdym
absolwentem krótki wywiad na temat
tematu egzaminu ustnego i wszyscy
zorientowaliśmy się, że mimo trudnego,
pandemicznego roku absolweci solidnie
przygotowali się do matury.
Zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia. Pani
Konsul na posumowanie powiedziała wiele
ciepłych słów do maturzystów. Składając
gratulacje podkreśliła jak ważna jest
znajomość języka polskiego dla osób
polskiego pochodzenia. Poza utrzymywania
kontaktów z rodziną można podjąć także
studia na polskich uczelniach, które są
bezpłatne dla Polaków.
Po części oficjalnej odbyła się część
nieoficjalna – małe koktajlowe przyjęcie
przy kawie i herbacie oraz kanapkach i
pączkach. Młodzi mieli sobie wiele do
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powiedzenia, ale i ich rodzice także mieli
okazję do porozmawiania.
Na uroczystość przybył także redaktor
Dariusz Buchowiecki, by nagrać rozmowy z
maturzystami do radia SBS. Audycja
powstała aby zachęcić młodych do
zdawania języka polskiego na egzaminie
VCE. Zdobycie dodatkowych punktów lub
uzyskanie dobrego wyniku z języka
polskiego w ramach pięciu najlepiej
zdanych przedmiotów może pomóc

w dostaniu się na wymarzone studia.
Zwłaszcza, że język polski można zdać już w
11. klasie.
Na zakończenie chcielibyśmy podziękować
Konsulatowi RP w Sydney i Pani Konsul
Generalnej Dr Monice Kończyk za
docenienie naszych maturzystów.
Bożena Iwanowski

Szkolenia dla nauczycieli
Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji
w Wiktorii, LOM Australia oraz Polskie
Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii w
maju i czerwcu 2021 zorganizowały kolejny
cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców ze
szkół polonijnych oraz członków polskiej
społeczności pracujących z dziećmi i
młodzieżą. Szkolenia przeprowadzone
zostały w formie webinariów.

Bezpieczeństwo i dobrostan dzieci w
polonijnych placówkach oświatowych w
Australii
(eng.
Protecting
children.
Mandatory reporting and other obligations)
poprowadziła
Magdalena
Delport
–
koordynatorka
Szkoły
Polskiej
im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville.
Szkolenie miało na celu zapoznać
nauczycieli, rodziców i członków polskiej

społeczności pracujących z dziećmi i
młodzieżą z najnowszymi ustaleniami
dotyczącymi dbania o bezpieczeństwo
dzieci, podopiecznych i uczniów.
Ocenianie kształtujące dla nauczycieli
polonijnych poprowadziły Danuta Sterna i
Agnieszka Wenda, ekspertki z największej
edukacyjnej organizacji pozarządowej w
Polsce, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Celem webinariów
było pogłębienie wiedzy uczestników o
strategiach oceniania kształtującego, zwłaszcza konstruowania celów lekcji i kryteriów sukcesu, udzielania informacji
zwrotnej, budowania przestrzeni do uczenia
się grupowego i samooceny uczniowskiej.
Inspirowane folklorem i Za co lubię
zimę? to warszaty, które poprowadziła
Lucyna Bzowska z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA z Poznania, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, która uczy, wychowuje i
animuje. Celem webinariów było pokazanie
nauczycielom
pomysłów
na
zajęcia
warsztatowe, które mogą poprowadzić z
uczniami przy omawianiu różnych zagadnień. Wykorzystanie technik manualnych
pomaga uczniom rozwinąć wyobraźnię oraz
zainteresowania artystyczne. Przybliża
również piękno polskiego folkloru.
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Spotkania z Piotrem Kordyaszem, autorem książki „Stefek. Opowiadania o
dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski” to specjalne
webinaria poświęcone wyjątkowej dla
Polaków osobie - Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Cykl dwóch webinariów
(jednego dla nauczycieli i katechetów,
drugiego dla uczniów szkół polonijnych)

miał przybliżyć postać Prymasa Tysiąclecia
w roku jego beatyfikacji.
Cykl webinariów został zorganizowany
dzięki dofinansowaniu z Department of
Home Affairs rządu federalnego, Blum
Foundation i Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii.
Justyna Tarnowska

Kardynał Stefan Wyszyński
W ramach cyklu webinariów dla nauczycieli
szkół polonijnych odbyło się kolejne
wyjątkowe webinarium. Tym razem
spotkaliśmy się z Piotrem Kordyaszem,
autorem książki „Stefek. Opowiadania
o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”.
Spotkanie miało na celu rozwinąć wiedzę
nauczycieli nt. Prymasa Tysiąclecia i przygotować
ich
do
przeprowadzenia
tematycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Było to pierwsze z dwóch webinariów.
Drugie webinarium, dla uczniów szkół
polonijnych, odbędzie się na przełomie lipca
i sierpnia.

Książka „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Polski” to zapis wspomnień
kardynała Wyszyńskiego o rodzinnym
domu, które autor książki opisał w oparciu
o rozmowy z Marią Okońską, wieloletnią
współpracowniczką Instytutu Prymasowskiego.

Książka składa się z opowiadań, które nie
tylko
przedstawiają
wydarzenia
z dzieciństwa przyszłego Prymasa Polski,
ale także ukazują oddziaływanie domu
rodzinnego na kształtowanie się cech
charakteru i wartości, które były ważne
w Jego całym życiu. Prostota, skromność,
szacunek do drugiego człowieka, głębokie
ukochanie Ojczyzny, Kościoła i Matki Bożej
– to cechy, które wyróżniały kardynała
Wyszyńskiego i sprawiły, że stał się
wyjątkową osobą dla wielu Polaków w trudnych czasach komunizmu.
Podczas webinarium, Piotr Kordyasz
opowiedział o drodze Stefana Wyszyńskiego, od bycia biskupem lubelskim,
poprzez zostanie Prymasem Polskim, bycie
prześladowanym przez Urząd Bezpieczeństwa, po obecność na konklawe,
podczas którego Karol Wojtyła został
wybrany na papieża. Przez tą całą drogę
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Prymasowi Polski towarzyszyła Matka
Boża, której zawierzył siebie i naród Polski.

Pawła II. Beatyfikacja Sługi Bożego
kardynała Stefana Wyszyńskiego zaplanowana jest na 12 września 2021 r.
Piotr Kordyasz jest absolwentem KUL,
publicystą, autorem książek dla dzieci i
młodzieży m.in.: „Stefek. Opowiadania o
dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”, „Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły”, „Św.
Mikołaj z Miry”. Należy do Ruchu
Apostolskiego Rodzina Rodzin współzałożonego przez kardynała Wyszyńskiego
w 1952 r.

„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” to
streszczenie proroctwa, które pozostawił
po sobie umierający prymas Hlond. Stało się
ono mottem posługi nie tylko jego następcy,
kardynała Wyszyńskiego, ale także kardynała Wojtyły, późniejszego papieża Jana

Nagranie z webinarium można obejrzeć na
kanale Polish Community Council of Victoria na YouTube. Zapraszamy!
Justyna Tarnowska

Modlitwa o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej
dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu
Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego
Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół
zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną
wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec
przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował
Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i
praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego
Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając
pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go
orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.
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Obrazy Matki Bożej Częstochowskiej w Australii
Przedstawiamy fragment wywiadu z ks. Wiesławem Słowikiem SJ OAM, który pojawił się na
Portalu Polonii w Wiktorii. Ks. Słowik opowiedział o dwóch ikonach Matki Bożej
Częstochowskiej, które Prymas Tysiąclecia przekazał Polonii Australijskiej.
PORTAL POLONII: 12 września odbędzie
się w Polsce beatyfikacja Sługi Bożego,
księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia podarował
Polonii australijskiej dwa obrazy Matki
Bożej Częstochowskiej. Proszę opowiedzieć o tych obrazach.
KS. WIESŁAW: W przygotowania do obchodów Millenium Chrztu Polski włączyła się
Polonia rozsiana po całym świecie. Różne
społeczności polonijne otrzymywały ikonę
Matki Bożej Częstochowskiej. Taki też obraz
otrzymała Polonia Australijska. Obraz ten
został poświęcony w Rzymie przez papieża
Jana XXIII. Z Rzymu na kontynent
australijski trafił 25 października 1962 roku
i od Perth, gdzie rezydował Rektor Polskiej
Misji Katolickiej w Australii i NZ, ks. Prałat
Witold Dzięcioł, rozpoczął swoją wędrówkę
po polskich ośrodkach w całej Australii i
Nowej Zelandii. Przez 4 kolejne lata
przygotowując się wraz z Ojczyzną do
obchodów Millenium Chrztu Polski modlili
się przy nim Polacy we wszystkich
ośrodkach. Modliły się także przed nim
harcerskie hufce koczujące na millenijnym
zlocie w Picton, niedaleko Sydney.

zakończenie millenijnych
grudniu 1966 roku.

obchodów

w

Kościół MB Częstochowskiej Królowej Polski
w Marayong

Drugi obraz Matki Bożej Częstochowskiej,
ofiarowany Polakom w Australii przez
kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia, znajduje się w Polskim
Sanktuarium Maryjnym w Essendon. Ten
obraz został pobłogosławiony przez
papieża Pawła VI w 1971 roku w Rzymie w
obecności kardynała Wojtyły, a przywiózł
go do Melbourne ks. Prałat Lucjan Jaroszka.
Oficjalne przywitanie tej ikony odbyło się w
katedrze św. Patryka 3 maja 1971 roku w
obecności arcybiskupa Melbourne.

Rozpoczęła się także wówczas akcja
budowy
Sanktuarium
Matki
Bożej
Częstochowskiej w Marayong, mającego być
wotum wdzięczności Australijskiej Polonii
za tysiąc lat polskiego chrześcijaństwa. Na
czele Komitetu Budowy stanęli ksiądz
Alfons
Baranowski
SCH
i
Siostry
Nazaretanki, sprawujące w Sydney opiekę
nad polskimi dziećmi.
W zbiórce pieniędzy na budowę tej pięknej
świątyni wzięli udział Polacy z całej
Australii. Poświecono ją uroczyście na

Rok wcześniej, z inicjatywy Ojca Józefa
Janusa SJ i za zgodą polskich Sióstr
Zmartwychwstanek, troszczących się od
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1952 roku o polskie dzieci w Melbourne,
powstał Komitet Budowy Polskiego
Sanktuarium Maryjnego dla wiktoriańskiej
Polonii w Essendon. Świątynia została
konsekrowana
w
obecności
tysięcy
rodaków w sobotę, 24 lutego 1973 roku,
przez Kardynała Karola Wojtyłę. Jest to
jedyna świątynia w Australii poświęcona
przez przyszłego papieża Polaka.

W 2007 r. przed Sanktuarium Maryjnym w
Essendon stanął pomnik Papieża Jana
Pawła II. Na cokole widnieją jego słowa,
które skierował do nas podczas spotkania z
Australijską Polonią na MCG w 1986 roku:
„Dbajcie o to, z czegoście wyrośli, w czym
tkwią wasze korzenie i wasza tożsamość, a
także o to, w co wrastacie i co, wraz z
innymi tutaj tworzycie”.

Narodowy Tydzień Wolontariusza
W piątek, 23 kwietnia 2021 roku podziękowaliśmy wszystkim wolontariuszom z Federacji
Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskiego Biura Opieki Społecznej PolCare. Zaprosiliśmy
wolontariuszy do Casey Centrum Kultury Bunjil Place na spektakl „Salute to the Anzacs”.
Spektakl przedstawiał piosenki, historie i humor z czasów I i II Wojny Światowej oraz wojny
w Wietnamie.
Występy były ciekawe i nikt nie nudził się. Dużym zaskoczeniem okazała się sala teatralna
doskonale wyposażona technicznie i ze wspaniałą akustyką. Zapewne jeszcze nieraz
odwiedzimy to miejsce.
Nastepnie udaliśmy się na lunch, który czekał na nas w Bunjil Function Room. Pomyślano
również o deserze serwowanym przez sympatycznych kelnerów. Podczas lunchu
wolontariusze znaleźli czas na bliższe poznanie się i przyjemne spędzenie czasu.
Po lunchu zaprosiliśmy wolontariuszy do wspólnego zdjęcia. Wolontariuszka pani Krystyna
Klepacz skierowała ciepłe słowa podziękowania dla organizatorów tej uroczystości.
Dyrektor PolCare i PCCV pani Bożena Iwanowski również serdecznie podziękowała
wolontariuszom za ich bezinteresowną i nieocenioną pracę.
W imieniu Koordynatora Programu Wolontariatu Opiekuńczego sr Elżbiety Cieślarczyk i
własnym, serdecznie dziękuję Wolontariuszom za ich dobroć, wrażliwość i okazanie wielkiego
serca swoim podopiecznym!!!
Ewa Kiżewski
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Ośrodki Zajęć Dziennych
Nasze grupy spotykają się normalnie, w realu, chociaż co jakiś czas przerywają nam kolejne
lockdowny. W ostatnich miesiącach grupy uroczyście obchodziły 230. Rocznicę Ustanowienia
Konstytucji III Maja oraz Dzień Matki - część z grup zdecydowała się na wyjście do restauracji,
aby wspólnie świętować tej wyjątkowy dzień w roku.
Na zajęciach nie zabrakło ciekawych tematów do rozmowy (właściwości miodu), zabawy
(Dzień Romski, popołudniowa herbatka z królową oraz sesja zdjęciowa á la królowa,
śpiewanie) oraz możliwości pracy twórczej (kartki urodzinowe) i aktywności fizycznej
(spacery, gimnastyka, masaż dłoni). Podczas lockdownu część grup spotkykała się online, na
Messengerze. Zamieszczamy kilka zdjęć, aby trochę powspominać 😊

Polskie Biuro Opieki Społecznej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i rozszerza zakres swoich usług. Od czerwca 2021 dostępne są usługi: dostawy posiłków (Meals),
pomocy w transporcie (Transport), zajęć grupowych w 3 nowych lokalizacjach Ośrodków
Zajęć Dziennych (Centre Based Respite), pomocy domowej (Domestic Assistance) oraz
indywidualnego wsparcia socjalnego (Social Support Individual). Zaś od lipca 2021, dostępna
będzie usługa Flexible Respite. Informacje o poszczególnych programach oraz kryteriach
dostępu do nowych usług można uzyskać dzwoniąc pod numer (03) 9569 4020 w godzinach
pracy Polskiego Biura Opieki Społecznej.
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GRUPY
DZIEŃ
TYGODNIA

NAZWA GRUPY
SSG Doncaster

poniedziałek

Centre Based Daily Respite
Doveton
Centre Based Daily Respite
Highett

CZĘSTOTLIWOŚĆ I CZAS SPOTKAŃ
co drugi poniedziałek (11.00 – 14.30)
poniedziałki (10.00 – 15.00)
poniedziałki (10.00 – 15.00)

SSG Rowville

wtorki (9.00 – 15.30)

SSG Reservoir

co drugi wtorek (10.00 – 15.00)

SSG Brunswick East

środy (9.00 – 15.30)

SSG SPORT Rowville

co druga środa (10.00 – 15.30)

SSG Oakleigh

czwartki (9.00 – 15.30)

SSG Ardeer

czwartki (9.30 – 15.00)

SSG RELAX Rowville

co drugi czwartek (9.00 – 15.00)

wtorek

środa

czwartek
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Wasze historie – wywiad z Zofią Kwiatkowską-Dublaszewską
komplikowała się, bo UB zaczęło interesować
się moją rodziną, mamą i bratem. Wtedy
straciłam nadzieję, że to wszystko (ta komuna)
kiedyś się skończy. Jeszcze dwa miesiące
przed wyjazdem do Australii zostałam
wezwana na przesłuchanie.
PP: Czy od razu osiedliła się Pani w
Wiktorii czy mieszkała Pani także w innych
miejscach Australii?

Z cyklu Wasze historie przedstawiamy wywiad z Zofią Kwiatkowską-Dublaszewską,
Prezeską Związku Polaków w Melbourne,
Prezeską ośrodka POLANA Camp, społeczniczką, opozycjonistką lat 80.
Portal Polonii [PP]: Kiedy przyjechała Pani
do Australii?
ZK-D: Do Australii przyjechałam 6 czerwca
1987 roku. Koleżanka namówiła mnie, abym
towarzyszyła jej podczas wizyty w
Ambasadzie Australii. Planowała złożyć
wniosek wizowy dla siebie i córki. Ostatecznie
obie złożyłyśmy wnioski. Jakie było moje
zaskoczenie, jak mi przyznano wizę, a jej nie.
Będąc już w Australii starałam się jej pomóc,
aby mogła tutaj wyemigrować.
PP: Jakie były okoliczności tego przyjazdu?
ZK-D: Jako działaczka NSZZ „Solidarność” i
„Solidarności Walczącej” byłam cały czas
obserwowana przez Urząd Bezpieczeństwa.
Dwa razy mnie aresztowano. Raz siedziałam
w więzieniu po wyroku. Drugi raz – bez
wyroku. Gdy w 1986 roku po amnestii
wyszłam z więzienia już nikt nie chciał mnie
przyjąć do pracy. Z Gdańska wróciłam do
rodzinnego Krakowa. Udało mi się bowiem
zamienić
mieszkania.
Sytuacja
dalej

ZK-D: Na początku trafiłam do hostelu dla
imigrantów – Maribyrnong Immigration
Detention Centre, który mieścił się po
zachodniej stronie Melbourne. Imigranci
mogli mieszkać w takim hostelu przez 9
miesięcy.
Oprócz
zakwaterowania
otrzymywali także niewielki zasiłek i
możliwość nauki języka angielskiego. Tak
wyszło, że w hostelu mieszkałam niecałe 3
miesiące, gdyż ze znajomymi zdecydowaliśmy
się wynająć mieszkanie na St Kildzie. Po
pewnym czasie każdy z nas usamodzielnił się.
W późniejszych latach mieszkałam w
dzielnicy Northcote oraz w Gippsland –
Yarragon, gdzie prowadziliśmy z mężem
hobby farm.
PP: Czym zajmowała się Pani po
przyjeździe do Australii? Czy łatwo było
znaleźć pracę?
ZK-D: W Australii nigdy nie pracowałam w
swoim wyuczonym zawodzie ekonomisty.
Przyjeżdżając tutaj miałam już trzydzieści
kilka lat. Nie miałam wtedy czasu na
rozpoczęcie kilkuletniej nauki – trzeba było
zarabiać na chleb. Podobnie z nauką języka
angielskiego. Na kurs, taki 6-miesięczny,
poszłam dopiero 2-3 latach pobytu w Australii.
Cieszę się, że zdecydowałam się na ten krok,
bo pomogło mi to uporządkować wiedzę i
zrozumieć jak działa ten język.
Niedługo
po
przyjeździe,
jak
już
przeprowadziłam się bliżej centrum, całkiem
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szybko
znalazłam
pracę.
Najpierw
pracowałam w motelu na St Kildzie. Miałam
superszefa, z pochodzenia Holendra, który
wspierał mnie, podbudowywał psychicznie i
dopingował do nauki języka. Pamiętam jak mi
mówił: „Albo będziesz bogata, ale musisz iść
do szkoły”. Po jakimś czasie założyłam swój
własny biznes świadczący usługi sprzątające.
W tamtym czasach łatwiej było o pracę, bo był
przemysł i dużo pracy w fabrykach. Aby
zarobić, ludzie potrafili pracować na dwie
zmiany. Młode mamy, jeśli chciały, też mogły
wykonywać pewne prace i dorabiać do
domowego budżetu.
PP: Czy na jakimś etapie emigracji myślała
Pani o powrocie do Polski?
ZK-D: Tak, ten temat powracał kilkukrotnie w
moim życiu. W połowie lat 90. mój mąż
Wojciech miał dość trudny czas w swoim
życiu. Po ponad 20 latach pracy w szpitalu (na
Patologii) został zwolniony w wyniku
sprzedaży
szpitala
i
przeprowadzenia
zbiorowych zwolnień. Niedługo potem zmarł
mu ojciec. Mąż trochę podupadł psychicznie i
jedynym ratunkiem dla niego był wyjazd do
Polski. Wynajęliśmy więc nasze mieszkanie w
Northcote i w 1996 roku pojechaliśmy do
Polski na 11 miesięcy. Mieszkaliśmy u
teściowej. Jak się z czasem okazało, wspólne
mieszkanie
nie
było
najlepszym
rozwiązaniem. Zdecydowaliśmy się powrócić
do Australii.
Potem także myśleliśmy o powrocie do Polski.
Mówiliśmy sobie, że jak przejdziemy na
emeryturę to wrócimy do ojczyzny. Gdy
przyszedł już ten moment, rozmyśliliśmy się
pomimo tego, że mieliśmy już nawet
wystawiony dom na sprzedaż.
Teraz też jestem na etapie, że chcę wrócić do
Polski i umrzeć na polskiej ziemi. Daję sobie
dwa lata na podjęcie ostatecznej decyzji.
Zobaczymy jak potoczy się pandemia i jakie
restrykcje będą obowiązywać pasażerów
samolotów. Jeśli nic nie wyjdzie z moich
planów to widocznie tak miało być.

PP: Od kiedy jest Pani zangażowana w
działalność na rzecz Związku Polaków w
Melbourne i POLANY? Skąd pomysł na
zaangażowanie się w pracę społeczną?
ZK-D: W Związku Polaków w Melbourne
działam od 2015 roku. Pełniłam w tej
organizacji różne funkcje np. Sekretarza
(2016), Wiceprezesa (2017), a obecnie pełnię
funkcję Prezesa Związku (od 2021). Od
grudnia 2017 roku jestem Prezesem POLANY,
czyli majątku, który jest w posiadaniu
Związku Polaków w Melbourne.
A skąd pomysł na pracę społeczną? Zawsze
lubiłam robić coś dla innych. Jako
opozycjonistka działałam w obronie praw
człowieka w Polsce. Pragnęłam by każdy
Polak i każda Polka mieli swobodę wyrażania
własnych poglądów.
Rozważałam kiedyś, że jak przejdę na
emeryturę to zaangażuję się w wolontariat w
szpitalu. Wyszło trochę inaczej, gdyż
zaangażowałam się w polonijną działalność
społeczną.
PP: Jest Pani również zaangażowana w
działalność Polskiego Związku Więźniów
Politycznych w Australii i Komitu Pamięci
Rotmistrza
Witolda
Pileckiego
w
Melbourne. Jak wiele Polaków i Polek
znalazło się w Australii w wyniku represji
politycznych?
ZK-D:
Polski
Związek
Więźniów
Politycznych w Australii został założony w
2007 roku. Na początku powstał pomysł
odnalezienia na terenie Australii Polaków,
którzy zdecydowali się na emigrację z powodu
represji i szykan jakich doznali od władzy
komunistycznej
Polski.
Na
I Zjazd
założycielski przyjechało 11-12 osób z
Sydney, Melbourne i Perth. Zjazd odbył się na
mojej farmie w Gippsland. Za cele obraliśmy
sobie: trzymanie się razem i wspieranie w
trudnych chwilach; prowadzenie działań
propolitycznych i udzielanie poparcia dla
Polski; a także zapraszanie gości z Polski
(odwiedzili nas Andrzej i Joanna Gwiazdowie,
Anna Kołakowska, Tadeusz Płużański,
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Andrzej Rozpłochowski), którzy pomogli nam
pielęgnować wiedzę o tamtych czasach i
przekazywać ją młodszym pokoleniom.
Obecnie
Polski
Związek
Więźniów
Politycznych w Australii liczy 30 osób.
W pierwszym roku pełniłam funkcję Skarnika
Polskiego Związku Więźniów Politycznych w
Australii. W następnym latach byłam
Prezesem na Wiktorię, a teraz jestem
Członkiem Związku. Wiktoriański oddział
Związku organizuje szereg przedsięwzięć,
których wspólnym celem jest szerzenie
prawdy o historii Polski. Organizowaliśmy
cykliczne pokazy filmów o historii Polski. Od
2010 roku współorganizujemy Bieg Wilczym
Tropem, którego celem jest upamiętnienie
Żołnierzy Niezłomnych oraz Rajd Katyński,
który upamiętnia ofiary zbrodni stalinowskich.
PP: W 2008 roku Piotr Zarębski
wyreżyserował film dokumentalny pt.
„Więźniarki. Dziewczyny z jednej celi”, w
którym wzięła Pani udział. Proszę
opowiedzieć o tym projekcie.
ZK-D: Film opowiada historię siedmiu
przyjaciółek, opozycjonistek zaangażowanych
w działalność „Solidarności”, które po
tułaczce po różnych zakładach karnych zostały
wreszcie umieszczone w jednej celi w
Zakładzie Karnym Bydgoszcz-Fordon. W
filmie opowiadamy m.in. o tym jak wyglądały
aresztowania, jakie były więzienne warunki,
co robiłyśmy podczas pobytu w więzieniu, a
także o wspólnej walce o wolność i nadziei na
lepszą przyszłość. Tak się złożyło, że
większość z nas wybrała życie na emigracji.

Przyjęcie w parafii po uwolnieniu Andrzeja
Gwiazdy. Od lewej O. Edward Ryba CSsR, Zofia
Kwiatkowska, Andrzej Gwiazda.

Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że przez
wiele lat w domu Piotra Zarębskiego w
Ciechocinku odbywał się zjazd bohaterek tego
dokumentu. Mam nadzieję, że jak sytuacja
epidemiologiczna zostanie opanowana, dane
nam będzie spotkać się kolejny raz.
Drugą ciekawastką jest to, że film
„Więźniarki. Dziewczyny z jednej celi”
otrzymał Nagrodę Główną „Złoty Opornik” na
Ogólnopolskim
Festiwalu
Filmowym
„Niepokorni
Niezłomni
Wyklęci”
w
Ciechanowie w 2008 roku.
PP: POLANA została założona w celu
promowania polskiej kutury i tradycji, w
szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Proszę opowiedzieć o obozach i koloniach,
które odbywają się na Polanie już od 60 lat.
ZK-D:
Polski
Ośrodek
Młodzieżowy
„POLANA” w Healesville, bo taka jest jego
pełna nazwa, powstał 61 lat temu i faktycznie
jego głównym celem było zapewnienie
dzieciom
i
młodzieży
możliwości
wypoczynku, pielęgnowania polskich tradycji
i polskiej kultury oraz integrowania się w
środowisku polonijnym.
PP: POLANA przez lata rozrastała się,
dobudowywano
lub
modernizowano
pomieszczenia. Jakie prace modernizacyjne
są teraz najbardziej potrzebne?
ZK-D: Niestety przez wiele lat nic
dodatkowego nie działo się na POLANIE, stąd
wielu ludzi myślało, że ośrodek w ogóle nie
istnieje. Gdy zostałam Prezesem POLANY,
zaczęłam wdrażać zmiany w funkcjonowaniu
ośrodka, tak aby wykorzystać jego potencjał i
przyciągnąć więcej gości.
Jednym z główniejszych zadań była i wciąż
jest modernizacja infrastruktury ośrodka.
Zaczęliśmy starać się o środki finansowe na
przeprowadzenie prac remontowych. W 2017
roku dostaliśmy grant, o który wnioskował
jeszcze poprzedni Zarząd Związku Polaków w
Melbourne.
Dzięki
tym
funduszom
zbudowaliśmy werandę i wymieniliśmy
podłogę w świetlicy. Udało nam się również
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wyremontować kilka domków i zakupić
barbeque.

oraz poogarniać sprawy porządkowe i organizacyjne.

W tym roku przyznano nam grant z Polski,
dzięki któremu będziemy mogli wymienić
oświetlenie w całym ośrodku (w tym
zwiększyć moc światła), zrobić płot z jednej
strony oraz wyremontować toalety, prysznice i
łazienki w obozie chłopców. To duże i
potrzebne inwestycje, dzięki którym ośrodek
stanie się bardziej funkcjonalny.

Cyklicznie organizujemy working bee, na
które przyjeżdża od 10 do 15 osób. Z racji
tego, że większość członków Zarządu oraz
naszych przyjaciół wciąż pracuje zawodowo,
weekendy są jedynym czasem, który mogą
poświęcić na pracę społeczną. Nie zawsze
dadzą radę przyjechać na POLANĘ, ale wiem,
że jak tylko mogą są tutaj i pomagają. Cieszę
się, że zebrała się całkiem spora grupa
wolontariuszy szczerze oddanych pracy na
POLANIE. Często jest tak, że rozumiemy się
bez słów. Każdy odpowiedzialnie i z
zaangażowaniem pracuje na rzecz naszego
wspólnego polonijnego dobra.

W niedalekiej przyszłości musimy koniecznie
zbudować zadaszenie nad werandą, które
ochroniłoby ją przez deszczem. Koszt tej
inwestycji to około 20 tys. dolarów. Chcemy
też wydzielić aneks kuchenny w domku nr 7
oraz zrobić małą kuchnię i stołówkę w obozie
chłopców. Każde zarobione na wynajmie
pieniądze (oczywiście po uregulowaniu
bieżących rachunków) przeznaczamy na zakup
potrzebnych rzeczy oraz niezbędne remonty.
Ośrodek POLANA organizuje dwa typy
wypoczynku: obóz dla młodzieży w wieku 1217 lat, który odbywa się w pierwszym
tygodniu stycznia oraz kolonie dla dzieci w
wieku 7-12 lat, które odbywają się w drugim
tygodniu stycznia. Na obóz i kolonie
przyjeżdżają dzieci z całej Australii. Niektóre
z dzieci czekają z niecierpliwością cały rok,
aby móc spotkać się ze swoimi rówieśnikami
na POLANIE.
PP: Jak wygląda obecnie praca na
POLANIE? Jak liczny jest zespół
wolontariuszy?
ZK-D: Od trzech lat prowadzimy na większą
skalę wynajem domków. Odwiedzają nas nie
tylko Polacy, ale także Australijczycy i
społeczności etniczne. Pracy jest bardzo dużo,
nie tylko przy obsłudze gości, ale także przy
konserwacji i modernizacji obiektu.
Osobiście spędzam na POLANIE większość
tygodnia. Z racji tego, że mieszkam w
Yarragon, oddalonym od Healesville o jakieś
120 km, na POLANĘ przyjeżdżam już w
piątek i jestem tutaj do poniedziałku. Muszę
dopilnować rejestracji poszczególnych grup

PP: Jakie imprezy okolicznościowe i cykliczne organizuje obecnie POLANA?
ZK-D: Oprócz organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży w styczniu, w
każdy trzeci tydzień lutego gościmy harcerzy z
ZHP Podhale. To właśnie na POLANIE
odbywa się Święto Myśli Braterskiej.
Od 2017 roku organizujemy Andrzejki, Boże
Narodzenie (bezpłatną imprezę dla osób
samotnych – wystarczy przygotować i
przynieść jakąś potrawę), Sylwestra oraz Noc
Kabaretową przy współpracy z Teatrem Prób
Miniatura. W tym roku po raz kolejny
zorganizujemy Christmas in July.
Naszym gościom, oprócz rozrywki, oferujemy
także wyżywienie i nocleg ze śniadaniem.
Widzimy, że organizowane przez nas imprezy
zdobywają popularność i swoich wiernych
bywalców, a nawet wolontariuszy na working
bee.
Udostępniamy także ośrodek na przyjęcia
okolicznościowe takie jak śluby, imieniny,
jubileusze.
PP: Kto i w jaki sposób może zaangażować
się w działania POLANY?
ZK-D: Do współpracy zapraszamy osoby,
które chciałyby poświęcić swój wolny czas i
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pomóc przy pracach porządkowych i drobnych
remontach na POLANIE (panowie-złote rączki
są mile widziani).
Bardzo chętnie przyjmiemy też wszelkie
darowizny, które będziemy mogli przeznaczyć
na utrzymanie ośrodka i prace modernizacyjne
(np. wspomnianą już budowę zadaszenia nad
werandą).
Roczne koszty utrzymania ośrodka to 30 tys.
dolarów. Z racji tego, że POLANA działa
tylko kilka miesięcy w roku (oprócz miesięcy
zimowych) przez ten czas ośrodek musi
wypracować środki na pokrycie kosztów
utrzymania i pozyskać pieniądze na prace
modernizacyjne. Staramy się, ale nie zawsze
jest to łatwe. Zeszły rok był dla nas
szczególnie ciężki. Ten rok może będzie
lepszy. Jak tylko znieśli restrykcje w Wiktorii
zaczęliśmy przyjmować rezerwacje. Kwiecień
mogę uznać za całkiem pomyślny miesiąc.
Zobaczymy jak będzie dalej.
Rozmawiała Justyna Tarnowska.

INFORMACJE – WIADOMOŚCI – DONIESIENIA
Serdecznie gratulujemy Panu Izydorowi Marmurowi, wieloletniemu
Prezesowi Australijskiego Stowarzyszenia Żydów Polskich i ich Potomków,
otrzymania wyróżnienia Medal of the Order of Australia (OAM) za pracę
społeczną na rzecz społeczności żydowskiej oraz za budowanie dialogu
między społecznościami żydowską i polską życjącymi w Australii.

Serdecznie gratulujemy Pani Marii Frużyński
otrzymania tytułu „Matki Roku 2021”. Tytuł „Matki
Roku” przyznawany jest przez Stowarzyszenie Polaków
Wschodnich Dzielnic Melbourne podczas corocznego
Balu Matki w Domu Polskim "Syrena" w Rowville.
(foto. D. Buchowiecki). Pani Maria jest wolontariuszką
Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii.
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XXIII Konkurs Poezji dla Seniorów
W tym roku, po raz dwudziesty trzeci, Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskie
Biuro Opieki Społecznej ”Polcare” zaprasza wszystkich seniorów polskiego pochodzenia i
zamieszkałych na terenie Wiktorii do wzięcia udziału w Konkursie Poezji Seniorów.
Termin nadsyłania wierszy upływa dnia 13/08/2021.
Forma i tematyka wierszy biorących udział w Konkursie Poezji są dowolne.
Wszystkie wiersze muszą być napisane w języku polskim.
Korespondencję należy oznaczyć: „Konkurs Poezji 2021”. Do wierszy należy dołączyć kartkę z
imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, adresem zamieszkania i numerem telefonu.
Wiersze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Polish Community Care Services Inc.
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166
lub emailem na adres: ewa.kizewski@polcare.org.au
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich wiktoriańskich seniorów
polskiego pochodzenia do wzięcia udziału w Konkursie i życzymy
powodzenia.
Ewa Kiżewski
Organizator Konkursu

Przewodnik po Wiktorii
Chcielibyśmy zaprosić do wspólnego tworzenia przewodnika po wyjątkowych miejscach w
Wiktorii! Każdy z nas ma zapewne swoje ulubione miejsce, do którego często wraca. Może jest
to znany punkt turystyczny, a może ławeczka z pięknym widokiem na zatokę. Wierzymy, że
takich wyjątkowych miejsc w Wiktorii jest wiele.
Celem przewodnika jest zebranie pomysłów na
małe i duże podróże po miastach, miasteczkach
i różnych zakątkach Wiktorii. A także miejscach
szczególnych dla różnych grup, począwszy od
dzieci, poprzez miłośników historii i architektury,
a skończywszy na entuzjastach grzybobrania
i spacerów krajobrazowych. A więc, jeśli znacie
takie miejsca i podejrzewacie, że mogą zaciekawić
inne osoby, dołączcie do naszej akcji! Wierzymy, że
z Waszą pomocą uda nam się stworzyć taki inny, bo
nasz wspólny przewodnik po Wiktorii.
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„TAKI INNY Przewodnik po Wiktorii” zostanie zamieszczony na stronie Portalu Polonii w
Wiktorii w formie interaktywnej mapy.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie opisów polecanych miejsc na adres mailowy
portalpolonii@gmail.com

Otrzymaliśmy propozycję współpracy przy stworzeniu grupy turystycznej dla seniorów.
W ramach takiej grupy mogłyby się odbywać wycieczki piesze lub rowerowe o różnym
stopniu trudności.
Osoby zainteresowane dołączeniem do takiej grupy prosimy o kontakt telefoniczny z naszym
biurem 03 9569 4020.

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 Opieki Społecznej „Polcare”. Mini
audycje nadawane są co piątek około godziny 14:30.
Audycji można wysłuchać
• bezpośrednio w radiu (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 nas słuchać także 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.
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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.
Polub nas na Facebooku www.facebook.com/PortalPolonii
Chcesz być na bieżąco i wiedzieć co się dzieje wśród Polonii
wiktoriańskiej - wejdź na portalpolonii.com.au i zasubskrybuj nasz newsletter.

ESSENDON

SOUTH MELBOURNE

Szkoła im.Marii Konopnickiej
Polish Marian Shrine
Aberfeldie Street, Essendon VIC3040
Koordynator: Halina Puszkar
Tel. 0425 789 923
E-mail: hapuszkar@gmail.com

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

ROWVILLE

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

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
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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
• 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.
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•
•

•

•

•

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
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 decyzje w zastępstwie i główny lekarz posiadał 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.
2.
3.
4.

Zadzwoń pod nr 13 14 50, w dni powszednie od godziny 9.00 do 17.00.
Powiedz, w jakim języku chciałbyś rozmawiać.
Poczekaj na zgłoszenie się tłumacza (zwykle może to trwać do 3 minut).
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
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Słowniczek pomocny 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)
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.
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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

Koronawirus (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.
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Biuro Opieki Społecznej przy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
służy profesionalną pomocą polskim seniorom. Realizuje programy:
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 w domach opieki (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 obejmie Social Support Groups, NDIS
(niepełnosprawnych) oraz kobiety - Polki, w każdym wieku.

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

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej 02/2021

28

