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53. POLSKIE ŚWIĘTO SPORTOWE 

Pierwszy weekend marca (4-5.03.2023) przyciągnął do Polskiego Klubu w Albion nie tylko 

pasjonatów sportu, ale także przyjaciół polskiej społeczności w Wiktorii. W 53. Polskim 

Święcie Sportowym zorganizowanym przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii, Klub 

Polski w Albion i Western Eagles FC wzięło udział blisko 500 zawodników. Rywalizcje 

indywidualne zorganizowano w następujących konkurencjach: skoku w dal, krótko- i długo-

dystansowych biegach, brydżu sportowym, bilardzie i szachach. Wyniki konkurencji 

indywidualnych zostały opublikowane na łamach „Tygodnika Polskiego”. 

W tym roku turniej Polonia Cup po raz pierwszy odbywał się przez 3 dni, od 3 do 5 marca. 

Wzięła w nim udział rekordowa liczba drużyn i piłkarzy w wieku od 7 lat wzwyż. W Polonia 

Cup uczestniczylo 26 drużyn i ponad 400 zawodników i zawodniczek.  

    
Mały Polonez. Występ podczas części oficjalnej, 

Klub Polski w Albion 5.03.2023 (fot. B. Płatek) 
Goście honorowi z pucharem Polonii Cup. Klub 

Polski w Albion 5.03.2023 (fot. Klub Polski Albion) 
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Kluczowym dniem Polskiego Święta Sportowego była niedziela. Tego też dnia odbyła się 

poranna msza święta, którą odprawił ks. Tadeusz Rostworowski SJ i część oficjalna  

z występami „Małego Poloneza” i przemówieniami gości specjalnych: Hon. Natalie Suleyman 

MP – Minister for Veterans, Youth and Small Businesses, Bwe Thay’a – Deputy Chairperson  

w Victorian Multicultural Commission, Cr Bruce’a Lancashire’a – Mayor of the City of 

Brimbank  i Andrzej Soszyńskiego – Honorowego Konsula Generalnego RP w Melbourne.  

Po części oficjalnej odbyły się skok w dal, biegi i finały rozgrywek o Puchar Polonii. 

Zwycięzcami Pucharu Polonii zostały w poszczególnych kategoriach wiekowych drużyny: U8 

– Laverton FC, U10 – Keilor Park SC, U11 – Keilor Park SC, U14 – Albion Rovers SC, U15 – 

Willamstown SC, U16 – Upfield SC, Senior Women – Western Eagles FC (KS Polonia). 

Według opini zawodników, trenerów, rodziców i fanów piłki nożnej turniej okazał się 

ogromnym sukcesem pod względem organizacyjnym, a także pod względem sportowym. 

Pomimo tego, że mecze rozgrywane były towarzysko, nie zabrakło piłkarskich emocji, które 

zawsze towarzyszą tak wielkim turniejom. Najbardziej zadowolone były starsze grupy 

wiekowe U15 i U16, które po raz pierwszy mogły rozegrać mecze wieczorem, na oświetlonym 

reflektorami boisku. 

    

    

W niedzielę na uczestników i gości Święta Sportowego czekały także kramy z polskimi 

specjałami, tekstyliami i rękodziełem, a na najmłodszych atrakcje na świeżym powietrzu. 

Ważnym punktem Święta Sportowego był Bieg Tropem Wilczym. Punktualnie o dwunastej  

w południe ruszył bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych o dystansie 1963 metrów, symbo-

lizującym datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalka”. 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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/jt/ /bi/ Peter Marmura, Jan Kutypa 

Opis zdjęcia tytułowego: Goście specjalni obecni na części oficjalnej 53. Polskiego Święta Sportowego. Na scenie: „Mały 
Polonez” ze swoją instruktorką Helene Miałszygrosz (druga z lewej). Przed sceną (od lewej): Krystyna Gasz – skarnik 
honorowy FPOwW, dr Sylwia Gręda-Bogusz OAM – prezes Polskiego Biura Opieki „PolCare”, Teresa Koronczewski – zastępca 
prezesa FPOwW, Cr Bruce Lancashire – Mayor of the City of Brimbank, Jan Kutyna – prezes Klubu Polskiego w Albion, 
Elżbieta Dziedzic – prezes FPOwW, Hon. Natalie Suleyman MP – Minister ds. Weteranów, Młodzieży i Małych 
Przedsiębiorstw, Andrzej Soszyński – Honorowy Konsul Generalny RP w Melbourne, Urszula Soszyńska – małżonka konsula, 
Andrzej Szumny, pani Szumna, Grzegorz Machnacki – przedstawiciel wiktoriańskiej federacji w Radzie Naczelnej Polonii 
Austalijskiej, Barbara Czech OAM – dyrektor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Polonez”, Bożena Iwanowski OAM – 
dyrektor Polskiego Biura Opieki „PolCare”, Bwe Thay – Deputy Chairperson w Victorian Multicultural Commission, Andrzej 
Kowalski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 53. Polskiego Święta Sportowego. 

Zdjęcia załączone do artykułu zostały udostępnione przez Bogdana Płatka i Petera Marmura z Klubu Polskiego Albion. 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W KEYSBOROUGH 

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego – święto ustanowione przez Jana Pawła II 

w 75. rocznicę objawień fatimskich tj. 13 maja 1992 roku. Podobnie do lat ubiegłych 

społeczność polonijna spotkała się na wspólnej modlitwie za chorych i cierpiących.  

Spotkanie modlitewne rozpoczęło się wystawieniem najświętszego sakramentu oraz 

rozważaniami przygotowanymi i poprowadzonymi przez siostrę Elżbietę Cieślarczyk MChR. 

Następnie ks. Kamil Żyłczyński SChr, rektor sanktuarium, odprawił mszę świętą, po której 

wraz z ks. Jerzym Prucnalem SChr udzielili zebranym sakramentu namaszczenia chorych. 

Uczestnicy Biegu Tropem Wilczym. Klub Polski w Albion 5.03.2023 (fot. B. Płatek) 

http://www.pccv.org.au/
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Po części modlitewnej zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek przygotowany, przez 

siostrę Elżbietę i kilku wolontariuszy, w sali Matki Bożej z Guadalupe. Uczestnicy spotkania 

spędzili miło czas przy rozmowach, śpiewie i poezji Eli Chylewskiej – poetki i aktorki z Teatru 

„Fantazja” z Sydney. 

Organizatorami wydarzenia było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough, Polskie 

Biuro Opieki Społecznej „PolCare” i wiktoriańska federacja. 

 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W POLSKICH SZKOŁACH 

W sobotę, 18 lutego br., cztery polskie szkoły zrzeszone w Dziale Szkolnym Federacji Polskich 

Organizacji w Wiktorii rozpoczęły nowy rok szkolny, który – jak już wiadomo – będzie 

obfitował w ciekawe projekty i konkursy organizowane zarówno lokalnie, jak i między-

narodowo. W gronie nauczycieli powitaliśmy nowe osoby: Justynę Podolską w Rowville, 

Barbarę Furgał w St. Albans i Mariolę Kilgariff w Essendon. Życzymy owocnej i satysfa-

kcjonującej pracy wśród najmłodszych członków polskiej społeczności w Melbourne. 

Uczniowie szkoły im. Marii Konopnickiej z Essendon wzięli udział w obchodach złotego 

jubileuszu Sanktuarium Maryjnego w Essendon. W sobotę 25 lutego 2023, przed mszą świętą 

dzieci i nauczycielki zaprezentowały krótki słowno-muzyczny program artystyczny. 

 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Uczniowie ze szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville wzięli udział w lutowych 

eliminacjach online Turnieju „Misia Wojtka”, organizowanego przez Instytut Pamięci 

Narodowej. Dwie szkolne drużyny – Kangury (Philip Delport i Ben Roden) i Koale (Natalia  

i Oskar Evans) – zakwalifikowały się do międzynarodowego finału, który odbędzie się w maju 

w Warszawie. 

 

Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne zaplanowała w tym roku szkolnym 

wycieczkę do oceanarium w Melbourne oraz udział w konkursach o patronach roku 2023. 

Ostatnie zajęcia pierwszego termu będą poświęcone tematyce obrzędów wielkanocnych. 

Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St. Albans planuje zorganizować cykl lekcji o swoim patronie 

– Koperniku, który został wybrany przez Senat RP na jednego z patronów roku 2023.    

/jt/ /mk/ /br/ /md/ /bi/ 

Opis zdjęć: 1) Kadr z nagrania uroczystości jubileuszowych. Polskie Sanktuarium Maryjnym w Essendon, 25.02.2023 (kanał 

YouTube Jezuici w Melbourne); 2) Zrzut ekranu zrobiony podczas turniejowych rywalizacji online (M. Delport). 

 

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI I LIDERÓW 
 

W drugi weekend lutego, w dniach 11–12 lutego 2023, w Hotelu Mercure and Convention 

Centre w Ballarat odbyła się dwudniowa konferencja dla nauczycieli szkół polskich, liderów 

organizacji polonijnych oraz pracowników Polskiego Biura Opieki „PolCare”. W wydarzeniu 

wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji oraz część członków 

prezydiów wiktoriańskiej federecji i Biura Opieki „PolCare”. 

Dla liderów i liderek organizacji polonijnych przygotowano dwie tematyczne prelekcje, 

podzielone na dwie części każda z racji na złożoność tematu. Wykład poświęcony zarządzaniu 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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i komunikacji wewnętrznej poprowadziła Fida Chahada, zaś prelekcję o etyce pracy i odpo-

wiedzialności w zarządzaniu organizacją wygłosił Val Zdzitowiecki. 

Edyta Drajkopyl i Anna Olechowska z Polskiego Zespołu Wokalno-Tanecznego „Łowicz”, 

organizacji członkowskiej Fedracji, podzieliły się swoimi refleksjami nt. sposobów na 

włączenie młodych ludzi do aktywniejszego uczestnictwa w życiu polonijnym. Kolejna część 

szkolenia – zajęcia integracyjne w grupach – zawierała m.in. wspólne budowanie z klocków. 

Pracownicy Polskiego Biura Opieki „PolCare” zostali zapoznani ze zmianami, które związane 

są z nadchodzącą reformą sektora Aged Care. O procesie przygotowawcznym do 

wprowadzanej w 2024 reformy opowiadały z ramienia „PolCare” Bożena Iwanowski OAM, 

dyrektor zarządzająca oraz Marzena Wroniszewska, dyrektor operacyjna. Ważnym 

elementem konferencji była także prelekcja Janiny Dytman o kontroli zakażeń i wytycznych 

dla osób sprawujących opiekę nad drugą osobą. 

 
Górny rząd (od lewej): Grażyna Tyszka, Joanna Gołębiowska, Mariola Brewińska, Małgorzata Żuchowska, Magdalena 

Delport, Marzena Wroniszewska, Katarzyna Mistarz, Grażyna Galas, Edyta Nędza, Mariola Kilgariff, Katarzyna 
Kaczmarski, dr Sylwia Gręda-Bogusz OAM, Barbara Bailouni. Środkowy rząd (od lewej): Val Zdzitowiecki, Elżbieta 

Dziedzic, Anna Olechowska, Teresa Koronczewski, Bożena Iwanowski OAM, Edyta Drajkopyl, Sylwia Michalska, Anna 
Polgar, Barbara Rybarczyk, Lidia Witko, Janina Mazurek, Bogdan Płatek. Dolny rząd (od lewej): Klara Rawdanowicz, 

Zygmunt Bieliński OAM, dr Edyta Różycki, Monika Krajewski, Agata Sadler (fot. dr Marek Kijek) 

Marzena Wroniszewska poprowadziła warsztaty poświęcone komunikacji i jej znaczeniu dla 

pracy zespołowej, a Małgorzata Żuchowska zachęciła do wspólnej integracji podczas pracy  

w grupach. 

W części konferencyjnej dla pedagogów, nauczycielki szkół polskich – Monika Krajewski  

i Klara Rawdanowicz – podzieliły się swoimi doświadczenia i inspiracjami z przygotowań do 

zajęć lekcyjnych. Dwa różne punkty widzenia nauczycielek z dłuższym i krótszym stażem 

pracy. 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Pedagodzy rozmawiali także o komunikacji z rodzicami, uczniami i między sobą oraz  

o wzajemnej pomocy. Omówiono też kalendarz imprez międzyszkolnych, w tym obchody roku 

Mikołaja Kopernika i Pawła Edmunda Strzeleckiego. 

Magdalena Delport, koordynatorka Polskiej Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Rowville, która uczestniczyła w konferencji metodycznej dla nauczycieli tak opisała swoje 

wrażenia: Program [konferencji – JT] obejmował warsztaty o zróżnicowanej tematyce. Pośród 

nich było spotkanie z panią psycholog, która wyjaśniła nam skutki ostatniej pandemii oraz 

zaproponowała strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

Z zainteresowaniem obejrzałam również prezentację Klary Rawdanowicz, która podzieliła się 

źródłami, z których czerpie inspiracje do swoich lekcji w Polskiej Szkole Sobotniej w Essendon. 

Nauczycielka przedstawiła nam ciekawe pomoce dydaktyczne, które z pewnością wykorzystam 

w swojej pracy z polonijnymi uczniami. 

Po całym dniu warsztatów, mieliśmy także okazję wziąć udział w wieczornej wycieczce do 

Sovereign Hill w celu obejrzenia interaktywnej prezentacji „Aura”. Było to bardzo interesujące 

doświadczenie, które być może powtórzymy organizując podobny wyjazd dla naszych uczniów. 

Konferencja w Ballarat była świetną okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, 

zaplanowania wydarzeń oraz opracowania strategii współpracy między polskimi szkołami  

w Melbourne. 

Częścią wspólną dla wszystkich uczestników były zajęcia z psychologiem, dr Karoliną 

Krysińską, poświęcone radzeniu sobie w czasach popandemicznych. Zaplanowana prelekcja 

nt. aktualizacji związanych z Covid-19 niestety nie odbyła się z powodu nieobecności 

prelegentki, dr Beaty Rawdanowicz. Nina Mazurek przygotowała dla nauczycieli i pra-

cowników Biura Opieki warsztaty poświęcone medycynie naturalnej – masażowi limfa-

tycznemu. 

Podczas konferencji nie zabrakło też przestrzeni na integrację i zwiedzanie lokalnej atrakcji – 

AURA Sound and Light Show w Sovereign Hill. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii, Polskie 

Biuro Opieki Społecznej „PolCare”, Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii i Lokalny 

Ośrodek Metodyczny w Australii. 

/jt/ /md/ /bi/ 

 

PROJEKCJE FILMOWE W DOMU ORŁA BIALEGO 

Na początku lutego otrzymałem e-maila od pana Łukasza Grabana, sekretarza i wicekonsula 

Ambasady RP w Canberze, z informacją o przyjeździe z Warszawy do Australii reżyserki  

i scenarzystki pani Barbary Loryno-wicz.  

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Pani Barbara jest autorką filmów dokumentalnych takich jak „Świat Matki Teresy”, 

prezentujący postać Matki Teresy z Kalkuty oraz „Rok Papieża”, którego bohaterem jest 

papież Jan Paweł II. 

Zgodnie z propozycją ambasady, skontak-

towałem się z panią Barbarą i zaprosiłem do 

Domu Orła Białego w Geelong. Samodzielnie 

powiadomiłem wszystkich członków Związku 

Polaków w Geelong, zaś w akcji promocyjnej 

wydarzenia wśród Polonii geelongowskiej 

pomógł mi ks. Marian Szeptak, który zapraszał 

na to wydarzenie przez kolejne dwie niedziele. 

W niedzielę, 19 lutego 2023, powitaliśmy  

w prograch Domu Orła Białego panią Barbarę 

wraz z koleżankami, panią Unisławą z Łodzi i 

panią Małgosią z Templestowe. Przed seansem 

filmowym zjedliśmy lunch w naszym bistro. 

Podczas projekcji filmów gościliśmy na sali około 40 osób. Wszystkim podobały się filmy 

dokumentalne o dwóch świętych, które zostały wzbogacone muzyką polskich kompozytorów 

Krzysztofa Pendereckiego i Krzysztofa-Mikołaja Góreckiego. Po seansie, pani Barbara 

opowiedziała o swoich doświadczeniach filmowych w Indiach i o spotkaniu z papieżem Janem 

Pawłem II przed jego śmiercią. 

Na zakończenie spotkania została podana kawa, herbata i pyszne polskie ciasta przygotowane 

przez naszą Grupę Pań. Nie zabrakło też okazji do wspólnych pamiątkowych zdjęć z naszymi 

gośćmi. 

Henryk Szkuta 
Prezes Związku Polaków w Geelong 

 

ODWIEDZINY GOŚCI Z POLSKI 

Na przełomie lutego i marca 2023, Melbourne gościło aktorkę Małgorzatę Kożuchowską  

i producenta filmowego Macieja Sykę, którzy przyjechali do Australii z filmem „Wyszyński – 

zemsta czy przebaczenie”. Film, opowiadający o wojennych losach księdza porucznika Stefana 

Wyszyńskiego – przyszłego Prymasa Polski, został wyświetlony w Keysborough (26 lutego), 

Albion (4 marca) i Essendon (5 marca). Podczas spotkania z widownią, Małgorzata 

Kożuchowska (filmowa Matka Róża Czacka) i Maciej Syka opowiadali nie tylko o powstaniu 

filmu – mającego swoją premierę w 2021, czyli w roku beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego  

i Matki Róży Czackiej, ale także o Fundacji „Tylko Orły”. Celem tej charytatywnej organizacji, 

Część uczestników spotkania z p.Barbarą 
Lorynowicz. Dom Orła Białego w Geelong, 

19.02.2023 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au


Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej 
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166 

Website: www.pccv.org.au  Email: coordinator@pccv.org.au  Telefon: (03) 9569 4020  Fax: (03) 9569 4780 
 

 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej      01/2023 9 
 

prowadzonej przez braci Macieja i Tadeusza Syków, jest wspieranie szkoły, sierocińca  

i szpitała w Zambii. Całkowity dochód ze sprzedaży płyt DVD z filmem „Wyszyński – zemsta 

czy przebaczenie” w Australii zostanie przekazany na wsparcie tego dzieła. 

Reżyserka i scenarzystka Barbara Lorynowicz przyleciała do Australii z filmami „Świat Matki 

Teresy” i „Rok Papieża”, które nakręciła kolejno w 1996 i 1997 roku. Pokazy filmów odbyły 

się w Geelong (19 lutego – oba filmy) i Essendon (12 marca – „Świat Matki Teresy”). O proje-

kcji filmów w Domu Orła Białego w Geelong przeczytasz w relacji Henryka Szkuty na stronie 

ósmej biuletynu. 

    

Na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze w Avalon (Australian International Airshow and 

Airspace & Defence Exposition) przylecieli do Melbourne wraz przedsiębiorcami Władysław 

Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Piotr Kwaśniak, dyrektor Departamentu Promocji. Misją samo-

rządowców w Australii była promocja polskich produktów, nawiązanie kontaktów bizne-

sowych i przyciągnięcie inwestorów do tego prężnie rozwijającego się – w zakresie lotnictwa  

i kosmonautyki – regionu Polski. Na Podkarpaciu wytwarza się blisko 80% elementów 

potrzebnych do produkcji i montażu samolotów w Polsce.  

 

Spotkanie z publicznością po projekcji filmu „Wyszyński, zemsta czy 
przebaczenie”. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough, 

26.02.2023 (fot. M. Moszczyńska) 
 Spotkanie z publicznością po projekcji filmu „Wyszyński, 

zemsta czy przebaczenie”. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

Keysborough, 26.02.2023 (fot. M. Moszczyńska)  

Barbara Lorynowicz i Henryk 
Szkuta w kancelarii Domu Orła 
Białego w Geelong, 19.02.2023 

Spotkanie reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego woj. podkarpackiego z przedstawicielami wiktoriańskiej Federacji  
i Biura Opieki „PolCare”. Od lewej: Zygmunt Bieliński OAM, Piotr Kwaśniak, Teresa Koronczewski, Lidia Witko, 

Bożena Iwanowski OAM, Wanda Drozdowski, Władysław Ortyl, Eżbieta Dziedzic, Zofia Dublaszewska, Krystyna Gasz, 
dr Andrzej Markiewicz, Tomasz Leyko. Biuro Opieki Społecznej w Oakleigh, 2 marca 2023 (fot. Bogdan Płatek) 
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Reprezentacja podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego spotkała się z wiktoriańską Polonią 

w Essendon, Keysborough i Oakleigh, aby porozmawiać o sprawach ważnych dla Polonii, 

bezpieczeństwie na granicy polsko-ukraińskiej i wszechstronnemu wsparciu, które 

województwo podkarpackie udzieliło ludności ukraińskiej od wybuchu wojny w lutym 2022 

roku. Od początku konfliktu na Ukrainie, port lotniczy Jasionka k/Rzeszowa stał się ważnym 

centrum logistycznym dla udzielanej pomocy humanitarnej, medycznej, militarnej i dyplo-

matycznej. 

 
 

JUBILEUSZE 
 
W lutym 2023 odbyły się uroczystości jubileuszowe: 70-lecia obecności Sióstr 

Zmartychwstanek w Australii (12 lutego), 50-lecia poświęcenia Polskiego Sanktuarium 

Maryjnego w Essendon (19 i 25 lutego) oraz złoty jubileusz święceń kapłańskich ks. Wiesława 

Słowika SJ OAM (26 lutego).  

 

 

W uroczystościach, odbywających się od 12 do 26 lutego wzięli udział liczni goście przybyli  

z Australii i całego świata m.in. bp Karol Kulczycki SDS – biskup diecezji Port Pirie, 

emerytowany bp Greg O’Kelly, o. Mariusz Mazur CR – wiceprowincjał Zmartwychwstańców 

Prowincji Polskiej, o. Jarosław Paszyński SJ – prowincjał Prowincji Polski Południowej 

Towarzystwa Jezusowego, s. Dorota Zygmunt CR – Matka Generalna Sióstr Zmartwych-

wstanek, która przybyła z Rzymu; polscy księża posługujący w Australii m.in. ks. Wiesław 

Słowik SJ, ks. Tadeusz Przybylak SChr, ks. Andrzej Mądry CR, ks. Marian Szablewski CR, ks. 

Bernard Morawski OFMCap, ks. Jarosław Mikuczewski SJ, ks. dr Tadeusz Rostworowski SJ 

Rząd górny (od lewej): Sr. Anna Helena Skalik CR, Radna Generalna, Sr. Maximiliana Maria Matuszewska CR, Sr. 
Krystyna Kapelan CR, Przełożona sióstr w Essendon i Sr. Hermina Widlarz CR.  

Rząd dolny (od lewej): Sr. M. Janina Walczak CR, Sr. Maria Goretti Feeheny CR, Delegatka Regionu Angielskiego, 
Sr. Teresa Kożuszko CR, Delegatka Regionu Australijskiego i Sr. Dorota Zygmunt CR, Matka Generalna Sióstr 
Zmartwychwstanek. Polskie Sanktuarium Maryjne w Essendon, 12.02.2023 (fot. Aleks Terech / jezuici.org.au) 
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oraz ks. Mariusz Han SJ; przedstawiciele instytucji i organizacji polonijnych m.in. dr Monika 

Kończyk – Konsul Generalna RP w Sydney, Andrzej Soszyński – Honorowy Konsul Generalny  

w Melbourne, Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, 

Elżbieta Dziedzic – prezes wiktoriańskiej federacji, drużynowa hm. Marysia Nowak – 

przewodnicząca Okręgu Australia, Veronica Szmyd – Hufcowa Hufca żeńskiego „Podhale”  

w Melbourne. 

 

  

 

Msza dziękczynna za 50-lecie 
Polskiego Sanktuarium Maryjne 

w Essendon, 19.02.2023  

(fot. jezuici.org.au) 

Elżbieta Dziedzic, Urszula i Andrzej 
Soszyńscy. Msza jubileuszowa 
Sióstr Zmartwychwstanek. Polskie 
Sanktuarium Maryjne w Essendon, 
12.02.2023 (fot. jezuici.org.au) 

Różaniec dziękczynny przed mszą 
św. jubileuszową za 70-lecie posługi 
Sióstr Zmartwychwstanek  
w Australii. Polskie Sanktuarium 
Maryjne w Essendon, 12.02.2023 
(fot. jezuici.org.au) 
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Kadr z nagrania mszy św. dziękczynnej za 50 lat kapłaństwa ks. Wiesława Słowika SJ.  

Kościół św. Ignacego w Richmond, 26.02.2023 (https://www.vividstream.com.au/live/st-ignatius) 

 

Podczas mszy świętej jubileuszowej ks. Słowika, Hufiec „Podhale” w Melbourne pełnił 

honorową wartę przy swoim sztandarze harcerskim. Po mszy, harcerze wręczyli  

ks. Wiesławowi, wieloletniemu Kapelanowi Hufca „Podhale” i Australijskiego Harcerstwa, 

wyjątkowy prezent – koszulkę-obozówkę „Podhala” z napisem „ks. Słowik 50”.  

 
Tylni rząd (od lewej): hm. Hania Terech, hm. Irena Kutypa, Sylwia Grabek z synem na rękach, Veronica Szmyd, Amelia 

Terech, Edyta Szmyd, Jasmin Orval, ks. Wiesław Słowik, Justyna Zajac, David Babula, Ryszard Jarek, hm. Stefan 
Janus, Michał Milewski. Przedni rząd (od lewej): Barbara Janus, hm. Marysia Nowak, Tiana Hawkins, Olivia Hohele, 
Dominik Babula oraz Zuchy z Gromady Orlęta w Rowville i Gromady Dzieci Podhala w South Melbourne. Plac przed 

kościołem św. Ignacego w Richmond, 26.02.2023 (fot. FB ZHP Podhale Melbourne) 

Harcerze zaśpiewali też Złotemu Jubilatowi piosenkę ze słowami Michała Milewskiego, na 

melodię księdza ulubionej harcerskiej piosenki „Niedaleko od Krakowa, Oj”. Przytaczamy 

tekst pierwszej zwrotki i refrenu. 

1. Na Polanie dziś ognisko, Oj 

Ksiądz Słowik wśród nas blisko, Oj 

A w niedziele msza polowa, Oj 
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Niech się w lesie diabeł chowa, Oj oj oj 

 

Ref. Bo Ksiądz Słowik / druh wspaniały /x3 

Oddaje nam, / swój czas cały / x3 

/dlaczego / x4 

Co nie wiesz kolego?! 

Nasz kapelan / harcmistrz brat /x3 

Niech nam żyje / nam sto lat /x3 bęc 
 

Poczęstunki i obiady dla uczestników uroczystości zostały zorganizowane przez wspólnoty 

parafialne w Essendon (Koło Pań, Komitet Kościelny, Radę Duszpasterską i Koło Przyjaciół 

Harcerstwa) i w Richmond (Komitet Kościelny, Klub St. Igs) przy wsparciu wielu 

wolontariuszy. 

  

 

 

Pełna fotorelacja z wydarzeń znajduje się na portalu Polskich Jezuitów w Melbourne 

https://jezuici.org.au/. 

/jt/ E. Szmyd 

Uczestnicy poczęstunku zorganizowanego z okazji 50-lecia Polskiego Sanktuarium Maryjne w Essendon, 
19.02.2023 (fot. jezuici.org.au) 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au


Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej 
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166 

Website: www.pccv.org.au  Email: coordinator@pccv.org.au  Telefon: (03) 9569 4020  Fax: (03) 9569 4780 
 

 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej      01/2023 14 
 

WYRÓŻNIENIA 
 

W Dzień Australii, 26 stycznia 2023, Bożena Iwanowska, dyrektor 

Biura Opieki Społecznej „PolCare” została uhonorowana 

państwowym wyróżnieniem – Medalem Order of Australia – za 

swoją wieloletnią działalność na rzecz szkolnictwa polonijnego oraz 

opieki społecznej dla wiktoriańskiej Polonii. 

W imieniu całego zespołu pracowników 

„PolCare” składamy Pani Bożenie serdeczne 

gratulacje i życzymy kolejnych owocnych lat 

pracy na rzecz naszej polskiej społeczności  

w Wiktorii. 

 

Polski Centralny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Albion otrzymał 

wyróżnienie „Best Restaurant” przyznane przez Restaurant Guru – 

internetowy przewodnik po resturacjach z całego świata. Serdecznie 

gratulujemy i zapraszamy na obiady do Albion! 

 

WYNIKI XXIV KONKURSU POEZJI POLSKICH SENIORÓW 
 

Do odbywającego się w 2022 roku XXIV Konkursu Poezji Polskich Seniorów zgłosiło się 

siedmiu autorów z łącznie siedemnastoma wierszami. Poza konkursem przysłano sześć 

wierszy.  

Zwyciężczynią rywalizacji została Renata Surowiecka, autorka wiersza „List do matki”. Drugie 

miejsce zajęła Jadwiga Wawrzyńczak z wierszem „Emoji”, a trzecie miejsce – Tadeusz  

K. Wiatr z wierszem „Kwiaty moje”. Jury przyznało dwa wyróżnienia: Reginie Ciechanowicz za 

wiersz „Prawdziwe przyjaźnie” oraz Barbarze Spencer za wiersz „Okno”. 

Organizatorzy konkursu Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii oraz Polskie Biuro Opieki 

Społecznej „PolCare” serdecznie gratulują laureatom i osobom wyróżnionym. Dziękują także 

wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i za podzielenie się swoją twórczością. Poniżej 

prezentujemy pięć nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. 

 

Renata Surowiecka 

List do matki 

Dziękuję za 9 miesięcy 

Nudności i niewygody  

Za kilkanaście godzin 
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Bólu i cierpienia aby 

Wydać mnie na świat 

Dziękuję za przewijanie 

Kąpanie, tulenie, za kaszki 

Bajki na dobranoc, za 

Plastry na kolanach za 

Noce nieprzespane za 

Rady, pouczania, uwagi 

Przepraszam za troski, 

za krnąbrność 

Za kłamstwa, za pyskówki 

Za nieposłuszeństwa, za 

Robienie na złość. 

Wyliczać można dużo 

Dziękując i przepraszając 

Ale myślę, że może wystarczą 

te magiczne słowa 

 Kocham Cię mamo. 

 

 

Jadwiga Wawrzyńczak  

Emoji 

Buźka smutna, uśmiechnięta, 

buźka z serduszkami! 

Ileż kolorowych znaczków! 

Dalej! bawmy się znaczkami! 

 

Więc rozsyłasz je garściami,  

bo to tylko małe klik! 

I nie musisz patrzeć w oczy,  

myśli twych nie zgadnie nikt! 

 

Lecz serduszko malowane 

jest tak twarde jak ta skała. 

Nie obdarzy cię uczuciem, 

nawet gdybyś płakać miała! 

 

Kwiatek, klik, na imieniny! 

Torcik, klik, na urodziny! 

Kciuk do góry, chwalą cię! 

Kciuk w dół, coś zrobiłeś źle! 

 

Czas się chyba zastanowić 
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Zważmy co jest do stracenia? 

Czy te kolorowe znaczki, 

warte są zobojętnienia? 

 

Ja już tęsknię za tą kartką 

napisaną twoją ręką! 

I marzy mi się spotkanie 

z miłą, szczerą pogawędką! 

 

 

Tadeusz K. Wiatr 

Kwiaty moje 

Kwiaty moje, skarby moje, 

róże, malwy i powoje, 

lilie, kalie i storczyki, 

bratki, fiołki i goździki. 

 

Kwiaty moje, kwiaty śliczne, 

czasem smutne i liryczne, 

czasem ciche zamyślone, 

znów wesołe, roztańczone. 

 

Zapach kwiatów niesie wiatr, 

od Bałtyku aż do Tatr, 

jedne wiedną umierają,  

inne znowu zakwitają... 

 

Kwiaty moje – Dziewczyny moje, 

powracam do was myślami...., 

los był dla mnie łaskawy, 

szedłem przez życie z pięknymi kwiatami... 

 

 

Regina Ciechanowicz 

Prawdziwe przyjaźnie 

Prawdziwe przyjaźnie są jak stare wygodne buty. 

Zawsze są pod ręką kiedy potrzebujesz je ubrać. 

Czujesz się w nich wspaniale, bo jesteś obuty, 

I od razu gotowy by bezpiecznie w nich wędrować. 

Do każdej sytuacji zawsze pasują, 

I o dziwo mimo ich starości nigdy się nie psują. 

Żadnych złych humorów, cierpliwość i zrozumienie, 
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To daje naszej życiowej nucie, przewspaniałe brzmienie. 

Nawet jak deszcz popada, no to w kałuże?, razem wchodzimy, 

Jak się cieszymy i śmiejemy, to też razem, 

Żadnej zimy się nie boimy, o cieszymy się wspólnie tym jej 

pięknym, śnieżnym i mroźnym obrazem, 

No bo po prostuzawsze jesteśmy razem. 

I jak tu nie wierzyć w to piękne ludzkie zjawisko, 

Ciągle nas zaprasza, aby być z nami blisko. 

Zawsze nas zaprasza, by przeżyć to jeszcze raz, 

Dopóki pozytywna energia życia jest w nas. 

 

 

Barbara Spencer  

Okno 

- przez które, jak na ekranie życia 

Wschodziły blaski porannej jutrzenki 

A delikatny powiew firanki 

Zabierał z sobą resztki snu... 

 

Wtedy zmieniały się barwy wiosennego nieba, 

Letnich promieni słońca złocistego, 

Jesiennej tajemniczej mgły, 

Zimowego deszczu srebrnego. 

 

Teraz horyzont zakrywa tysiące zamkniętych okien 

Nie przepuszczają blasku budzącego się dnia, 

I tylko nieśmiało z daleka ukazują 

Szary – inny już świat! 

 

I dalej we wspomnieniach oglądam – 

Magiczne wschody poranka 

I dalej w oknie ta sama firanka – 
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ZAJĘCIA W OŚRODKACH ZAJĘĆ DZIENNYCH 
 
 

Początek roku rozpoczął się – zgodnie z tradycją – wycieczkami do Silvan na borówkobranie. 

Uczestnikom i uczestniczkom grup nie przeszkodzał w zbiorach nawet deszcz. Pełni zapału 

zbierali wiadrami te słodkie owoce, aby w domu przyrządzić z nich wypieki, przetwory lub 

zjeść jako zdrową przekąskę. 

     

       

 

Kolejnym kierunkiem wycieczek krajoznawczo-integracyjnych był ogród botaniczny Blue 

Lotus Farm w Yarrra Junction. Malownicze ogrody wodne z lotosami i liliami wodnymi 

stanowiły wspaniałą scenerię do sesji fotograficznych. 

CBR Doveton SSG ROWVILLE SPORT CBR HIGHETT 

CBR HIGHETT 2 SSG ARDEER SSG OAKLEIGH 

SSG BRUNSWICK I SSG RESERVOIR 
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W lutym obchodzono w grupach doroczne święto wszystkich zakochanych, czyli walentynki. 

Odbyły się warsztaty robienia zapachowych świeczek i walentynek, wyjścia na koncerty oraz 

okolicznościowe sesje zdjęciowe. W ramach przygotowań do Tłustego Czwartu dzielono się 

też przepisami na faworki, pączki i rogaliki. Nie zabrakło też momentów symbolicznych, jak 

wspomnienie pierwszej rocznicy rosyjskiego ataku na Ukrainę. W marcu świętowano 

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. 

      

CBR HIGHETT 

SSG ARDEER, SSG BRUSWICK I SSG ROWVILLE SPORT 

SSG DONCASTER 

CBR Doveton SSG ARDEER SSG RESERVOIR 
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W ramach rządowego programu Be Connected, którego wiktoriańska Federacja jest 

partnerem od 2018, zorganizowano pogadanki na temat najbardziej typowych form oszust  

w sieci. Rozmawiano o tym, jak reagować na e-maile, SMS-y i telefony od nieznajomych osób, 

jak sprawdzać wiarygodność informacji oraz gdzie szukać pomocy.  

Na zajęciach nie mogło zabraknąć czasu na aktywności wspomagające sprawność umysłową  

i fizyczną. Uczestnicy bawili się na iPadach, grali w bingo i Rummy-O, a także wykonywali 

lekkie ćwiczenia ruchowe. 

     
 

   

SSG ARDEER 

CBR HIGHETT 2 

SSG ROWVILLE SPORT 

SSG BRUNSWICK 

SSG ROWVILLE SPORT 

SSG BRUNSWICK SSG OAKLEIGH 

SSG OAKLEIGH SSG RESERVOIR 

SSG RESERVOIR 
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WIEŚCI Z PROGRAMU NDIS 
 

Realizując program National Disability Insurance Scheme kontynujemy wsparcie 

indywidualne i grupowe dla naszych podopiecznych. Zapewniamy im wszechstronną opiekę 

w domu i przy transporcie. Umożliwiamy odbywanie sesji fizjoterapeutycznych 

wspomagających ich sprawność i mobilność. Organizujemy wyjścia i cotygodniowe wycieczki. 

Co drugi piątek wspólnie z instruktorem panem Marcinem odbywają się zajęcia 

majsterkowicza w Men’s shed w Crib Point. 

W styczniu i lutym klienci programu, korzystając z pięknej pogody, wybrali się na wycieczki 

na Philip Island. Zobaczyli proces produkcji czekolady w fabryce czekolady oraz odwiedzili 

farmę Caldermeade. 

      

Program NDIS, prowadzony prez PolCare, wprowadza pozytywne zmiany w życiu naszych 

podopiecznych i ich rodzin. Celem programu jest spełnianie ważnych socjalnych potrzeb  

i życiowych celów naszych klientów. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu 

zapraszamy do kontaktu telefonicznego 03 9569 4020. 

Katarzyna Mistarz  

NDIS Program Coordinator  

 
 

ROK PAWŁA EDMUNDA STRZELECKIEGO 

W lipcu 2022 roku Sejm RP ogłosił rok 2023 

Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego w 150. 

rocznicę jego śmierci. Organizacja Kosciuszko 

Heritage Inc. wraz z organizacjami stanowymi  

(w tym Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii) 

i szkołami polonijnymi organizuje szereg przed-

sięwzięć, których wspólnym celem jest upo-

wszechnienie historii o wielkim polskim 

podróżniku, badaczu, odkrywcy i filantropie. 
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Wiedza o Strzeleckim ciągle się poszerza, trwają badania, a na jaw wychodzą nowe fakty.  

W Irlandii utrwala się legenda Dobrego Samarytanina, który w czasie Klęski Głodu uratował 

od śmierci głodowej ponad 200 tysięcy dzieci. Irlandzka uczona, profesor Kristina Kinealy 

nazywa Strzeleckiego my hero i apeluje o postawienie mu pomnika. A w Australii? – wstyd 

przyznać, zdarzają się środowiska, które publikują mylne i błędne informacje, a nawet 

prowokacyjnie twierdzące, jakoby Strzelecki w ogóle nie wszedł na Górę Kościuszki! W 150 

lat po śmierci wybitnego Polaka trzeba nareszcie przypomnieć wszystkie jego dokonania. 

Dowiedzmy się wreszcie, jak niezwykła była to postać! Człowiek o nieskazitelnym honorze. 

Genialny samouk, biegły w wielu dziedzinach (prócz geologii). Czy statystyczny Australijczyk 

słyszał, że Strzelecki po powrocie do Anglii był cenionym doradcą najwybitniejszych 

polityków, bankierów, admirałów i intelektualistów owej doby? Dlaczego tak niewielu z nas 

wie, iż był sojusznikiem i przyjacielem rdzennej ludności na różnych kontynentach, w tym 

australijskich Aborygenów. 

Trzeba też przypomnieć, że dzisiejsza Australia nie byłaby tą samą Australią ze swym silnym 

katolickim rdzeniem, gdyby Strzelecki nie organizował masowej emigracji do Australii: rok po 

roku, statek po statku, często pojawiając się na pokładzie, aby osobiście życzyć emigrantom 

powodzenia. Jeszcze mało kto wie, że był nie tylko człowiekiem honoru, ale też humoru?! 

Duszą towarzystwa, eleganckim panem, żywo gestykulującym, z niezwykłym repertuarem 

anegdot, dowcipnym i tylko ciutkę złośliwym? Dajmy Australii szansę poznania całej prawdy 

o tym niezwykłym człowieku. 

 

Zarys programu obchodów ogólnoaustralijskich: 

styczeń-luty → wizyta w Australii profesorów z Irlandii: Prof. Emily Mark-FitzGerald i Prof. 

Petera Gray’a. Wykłady w Melbourne i Sydney. W Sydney prezentacja wystawy o humani-

tarnej działalności Pawła E. Strzeleckiego w Irlandii; 

luty → ogłoszenie konkursów o Strzeleckim organizowanych przez Polską Szkołę im. Pawła E. 

Strzeleckiego w Melbourne (dzieci i młodzież) oraz wiktoriańską Federację (dzieci i młodzież, 

seniorzy); 

marzec → ogłoszenie przez Kosciuszko Heritage Inc. Międzynarodowego Konkursu „W duchu 

Strzeleckiego, czyli jak” z pulą nagród sięgającą 25 tys. dolarów australijskich. Konkurs  

w języku polskim i angielskim skierowany jest do młodzieży (12-18 lat) i dorosłych; 

maj → dwutygodniowa podróż 10-osobowej grupy Aborygenów Ngarigo po Polsce śladami 

Pawła E. Strzeleckiego: Kraków – Warszawa – Poznań. Prezentacja wystawy „Paul E. 

Strzelecki: Australian Explorer – Irish Humanitarian” w Domu Polskim w Adelajdzie; 

sierpień → na zaproszenie Polish Teachers Association in NSW przybywają z Polski do 

Australii specjalistki z Akademii DUCH (Dziecięcego Uniwersytety Ciekawej Historii) ze 

specjalnie przygotowanym programem o Strzeleckim dla uczniów szkół polonijnych. Konsul 

Generalna RP w Sydney dr Monika Kończyk wespół z Konsulatem Irlandzkim organizuje 

imprezę w Sydney; 
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6–7 października → w Sydney odbędą się Wielka Gala Konkursowa i akademia w 150. 

rocznicę śmierci Strzeleckiego; 

2–22 października → delegacja KHI weźmie udział w głównych obchodach 150. rocznicy 

śmierci Strzeleckiego w Polsce; 

18–19 listopada → odsłonięcie tablicy pamiątkowej Strzeleckiego na Towong Hill Rd nad 

rzeką Murray (Towong VIC). Loty przyjaźni polsko-aborygeńskiej cztero-osobowymi 

samolotami nad Górą Kościuszki (Khancoban NSW); 

1–17 grudnia → dwutygodniowa wyprawa dla „ambasadorów Strzeleckiego” i młodej Polonii 

śladami Strzeleckiego po Gippsland. Uroczyste zakończenie Roku Strzeleckiego w Melbourne 

w Domu Polskim „Syrena” w Rowville. Msza św. pożegnalna w Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Keysborough. 

Wstępny projekt obchodów Roku Strzeleckiego został opracowany przez dr Ernestynę Skurjat-Kozek, 
prezesa Kosciuszko Heritage Inc. Program może ulec zmianom lub odwołaniu wskutek ew. grantowych 
restrykcji finansowych. 

PRELEKCJA O STRZELECKIM 

Przebywający z dwumiesięczną wizytą w Australii irlandzcy akademicy, prof. Peter Gray 

(Queen’s University Belfast) i prof. nadzw. Emily Mark-Fitzgerald (University College Dublin), 

wystąpili z prelekcją pt. „Życie i działalność hrabiego Pawła Edmunda Strzeleckiego (1797-

1873): australisjki odkrywca i irlandzki działacz humanitarny”. Wykład odbył się we wtorek, 

7 lutego 2023, na Uniwersytecie w Melbourne. 

 

Uczestnikom zgromadzonym w sali Jabiru St Mary’s College i Newman College Academic 

Centre, jak i przed monitorami komputerów, została przedstawiona niezwykła historia 
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polskiego podróżnika, badacza, odkrywcy i filantropa. Poznali oni m.in. krótką historię 

narodzin, edukacjii i dorastania Strzeleckiego, historię jego miłości do Adyny Turno, dezycję 

wyruszenia w świat oraz kierunki podróży badawczych, które prowadził w Ameryce 

Północnej, Kanadzie, Meksyku, Ameryce Południowej, Nowej Zelandii i Australii. 

Prelegenci wspomnieli o tym, że oprócz prowadzenia badań geologicznych i geograficznych, 

Strzeleckiego interesowały także sprawy lokalnych społeczności. Zwracał on uwagę na 

nierówne i wyrządzające wiele szkód złe traktowanie ludności rdzennej przez kolonizatorów 

tak w Ameryce, jak i w Australii. 

Prof. Mark-Fitzgerald opowiedziała o czteroletnim okresie podróży i badań Strzeleckiego  

w Australii, na Tasmanii i Nowej Zelandii (1839-1843). Wyniki swoich badań i obserwacji 

zawarł on w dziele naukowym „Fizyczny opis Nowej Południowej Walii i Ziemi van Diemena”, 

wydanym w Wielkiej Brytanii w 1845 roku i nagrodzonym złotym medalem Królewskiego 

Towarzystwa Geograficznego. Strzelecki w Australii m.in. odkrył rudy złota w Nowej 

Południowej Walii oraz odkrył i nazwał, na cześć Tadeusza Kościuszki, najwyższy szczyt 

Wielkich Gór Działowych. 

Główna część prelekcji poświęcona była akcji humanitarnej w Irlandii prowadzonej w latach 

1845–1849 przez British Relief Association, której Strzelecki był koordynatorem od 1847 

roku. Prof. Gray zarysował sytuację historyczno-socjologiczną, która doprowadziła do 

powstania klęski humanitarnej w Irlandii w połowie XIX wieku. Przedstawił także etapy 

rozwoju klęski i próby jej opanowania podejmowane przez rząd brytyjski, a utrudniane m.in. 

przez wprowadzoną reformę agralną. 

Podkreślił, że Strzeleckiego charakteryzowały niezwykle umiejętności organizacyjne  

i społeczne. Badacz był wrażliwy na potrzeby ludności dotkniętej skutkami Wielkiego Głodu, 

ale umiał też opracować konkretne i racjonalne rozwiązania pomocowe. Rekomendował 

stosowanie dobrych praktyk programu dożywania dzieci w szkołach tam, gdzie program nie 

był jeszcze prowadzony. Apelował do parlamentu brytyjskiego o rozsądną politykę społeczną 

i niedoprowadzenie obywateli Królestwa do śmierci głodowej. 

Wykład prelegentów wzbogacony był m.in. o ikonografię z czasopism z XIX wieku, fragmenty 

listów z różnych okresów oraz portrety Strzeleckiego i zdjęcia miejsc jego upamiętnienia  

w Australii, Irlandii i Polsce. 

Jak się okazało podczas tegorocznej wizyty badaczy w Melbourne, na budynku Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu w Melbourne (od strony Swanston Street) znajduje się płaskorzeźba 

Strzeleckiego, ufundowana w 1988 przez Polonię australijską. 

Badacze mieli też okazję zobaczyć na żywo portret Strzeleckiego namalowany w latach 70. XIX 

wieku gwaszem przez Redmonda Barry’ego. W drugiej połowie XIX wieku obraz stanowił 

część galerii portetów Biblioteki Publicznej w Melbourne, a obecnie znajduje się w zbiorach 

wiktoriańskiej biblioteki stanowej. 
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Po zakończeniu prelekcji, naukowcy odpowiadali na pytania uczestników. Słuchaczy 

interesowało m.in. to, które miejsca w Melbourne związane są ze Strzeleckim oraz to, czy 

wiara katolicka miała jakiś wpływ na postawę altuistyczną Strzeleckiego. 

Prof. Peter Gray i prof. nadzw. Emily Mark-Fitzgerald są autorami wystawy o Strzeleckim jako 

bohaterze zaangażowanym w ratowanie Irlandczyków podczas Wielkiego Głodu w latach 

czterdziestych XIX wieku. Wystawa „Zapomniany polski bohater Wielkiego Głodu w Irlandii: 

walka Pawła Strzeleckiego o uratowanie tysięcy”, powstała we współpracy Ambasadą Polski 

w Dublinie, prezentowana była w Royal Academy of Ireland, w wielu miejscach w Irlandii,  

a także w Australii. 

Wystawę „A forgotten Polish hero of the Great Irish Famine: Paul Strzelecki’s struggle to save 

thousands” w wersji interaktywnej można zobaczyć na stronie internetowej 

https://strzelecki.ie/exhibition/ 

 

/jt/ 

KONKURSY O STRZELECKIM 

„Paweł Edmund Strzelecki – podróżnik, 

badacz, filantrop” 

Organizatorzy: Dział Szkolny Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii, Polskie 

Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii oraz 

Polskie Biuro Opieki „PolCare”. 

Celem konkursu jest upamiętnienie Pawła 

Edmunda Strzeleckiego w 150. rocznicę 

jego śmierci. Strzelecki został wybrany 

przez Sejm RP na jednego z patronów roku 2023. 

Tematem przewodnim konkursu jest postać Pawła Edmunda Strzeleckiego – polskiego 

podróżnika, badacza, odkrywcy i filantropa oraz jego osiągnięcia dokonane w Europie, 

Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Australii. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5–18 lat z całego świata oraz osób 

powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Australii. Prace będzie można nadsyłać  

w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej. Termin nadsyłania prac mija 

14 sierpnia 2023 roku. 

Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa i materiały pomocnicze dostępne są na Portalu 

Polonii w Wiktorii http://portalpolonii.com.au/ w zakładce „Konkursy”. 
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Międzynarodowy konkurs  

„W duchu Strzeleckiego” 

Organizatorzy: Kosciuszko Heritage Inc., Polska 

Fundacja Kościuszkowska w Warszawie, 

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, 

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu oraz 

Federacja Organizacji Polskich w Nowej 

Południowej Walii. 

Zachęcamy do komponowania piosenek, pieśni, lub ballad po polsku lub po angielsku i nadsy-

łania ich pocztą elektroniczną w formie audio lub wideo. Pierwsza nagroda za najlepszą 

piosenkę wynosić będzie 5 tys. dolarów! W kategorii plastycznej duża rozmaitość form: 

portrety, sceny rodzajowe, kolaże, komiksy, karykatury, plakaty, memy, logotypy, projekty 

murali czy medalionów – do nadsyłania w postaci digital. W kategorii poetyckiej oczekujemy 

wierszy po polsku lub angielsku, nie dłuższych niż tysiąc słów. Konkurs dla dorosłych oraz 

młodzieży (w wieku 12-18 lat) z całego świata potrwa do 20 lipca 2023. 

Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa, literatura pomocnicza i ikonografia dostępne są na 

stronie https://kosciuszkoheritage.com/150/. 

 

WYWIAD Z TERESĄ I ZBIGNIEWEM ZERGERAMI 
(fragmenty wywiadu przeprowadzonego w listopadzie 2022) 

 

 

Justyna Tarnowska [J.T.]: Kiedy i gdzie 

poznaliście się Państwo? 

Teresa Zerger [T.Z].: Harcerstwo, zabawy, 

kościół, mecze piłkarskie. Zbyszek grał wtedy 

w piłkę nożną w KS „Polonia”. 

Zbigniew Zerger [Z.Z.]: Jak dobrze 

pamiętam to żona interesowała się wtedy 

innymi graczami. 

T.Z.: Wolno mi było, bo nie byłam wtenczas  

z nikim związana, ani nie była w zakonie. 

Z.Z.: W tamych czasach Polonia prężnie 

działała i tworzyła jedną wielką rodzinę. 

Dosłownie, bo ludzie nie mieli dalszych 

krewnych, tylko swoją własną rodzinę i naszą 

polską społeczność. Każdy każdego znał, 

bowiem wszyscy chodzili na te same imprezy 

polonijne i należeli do tych samych 

organizacji. 

J.T.: To kiedy zbliżyliście się do siebie? 

Z.Z.: Podczas pracy na rzecz Klubu 

Narciarskiego „Tatry”. Zawsze w maju 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au


Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej 
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166 

Website: www.pccv.org.au  Email: coordinator@pccv.org.au  Telefon: (03) 9569 4020  Fax: (03) 9569 4780 
 

 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej      01/2023 27 
 

mieliśmy spotkanie klubu w celu 

zaplanowania działań na zbliżający się sezon, 

który rozpoczynał się w czerwcu, na Queen’s 

Birthday. W drugi weekend czerwca 1964, 

wybierałem się na narty. Teresa też chciała 

jechać i zapytała, czy może się ze mną zabrać. 

Pamiętam, że wcześniej 6 czerwca, w urodziny 

żony, zadzwoniłem do niej i zapytałem czy nie 

miałaby ochoty przejechać się moim nowo 

kupionym volkswagenem, którego właśnie 

wtedy „docierałem”. Zaproponowałem 

kierunek do Geelong, gdzie kupiłem plac. 

T.Z.: Zbyszek wydawał się być dobrym i 

zaradnym chłopakiem. Jeszcze studiował, a 

miał już samochód i działkę w Geelong. Tak 

mi wtenczas powiedział, a potem – jak się z 

czasem okazało – miał tylko wpłaconą 

zaliczkę na tę działkę. Raty musieliśmy 

spłacać wspólnie. 

Z.Z.: Tydzień później, zgodnie z planem, 

pojechaliśmy do Mt. Buller. Po pierwszej 

oficjalnej podwózce były kolejne. I tak wożę 

ją do dziś, przez ostatnie 57 lat. 

 
Nasz ślub w kościele St Francis Xavier, Prahran 

(1965) 

J.T.: Czy woleliście Państwo działać 

społecznie wspólnie czy oddzielnie? 

Z.Z.: Mieliśmy inne zainteresowania, więc na 

różnym etapie życia należeliśmy do innych 

organizacji. Ze wspólnych inicjatyw możemy 

wymienić Święta Sportowe, czy też 

działalność w Kole Przyjaciół ZHP Podhale, w 

którym organizowaliśmy loterie na 

sfinansowanie pobytu dzieci z niezamożnych 

rodzin na obozach. Działałaliśmy też wspólnie 

na rzecz wspomnianego już Klubu 

Narciarskiego „Tatry”, co obojgu z nas 

sprawiało wiele radości. 

T.Z.: Gdy Zbyszek działał aktywnie w 

różnych organizacjach, ja przez kilkanaście lat 

byłam skupiona na wychowaniu trójki dzieci. 

Nie przeszkadzało mi to w pomaganiu 

ludziom, bo podobnie jak mąż, zawsze lubiłam 

pomagać. 

J.T.: Od prawie początku swojego pobytu w 

Australii był Pan związany z harcerstwem i 

klubem piłki nożnej „Polonia” (obecnie 

Western Eagles FC). 

Z.Z.: Chciałem być pośród ludzi. Zacząłem od 

harcerstwa, a potem rozmiłowałem się w 

sporcie. Grałem w juniorach, potem w 

senioram, w końcu trenowałem innych. 

J.T.: Czy angażował się Pan także w 

organizacjach australijskich? 

Z.Z.: Tak, przez 25 lat byłem ratownikiem 

górskim na Mt Buller. Cieszył mnie fakt, że 

mogę komuś pomóc. 

J.T.: Z tego co wiem, Pana pasja do 

pomagania innym nie minęła. 

Z.Z.: Zawsze lubiłem pomagać. Pamiętam, że 

jak mieszkaliśmy w Mount Waverley 

pomagałam starszym osobom mieszkającym w 

okolicy. Teraz też zdarza mi się pomagać 

znajomym. 

J.T.: Na przestrzeni lat działał Pan 

aktywnie w wielu organizacjach 

polonijnych. Z jakich inicjatyw, które Pan 

organizował lub w których brał Pan udział, 

jest Pan najbardziej dumny? 

Z.Z.: Najbardziej jestem dumny z 

wybudowania barki stanowiącej podest dla 

papieża Jana Pawła II podczas jego spotkania 

z Polakami na stadionie MCG w 1986 roku 

oraz z wybudowania schroniska narciarskiego 

„Tatry” na Mount Buller. 
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J.T.: Proszę opowiedzieć, co lub kto skłonił 

Pana do budowy barki? 

Z.Z.: Ks. Wiesław Słowik, koordynator 

wikoriańskiego Komitetu Organizacyjnego 

spotkania Jana Pawła II z Polakami, zapytał 

mnie, czy nie byłbym w stanie zbudować 

barki. Z racji na fakt, że nigdy wcześniej na 

spotkaniach z papieżem nie było takiego 

podium pomyślałam, że to dobry pomysł i 

zgodziłem się wybudować barkę. 

Pracę zacząłem od lektury znalezionych w 

bibliotece książek poświęconych budowaniu 

łodzi. Temat był skomplikowany, ale nie 

poddałem się. Sporządziłam rysunki i 

przystąpiłem do budowy w ogrodzie naszego 

domu w Mount Waverley. Barkę zbudowałem 

w czterech częściach, aby można byłoby ją 

późnej przetransportować. Powstała barka 

miała wymiary 9 x 3,5 metrów, a całości 

dopełniał kilkumetrowy żagiel, który uszyłem 

z pomocą jednej Siostry Zmartwychwstanki na 

sali w sanktuarium w Essendon. 

 
Budowa barki u nas w ogrodzie w Mt Waverley 

(1986) 

Podczas obywającego się u nas w domu BBQ 

(podczas którego zbieraliśmy datki na prace 

wykończeniowe i dekoracyjne) zrobiliśmy 

oficjalny test wytrzymałościowy barki. 15 pań 

weszło na łódź i nic się nie zawaliło. Ks. 

Słowik, który dopytywał wcześniej, czy barka 

na pewno wytrzyma ludzki ciężar, odetchnął z 

ulgą. Test zdała zarówno barka, jak i jej 

konstruktor. 

Wiele emocji budził też transport barki na 

stadion. Cała akcja musiała być uzgodniona z 

władzami miasta i zostać przeprowadzona 

nocą.  

Pamiętam dekorowanie stadionu i montowanie 

barki. I to uczucie spełnienia, kiedy 26 

listopada 1986 roku około 4 nad ranem 

promienie słońca rozświetliły barkę i pokazała 

się ona w pełnej krasie. Poczułem wtedy 

ogromne wzruszenie. 

 
Papież Jan Pawell II na barce podczas 

spotkania z Polonią (1986) 

Barka została też oficjalnie zwodowana. Moja 

żona Teresa czyniła honory matki chrzestnej 

rozbijając butelkę szampana o bok łodzi. 

T.Z.: Mąż był tak przejęty pracami 

organizacyjnymi i sprzątaniem po spotkaniu, 

że nie było go w domu przez cztery dni. Już 

się niepokoiłam, co się z nim dzieje. 

J.T.: Co się potem stało z barką? 

Z.Z.: Została przewieziona do Rowville. Przez 

kilkanaście lat stała schowana w szopie. Była 

odsłaniana przy okazji organizacji mszy 
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świętych (np. podczas Targów Polskich). Na 

emeryturze chciałem ją odnowić. Niestety nie 

zdążyłem. 

J.T.: A co skłoniło Pana do budowy 

schroniska narciarskiego? 

Z.Z.: Ponad 60 lat temu grupa pasjonatów 

narciarstwa chciała założyć klub narciarski. 

Aby dostać działkę na Mt Buller musiała mieć 

25 członków. Zgłosiłem się wraz z dwoma 

kolegami-studentami. Na spotkaniu w starym 

Domu Polskim w Parkville próbowaliśmy 

dobić do wymaganej liczby członków, co nie 

było takie łatwe. Do zapisania się do klubu 

zaprosiliśmy również moją przyszłą żonę, 

która właśnie wychodziła po skończonej 

próbie chóru „Syrena”, a której brat był już 

członkiem naszego Klubu. Ostatnim 

członkiem Klubu został... kotek. 

 
Budowa schroniska narciarskiego „Tatry” na 

Mt Buller. Zbigniew stoi drugi od lewej, Teresa 
stoi w drzwiach (1962) 

Klub Narciarski „Tatry” od początku był 

prywatną inicjatywą, zrzeszającą rodziny 

członków. Na początku wybudowaliśmy małe 

schronisko na 10 osób. Z czasem, gdy 

zainteresowanie rosło, rozbudowaliśmy obiekt. 

Obecnie w ośrodku może być 

zakwaterowanych 36 osób, które mają do 

dyspozycji w pełni wyposażoną kuchnię, 

łazienki w pokojach i salon z widokiem na 

góry. Ośrodek ma mnóstwo polskich akcentów 

dekoracyjnych.  

J.T.: W historii Polonii wiktoriańskiej 

zapisał się także legendarny epizod z Pana 

udziałem, kiedy to w przebraniu wziął Pan 

udział w licytacji „Tygodnika Polskiego”. 

Proszę opowiedzieć szczegóły tego 

wydarzenia. 

Z.Z.: Wieloletni redaktor „Tygodnika 

Polskiego” Roman Gronowski w swoim 

testamencie zapisał maszyny drukarskie 

Edwardowi Myszce a nazwę „Tygodnik 

Polski” i listę prenumeratorów Joli Wolskiej i 

jednej pani mieszkającej w Polsce. Po śmierci 

red. Gronowskiego, zarządy wiktoriańskiej 

federacji i Stowarzyszenia Kościuszki 

zastanawiały się, jak rozwiązać tą sytuację, 

aby społeczność polska mogła w dalszym 

ciągu wydawać „Tygodnik”. 

Po rozmowach, pan Myszka obiecał 

współpracę i użyczenie maszyn drukarskich w 

celu drukowania gazet, zaś Pani Wolska 

powiedziała, że chce wystawić gazetę na 

aukcję. 

W trzech numerach tygodnika, które ukazały 

się pod inną nazwą, opisano całą sytuację, aby 

opinia publiczna wiedziała, co się dzieje. 

Stowarzyszenie Kosciuszki chciało 

wylicytować pismo za dolara i miało nadzieję, 

że nikt z Polonii nie będzie się z nimi 

licytował. Okazało się jednak, że wiele osób 

było zainteresowanych kupnem gazety. Aby 

zwiększyć szanse na wygranie licytacji, 

potrzebowaliśmy kogoś drugiego do 

licytowania. 

J.T.: Jak wyglądała licytacja? 

Z.Z.: Byłem wtenczas młody, więc 

ucharakteryzowałem się na starszego 

zakładając perukę z czarnymi długimi 

włosami, pożyczoną od żony pana 

Białowieyskiego. Usiadłem z tyłu, 

obserwowałem sytuację i podbijałem kwotę. 

Licytacja zaczęła się od jednego dolara, 

którego dał Ryszard (Rychu) Dutkowski, 

skarbnik Stowarzyszenia Kościuszki. Licytacja 

szybko osiągnęła 1800 dolarów. Z racji na 

niską kwotę wysyłki i wysokość kwoty 

rejestracyjnej, maksymalnie mogliśmy dać 3 

tysiące dolarów, bo byliśmy pewni że w rok 

spłacimy aukcję. Szczęśliwie, udało mi się 

właśnie tą kwotą wygrać licytację.  
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Gdy po aukcji poszedłem do pokoju z 

agentami podpisywać papiery, uczestnicy 

wydarzenia zastanawiali się, czy gazetę kupił 

konsul komunistycznej Polski czy może Żydzi. 

Funkcjonariusze Australijskiej Organizacji ds. 

Bezpieczeństwa Wewnętrzego (Australian 

Security Intelligence Organisation, ASIO), 

którzy obserwowali różne wydarzenia 

odbywające się w naszej społeczności m.in. 

msze święte w kościele w Richmond i tę 

właśnie aukcję, i którzy znali mnie i żonę, 

odwiedzili nas w domu dopytując po co tam 

byłem. Nie chcieli, abym miał jakieś 

problemy. 

 
Teresa (pierwsza z lewej) składa przysięgę 
harcerską. Broadmeadows Migrant Hostel, 

Melbourne 1950 

 
Chór „Syrena” w Domu Polskim na La Trobe 
Street w Melbourne. Teresa stoi w pierwszym 

rzędzie, piąta od lewej (1962) 

J.T.: Pani Tereso, kiedy dołączyła Pani do 

grup i organizacji polonijnych? 

T.Z.: Mieszkając jeszcze w hostelu w 

Broadmeadows, w 1950 roku, dołączyłam do 

drużyny harcerskiej. Miałam wtenczas 11 lat i 

byłam jedną z pierwszych harcerek w 

Wiktorii, która złożyła przysięgę. Z 

harcerstwem związana była wiele lat, chociaż 

z przerwami. Przez kilkudziesiąt lat byłam 

członkinią i solistką polskiego chóru „Syrena”. 

J.T.: Była Pani także członkinią 

Towarzystwa Polskiej Kultury w Wiktorii i 

Koła Pań w Melbourne. 

T.Z.: Działając w Towarzystwie Polskiej 

Kultury w Wiktorii organizowaliśmy występy 

polskich artystów w Melbourne. Wielu z nich 

mieliśmy przyjemność gościć w naszym 

domu, oferując zakwaterowie i wspierając w 

transporcie. 

W Kole Pań w Melbourne działającym przy 

Związku Polaków w Melbourne byłam przez 

wiele lat prezeską. Podczas swojej kadencji 

organizowałam różne wycieczki, wsparcie dla 

seniorów i osób potrzebujących. Niestety 

organizacja ta znacznie zmniejszyła się w 

ostatnich latach, a trwające dwa lata restrykcje 

epidemiologiczne doprowadziły do jej 

rozwiązania. Pozostałe panie z Koła spotykają 

się obecnie tylko towarzysko, świętując 

imieniny. 

Ważna inicjatywą Koła Pań było i jest 

organizowanie od 16 lat spotkań świątecznych 

dla pensjonariuszy Domu Polskiego Emeryta 

w Bayswater. Są upominki, śpiewanie 

polskich kolęd i świąteczna atmosfera. 

Tegoroczne paczki są już gotowe, aby trafić do 

rąk 33 mieszkańców ośrodka w Bayswater. 

J.T.: Cele którego przedsięwzięcia były Pani 

najbliższe? 

T.Z.: Zdecydowanie budowy Domu Polskiego 

Emeryta w Bayswater. Z tą inicjatywą byłam 

związana od początku, kiedy to Tadeusz 

Kuriata opowiedział mi o projekcie i zaprosił 

do współpracy. Przez ponad dwa lata 

organizowaliśmy loterie i zabawy oraz 

pozyskiwaliśmy ofiarodawców, aby zebrać 

datki na budowę i wyposażenie obiektu. 

Wszystko po to, aby polscy seniorzy 

potrzebujący pomocy mogli mieszkać w 

polskim ośrodku zapewniającym opiekę w 
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języku polskim i kultywowanie polskich 

tradycji świątecznych iv kulinarnych. 

J.T.: Organizowała Pani także pomoc 

materialną dla osób potrzebujących w 

Polsce i Rosji. 

T.Z.: Od 1978 do 2020 roku wraz z mężem i 

różnymi ofiarodawcami wspomagałam 

sierociniec w Brzozowie k/Starej Wsi, 

prowadzony przez siostry zakonne. Gdy będąc 

w Polsce w 1978 roku po raz pierwszy 

odwiedziłam ten ośrodek, od początku 

wiedziałam, że chcę pomóc tym biedym i 

opuszczonym przez rodziców dzieciom. 

Potrzeb było wiele. Przez lata wysyłaliśmy 

tam paczki i pieniądze. 

Z.Z.: Gdy obchodziliśmy 50. rocznicę ślubu, 

poprosiliśmy gości aby zamiast prezentów 

wzięli udział w zbiórce na rzecz tego właśnie 

ośrodka w Brzozowie. 

T.Z.: Organizowałam także zbiórki i wysyłkę 

odzieży dla biednych polskich dzieci, które 

mieszkały na Sybirze. 

J.T.: Dzięki Pani inicjatywie w 2021 roku 

powstał nowy Ośrodek Zajęć Dziennych 

przy Polskim Biurze Opieki Społecznej 

„PolCare”. 

T.Z.: Faktycznie, zgłosiłam zapotrzebowanie 

na stworzenie takiej grupy w bliskich 

południowych dzielnicach Melbourne, gdyż 

mieszka tutaj sporo polskich seniorów. Jak się 

okazało powstały nie jedna, ale dwie grupy 

Centre Based Respite Groups (CBR) w 

Highett.  

J.T.: W jaki sposób łączyli Państwo pracę 

społeczną na rzecz Polonii z pracą 

zawodową i życiem rodzinnym? 

Z.Z.: Choć nie było to łatwe staraliśmy się 

znaleźć czas i na dom i ]na pracę społeczną. 

Życie rodzinne i polonijne w jakiś sposób 

łączyły się, a nasze dzieci uznały aktywne 

uczestniczenie w życiu Polonii jak coś 

normalnego. 

T.Z.: Udało nam się połączyć wszystkie 

obszary i wykształcić dzieci. Córki skończyły 

wyższe studia, a nasz syn, mieszkający w 

Canberze, ma doktorat.  

W 2001 roku, gdy nasza Ewa była na trzecim 

roku studiów z graphic design na 

Uniwersytecie Monasha, jej projekt został 

wybrany najlepszym na roku. Wykładowca 

zaproponował jej zatem udział w 

międzynarodowym konkursie dla grafików 

organizowanym przez instytucję z Nowego 

Jorku. Jaka była radość, gdy okazało się, że 

również w tej rywalizacji praca Ewy okazała 

się być najlepszą. Zwycięska praca została 

umieszczona na okładce katalogu wydarzenia. 

Wygrana pomogła też córce zdobyć pracę.  

Z.Z.: Pamiętam jednak taką sytuację. 

Któregoś razu, gdy zbierałem sprzęt sportowy 

po Święcie Sportowym odbywającym się w 

Larze, by przewieźć go do Domu Polskiego 

im. Tadeusza Kościuszki na Latrobe Street, 

gdzie mieliśmy na strychu składzik, syn 

zapytał mnie, dlaczego nie mogę być 

normalnym ojcem. Zdarzało się bowiem, że 

ilość obowiązków i zadań była czasami 

ogromna i wymagała wielkiego 

zaangażowania od rana do wieczora. 

J.T.: Czy Państwa dzieci, widząc Państwa 

zaangażowanie na rzecz Polonii, włączały 

się w życie polonijne? Jeśli tak to w jaki 

sposób? 

Z.Z.: Dzieci przyglądały się naszej pracy i jak 

najbardziej włączały się w życie polonijne. 

Cała trójka chodziła do polskiej szkoły, 

należała do harcerstwa, tańczyła w Zespole 

Pieśni i Tańca „Polonez” i brała udział w 

Świętach Sportowych. W soboty była polska 

szkoła i harcerstwo. W niedzielę msza święta 

w polskim lub australijskim kościele. Dzieci 

brały udział w zabawach na Polanie w 

Healesville i jeździły na obozy harcerskie. Z 

harcerstwem byli związani dość długo. Będąc 

na studiach byli drużynowymi. 

T.Z.: Córka Krysia założyła drużynę w 

Rowville, którą potem – gdy musiała wyjechać 
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na stypendium do Ameryki – powierzyła 

swojej siostrze Ewie. 

J.T.: Jakie wartości chcieliście przekazać 

swoim dzieciom? 

Z.Z.: Mowę polską, polską kulturę i obyczaje, 

polską historię. Nasze dzieci interesowały i 

interesują się Polską i jej sprawami.  

T.Z.: Polskość pomagali nam kultywować 

nasi rodzice, którzy pomagali w opiece 

naszymi dziećmi, ich wnukami. 

Z.Z.: Chcieliśmy pokazać dzieciom piękno 

polskich tradycji. W 2002 roku spełniliśmy 

swoje marzenie o spędzeniu Bożego 

Narodzenia w Polsce. W 8-osobowym składzie 

(my, syn z synową, córki z chłopakami) 14 

grudnia polecieliśmy do Polski. Wigilię 

spędziliśmy w Zakopanem u pewnej góralki. 

Uczestniczyliśmy w pasterce. A w okresie 

poświątecznym zwiedziliśmy Kraków i 

pojechaliśmy na narty do Francji. Do dzisiaj 

nasi zięciowie wspominają te wyjątkowe 

święta, pełne śniegu, tradycji i pięknych 

pamiątek w postaci bombek, które co roku 

zawieszają na swoich australijskich choinkach.  

 
Zimowy wypoczynek w Polsce. Zbyszek 

(pierwszy z lewej) i Teresa (czwarta z lewej)  
z dziećmi, synową i przyszłymi zięciami. 

Morskie Oko w Tatrach (2002) 

T.Z.: Pobyt w Polsce zdecydowałnie 

odczarował ich wizję Polski jako kraju 

nieciekawego, mającego niewiele do 

zaoferowania turystom. 

J.T.: Patrząc wstecz na działania Polonii w 

minionych 60 latach, co i dlaczego według 

Państwa powinno zostać zrobione inaczej? 

Z.Z.: Idee Polonii powojennej i Polonii 

posolidarnościowej różniły się od siebie. Dla 

imigrantów przybywających do Australii w 

latach pięćdziesiątych ważne było, że 

zbudować tutaj drugą Polskę, bo do ojczyzny 

nie mogli wrócić. Chcieli zorganizować 

prężnie działające życie polonijne, które w 

jakiś sposób mogłoby zaspokoić potrzeby i 

oczekiwania Polaków żyjących w Melbourne. 

Większość przybyłych wtenczas rodzin 

aktywnie włączało się w tworzenie życia 

społecznego. Do dzisiaj pozostało kilku 

działaczy z tej fali migracyjnej. Pomimo 

sędziwego wieku wciąż chcą działać. 

Jeśli zaś chodzi o falę emigracji 

posolidarnościowej, ludzie ci jak najbardziej 

na początku swojego pobytu w Australii 

włączali się w życie polonijne, jednakże dość 

szybko rezygnowali. Motywy mogły być 

różne. Dostali pomoc o którą prosili, więc nie 

potrzebowali już dalszych kontaktów z 

Polakami. Chcieli być bardziej samodzielni i 

odcinali się od Polonii. Miało się wrażenie, że 

emigranci lat 80. przyjechali na antypody, aby 

szybko się dorobić, a praca społeczna niestety 

nie przynosi wymiernych korzyści. Może 

dlatego rezygnowali.  

Patrząc jednak na prężnie działające do dzisiaj 

polskie ośrodki w Essendon i Rowville, 

tworzone przez emigrantów 

posolidarnościowych, ich zaangażowanie 

przyniosło piękne owoce. Gdyby więcej osób 

z tej fali emigracyjnej włączyło się w życie 

polonijne, dzieląc się swoim wykształceniem i 

umiejętnościami, myślę że polska społeczność 

byłaby mocniejsza. 

J.T.: Z jakimi wyzwaniami według Państwa 

mierzy się lub będzie musiała zmierzyć się 

Polonia australijska i nasza, wiktoriańska? 

Z.Z.: Dużym wyzwaniem, które towarzyszy 

nam od lat, jest włączenie młodej emigracji do 

działalność organizacji polonijnych. 

Uczestnicząc w Festiwalu Filmów Polskich w 
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Melbourne czy w finałach WOŚP widziałem 

tłumy młodych ludzi. Zastanawiałem się, 

dlaczego ci ludzi nie dołączają do naszych 

organizacji. Jak wiele można byłoby zrobić 

wspólnie, dzieląc się wiedzą i 

doświadczeniami. My, starsi działacze, z 

chęcią przekazalibyśmy młodym – chętnym do 

działania osobom – pole do działania. Jednak 

odczuwamy brak inicjatywy w ich strony. 

Ważne jest również, aby zachęcić dzieci i 

młodzież do udziału w wydarzeniach 

polonijnych i działających organizacjach 

polonijnych takich jak harcerstwo i zespoły 

taneczne. 

J.T.: Czy przeprowadzenie konsultacji w 

społeczności polonijnej pomogłoby w 

określeniu potrzeb młodej emigracji? 

Z.Z.: Myślę, że tak. Dzięki rozpoczęciu 

dyskusji z udziałem różnych grup, organizacji 

i instyucji (np. konsulatu) może narodzić się 

wiele pomysłów i przestrzeni do wspólnego 

działania. 

J.T.: Dziękuję za rozmowę. 

Cała rozmowa z Państwem Zergerami została 
opublikowana na Portalu Polonii w Wiktorii 
portalpolonii.com.au w zakładce „Wasze historie”.  

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny Zergerów.

 

 

OSZUSTWA W SIECI – JAK ROZPOZNAĆ? JAK REAGOWAĆ?  

 

Co roku 7 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Intenetu (Safer Internet Day).  

W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest rozumienie zagrożeń, jakie czyhają na nas  

w sieci i zdecydowane reagowanie na wszelkie nietypowe zachowania, zwłaszcza ze strony 

osób, których nie znamy. Skorzystaj ze wskazówek opracowanych przez ekspertów z Good 

Things Foundation, aby poznać najbardziej typowe oszustwa w sieci. 

Oszustwo na romans 

Oszustwa na romans wykorzystują sposób, w jaki ludzie korzystają z internetu w celu 

nawiązania relacji i znalezienia partnerów. Nie ma nic złego w spotykaniu się z kimś online 

lub utrzymywaniu romantycznego związku z kimś, kogo się nie spotkało, ale oszuści 

wykorzystują to do atakowania i oszukiwania ludzi. 
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Oszust kontaktuje się z ofiarą, zwykle za pośrednictwem mediów społecznościowych, serwisu 

randkowego, z którego korzysta, a nawet za pośrednictwem wiadomości e-mail. Będzie 

bardzo przyjazny i interesujący. Spróbuje szybko przejść od przyjaźni do czegoś więcej, 

wyznając swoją miłość. Fałszywy związek może trwać tygodniami, a nawet latami, zanim 

oszust nagle stwierdzi, że desperacko potrzebuje pieniędzy i potrzebuje pomocy finansowej.  

Początkowo oszust może prosić o niewielką kwotę pieniędzy, ale jeśli dana osoba wyśle mu 

jakiekolwiek środki, wymyśli nieskończone powody, dla których potrzebuje więcej funduszy. 

Jeśli ofiara zawaha się, oszust użyje emocji, aby skłonić ją do wysłania większej ilości 

pieniędzy. Będzie to robić tak długo, jak mu na to pozwoli. Przestanie, gdy ofiara zda sobie 

sprawę, że to oszustwo lub zabraknie jej pieniędzy. 

Typowym zachowaniem dla oszusta jesto to, że nie będzie chciał spotkać się osobiście. Zawsze 

będzie miał wymówkę, dlaczego spotkanie nie jest możliwe. Wielu oszustów woli 

komunikować się za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania wiadomości (np. WhatsApp), 

aby uniknąć pozostawienia zapisu rozmów. 

Pamiętaj, że gdy jesteś online, osoba, której nigdy nie spotkałeś twarzą w twarz, może 

udawać, że jest kim tylko chce być. Będzie wykorzystywać zdjęcia innych osób, dane osobowe, 

a nawet fałszywe filmy i konta w mediach społecznościowych, aby wspierać swoją fałszywą 

tożsamość. Dlatego: 

• uważaj na nagłe deklaracje miłości; 

• nalegaj na spotkanie w „realu”; 

• nie poddawaj się szantażowi. 

 

Oszustwo na zdalny dostęp 
 

Oszustwa na zdalny dostęp polegają na tym, że oszust – będąc w innej lokalizacji – uzyskuje 

dostęp do komputera ofiary i oszukuje ją, że ma problemy z komputerem, które musi 

koniecznie naprawić. 

Niektórzy oszuści korzystający ze zdalnego dostępu twierdzą, że pochodzą z instytucji 

rządowej lub od dostawcy internetu. Będą nalegać na zainstalowanie określonego 

oprogramowania i przekonywać, że w ten sposób ofiara uniknie grzywny lub odzyska 

niepotrzebnie poniesioną opłatę. 

Oszust zazwyczaj zadzwoni. Numer mógł pozyskać z marketingowej bazy danych. Nawet jeśli 

numer ofiary jest nienotowany na liście, oszuści mogli uzyskać do niego dostęp w sposób 

nieuczciwy. Podczas rozmowy z ofiarą zidentyfikuje, jaki ma komputer i przekona ją do 

wykonania kilku kroków na komputerze. To ostatecznie da mu dostęp i możliwość zdalnego 

sterowania jej komputerem. 

Zdalny dostęp jest legalną funkcją na większości komputerów i jest częścią systemu 

operacyjnego. Komputery domowe zwykle mają domyślnie wyłączony zdalny dostęp. Oszuści 

wiedzą o tym i podają instrukcje, dzięki którym uzyskają dostęp do komputera swojej ofiary. 
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Po uzyskaniu dostępu oszust będzie obsługiwał komputer z własnego komputera (nawet jeśli 

znajduje się za granicą). Będzie twierdził, że chce naprawić jakieś błędy. Następnie zasugeruje 

zakup drogiego, ale niepotrzebnego oprogramowania, aby rozwiązać te problemy. 

Jeśli ofiara zainstaluje oprogramowanie, oszust przekona ją, że udało mu się naprawić błąd. 

Niestety często to oprogramowanie zawiera inne złośliwe oprogramowanie. Przeszukuje ono 

komputery ofiar w celu pozyskania ich danych osobowych, które następnie są 

wykorzystawane do kradzieży tożsamości lub uzyskania dostępu do finansów. 

Ponieważ oszustwa na zdalny dostęp wymagają od oszusta przeprowadzenia z tobą rozmów  

i podjęcia kilku kroków, aby uzyskać dostęp do czyjegoś komputera, zwykle łatwo jest się 

zorientować, kiedy następuje próba oszustwa. 

Dostawcy internetu, producencu komputerów lub oprogramowania operacyjnego (np. Apple 

lub Microsoft) nigdy nie dzwonią do klientów, aby powiedzieć, że coś jest nie tak z ich 

sprzętem. Dlatego: 

• uważaj na niespodziewane telefony; 

• zainstaluj program antywirusowy; 

• unikaj odwiedzania stron internetowych podczas rozmowy; 

• nie przechowuj zapisanych haseł na swoim komputerze. 

Oszustwo inwestycyjne 

 

Oszustwa inwestycyjne mogą przybierać różne formy np. oferty zawierania transakcji 

maklerskich w czyimś imieniu, oprogramowanie inwestycyjne umożliwiającego śledzenie 

swojego portfela lub strony internetowej dla brokerów. Wszystkie metody mają na celu 

nakłonienie ofiary do oddania oszustowi pieniędzy w zamian nie otrzymując nic. 

Oszuści inwestycyjni mogą początkowo kontaktować się z ofiarą za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, wiadomości w mediach społecznościowych, reklam w mediach społecz-

nościowych, a nawet wiadomości tekstowych (SMS-ów). 

Niektóre z najczęstszych sposobów działania oszustw inwestycyjnych obejmują: 

• wysyłanie e-maila z propozycją specjalnej okazji na inwestycję z szybkim zwrotem; 

• używanie fałszywych rekomendacji celebrytów, aby oszustwo wyglądało na 

uzasadnione; 

• przekonanie ofiary do wcześniejszego lub ryczałtowego (lump sum) dostępu do 

emerytury; 

• piramidy finansowe (tzw. schemat Ponziego), w których pierwsi inwestorzy są 

spłacani pieniędzmi od późniejszych inwestorów, dopóki pieniądze się nie wyczerpią; 

• seminaria inwestycyjne (często za pośrednictwem wideo online, Zooma lub podobnych 

platform), które pobierają wysokie opłaty za uczestnictwo. 
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Bez względu na formę oszustwa inwestycyjnego, podstawowa idea jest zawsze taka sama: 

oszustwo inwestycyjne oferuje bardzo wysokie zyski przy bardzo niskim ryzyku. Innymi 

słowy są to plany na szybkie wzbogacenie się. 

Oszustwa inwestycyjne polegają na obiecywaniu czegoś, co wydaje się zbyt piękne, aby mogło 

być prawdziwe. Prawdziwe mechanizmy inwestycyjne oferują albo powolne zwroty przy 

niskim ryzyku, albo możliwość dobrych zwrotów, ale przy znacznym ryzyku i narażeniu na 

zmiany na rynku. Dlatego: 

• nigdy nie inwestuj w firmę lub osobę, która twierdzi, że ma specjalną wiedzę lub cenne 

wskazówki, które podwoją twoje pieniądze lub zagwarantują bardzo wysokie zyski  

w krótkim czasie; 

• unikaj niechcianych okazji inwestycyjnych; 

• sprawdź firmy inwestycyjne z ASIC; 

• poszukaj firmy w internecie; 

• bądź podejrzliwy wobec ofert od znajomych z internetu; 

• ignoruj rekomendacje celebrytów; 

• unikaj ofert inwestycji w kryptowaluty. 

Wyłudzenie danych osobowych 

 

Oszustwo phisingowe polega na wyłudzaniu od ofiary informacji (danych osobowych, hasła 

do skrzynki e-mailowej lub hasła do banku). Oszust może również próbować nakłonić ofiarę 

do zainstalowania złośliwego oprogramowania, które spowoduje, że jego sprzęt będzie 

wyświetlać niechciane reklamy, a nawet wykradać informacje przechowywane na urządzeniu. 

Oszustwa typu phishing mogą przybierać różne formy. Mogą być przeprowadzane dowolną 

aplikacją do komunikacji lub nawet z użyciem przeglądarki internetowej. Mogą to być: 

• wiadomości tekstowe wysłane na telefon; 

• wiadomości e-mail wysłane na skrzynkę odbiorczą; 

• strony internetowe dostępne za pośrednictwem przeglądarki; 

• zaproszenia z kalendarza, które mogą automatycznie aktualizować kalendarz. 

Mimo, że oszustwa typu phishing mogą korzystać z wielu różnych aplikacji, wszystkie mają 

jedną wspólną cechę: mają wyglądać na autentyczną wiadomość od osoby, którą znasz lub 

instytucji, której ufasz. Możesz otrzymać: 

• powiadomienie na Facebooku od znajomego polecającego stronę internetową; 

• wiadomość tekstową z banku z prośbą o potwierdzenie hasła; 

• e-maila od dostawcy internetu z prośbą o zaktualizowanie danych. 

Adresy internetowe mogą być trudne do odczytania, a łatwiej jest zaufać nazwie widocznej  

w skrzynce odbiorczej niż pamiętać o sprawdzeniu adresu e-mail. Oszuści wykorzystują to, 

aby ukryć oszustwo i sprawić, aby wyglądało na uzasadnione. 

Na przykład e-mail może zawierać informację, że pochodzi od znajomego lub twojego banku, 

podczas gdy w rzeczywistości pochodzi od oszusta. Wiadomości tekstowe (SMS-y) są jeszcze 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au


Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej 
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166 

Website: www.pccv.org.au  Email: coordinator@pccv.org.au  Telefon: (03) 9569 4020  Fax: (03) 9569 4780 
 

 
 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej  01/2023 37 
 

łatwiejsze dla oszustów do zamaskowania jako legalne, ponieważ zazwyczaj nie znamy 

numeru telefonu komórkowego, z którego bank wysyła do nas wiadomości tekstowe. 

Oszustwa typu phishing polegają na kradzieży informacji, ale ostatecznym celem oszusta jest 

zwykle kradzież pieniędzy. Jeśli oszustwo zadziała, oszust może uzyskać dostęp do konta 

bankowego ofiary i wypłacić pieniądze lub dokonać zakupów dla siebie, korzystając z danych 

jej karty kredytowej. 

Jak i gdzie zgłaszać przypadki oszustw? 

 

Zgłoszenie przypadku oszustwa 

Jeśli spotkałeś oszusta na platformie mediów społecznościowych, powinieneś zgłosić jego 

fałszywe konto danej platformie społecznościowej. Jeśli spotkaliście się na czacie/ 

komunikatorze lub mailowo, należy zgłosić oszustwo swojemu operatorowi telefonii 

komórkowej (np. Telstrze lub Optusowi) oraz dostawcy poczty e-mail (np. Microsoft lub 

Google). Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić na ich oficjalnych stronach internetowych. 

Jeśli oszust przekonał cię do wcześniejszego dostępu do pieniędzy z funduszu emeryturalnego 

lub zorganizowania wypłaty lump sum (ryczałtu), powinieneś natychmiast skontaktować się 

ze swoim funduszem emerytalnym i zgłosić oszustwo. 

Skontaktuj się ze swoim bankiem i porozmawiaj z działem ds. oszustw lub kradzieży 

tożsamości. Wyjaśnij, co się stało, a oni poinstruują ciebie, co powinieneś zrobić w celu 

zabezpieczenia swoich pieniędzy. Powinieneś: 

• poprosić o anulowanie i ponowne wydanie kart kredytowych; 

• zmienić PIN; 

• zmienić swoje hasła i osobiste kody dostępu. 

Zgłoś przestępstwo do instytucji: 

• Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) Scamwatch 

https://www.scamwatch.gov.au/report-a-scam 

• Australian Cyber Security Centre (ACSC) https://www.cyber.gov.au/acsc/report 

• australijskiego i nowozelandzkiego serwisu tożsamości i wsparcia cybernetycznego 

IDCARE www.idcare.org 

Informacje, które podasz, mogą okazać się kluczowe w powstrzymaniu tych oszustów oraz 

ochronie ciebie i innych osób przed oszustwem w przyszłości. 

Zmiana haseł 

Ważne jest również, abyś zmienił hasła dostępu do komputera i poczty elektronicznej, jak 

również hasło główne menedżera haseł (jeśli go używasz). 

Sprawdzenie komputera 

Uruchom program antywirusowy na swoim komputerze w celu przeskanowania jego 

zawartości. Pomoże one usunąć złośliwe oprogramowanie oraz zablokować przychodzące 
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żądania zdalnego dostępu do twojego komputera. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego na 

komputerze antiwirusa, koniecznie zainstaluj taki program. 

Zerwanie kontaktu z oszustem 

Jeśli podejrzewasz, że zostałeś oszukany natychmiast zerwij kontakt z oszustem. Nie mów mu, 

że myślisz, że jest oszustem. Będzie miał wiele przygotowanych wymówek i wyjaśnień,  

a nawet może spróbować szybko ukraść od ciebie pieniądze, zanim zdążysz zabezpieczyć 

swoje finanse. 

Opracowała Justyna Tarnowska na podstawie materiałów przygotowanych przez Good Things 

Foundation w ramach programu Be Connected. 

 

 

WIELKANOCNE ZAGADKI 

Odpowiedzi znajdziesz na stronie 43. 
 

 

1. Gdy ciepły marzec powróci z wiosną.  

Małe puchate na wierzbach rosną _ _ _ _ _ 

2. Kolorowe jajka, barwne malowanki.  

Moc jest na nich wzorków, bo to są _ _ _ _ _ _ _ 

3. Upiecze go mama dla synka, upiecze go mama dla córek,  

na Wielkanocnym stole musi być pyszny _ _ _ _ _ _ _ 

4. W jakim dniu, czy wiecie, chociaż słońce świeci,  

biega po podwórku dużo mokrych dzieci? _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. Piękny grzebień, kolorowe pióra, jego żona to kura _ _ _ _ _ 

6. Ma długie uszy i pięknie skacze,  

zmyka przez pola, gdy psa zobaczy. _ _ _ _ _ 

7. Ma mięciutką wełnę i złociste różki,  

a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki. _ _ _ _ _ _ _ 

8. Na wierzchu skorupka, w środku żółto-białe,  

można z nich zrobić pisanki wspaniałe. _ _ _ _ _ 

9. Wiklinowy i pleciony na święconkę przeznaczony _ _ _ _ _ _ 
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Krzysztof Kamill Baczyński 

Nim zamilkną dzwony 

Jeszcze dzisiaj biją dzwony 

płacz żałosny płacz strwożony 

męka Pańska coraz bliżej 

oczy Syna coraz wyżej 

wypatrują Ojca. 

 

Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą 

z żalem gorzkim i rozpaczą 

wkrótce siądą do wieczerzy 

jeden nie zmówi pacierzy 

tylko zdradzi. 

 

Jeszcze dzisiaj mówią dzwony 

jak zostanie upodlony 

Bóg w ciele człowieka 

jaka kaźń i śmierć Go czeka 

nim duchem powstanie. 

 

Jutro zamilkną już dzwony 

świat zostanie pogrążony 

w głuchej ciszy i żałobie 

staną warty przy grobie 

i wnet zasną. 

 

Znów obudzą ich dzwony 

śpiew radosny śpiew natchniony 

odkupieniem win śmiertelnych 

zatrzaśnięciem wrót piekielnych 

powrotem do Ojca. 

 

Nim zamilkną 

coraz ciszej biją dzwony 

coraz słabiej biją 

ludzkie serca. 

 

ks. Jan Twardowski  

Wielkanocny pacierz 

Nie umiem być srebrnym aniołem - 

ni gorejącym krzakiem - 

tyle zmartwychwstań już przeszło - 

a serce mam byle jakie. 

Tyle procesji z dzwonami - 

tyle już Alleluja - 

a moja świętość dziurawa 

na ćwiartce włoska się buja. 

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy - 

jak na koślawej fujarce - 

żeby choć papież spojrzał 

na mnie - przez białe swe palce. 

Żeby choć Matka Boska 

przez chmur zabite wciąż deski - 

uśmiech mi Swój zesłała 

jak ptaszka we mgle niebieskiej. 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

jak złoty kamyk z procy - 

zrozumie mnie mały Baranek 

z najcichszej Wielkiej Nocy. 

Pyszczek położy na ręku - 

sumienia wywróci podszewkę - 

serca mego ocali 

czerwoną chorągiewkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fot. Congerdesign (Pixabay) 
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Ernest Bryll  

Bóg odrzucił ten kamień 

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 

I wstał tak lekko z grobu, 

że na twarzach straży 

Nie było widać lęku i zdumienia 

Może nie zobaczyli nawet, 

że się świat odmienia 

 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 

I nie przepuścił tej nocy nikomu 

Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 

 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli  

Karol Wojtyła 

Wigilia Wielkanocna 1966 

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim 

grobie, najbardziej 

jesteśmy Kościołem - 

jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z 

nadzieją: 

ta walka wciąż się nakłada na wszystkie 

walki dziejów, 

napełnia je wszystkie w głąb 

(wszystkie one - gdy tracą swój sens? czy go 

wtedy właśnie zyskują?) 

 

Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego 

początku. 

Tysiąc lat jest jak jedna Noc: noc czuwania 

przy twoim grobie. 
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KALENDARZ WYDARZEŃ W 2. KWARTALE 2023 

 

DATA WYDARZENIE LOKALIZACJA 

1 kwietnia Malowanie pisanek Dom Polski „Syrena” w Rowville 

8 kwietnia Święcenie pokarmów Dom Orła Białego w Geelong 

21 kwietnia 
Jubileusz 40-lecia kapłaństwa  

ks. Tadeusza Rostworowskiego SJ 
Dom Polski „Syrena” w Rowville 

30 kwietnia Akademia 3 Majowa Sanktuarium Maryjne w Essendon 

3 maja Kolacja 3 Majowa Arts Centre w Melbourne 

7 maja 
Akademia 3 Majowa i obiad  

z okazji Dnia Matki 
Dom Orła Białego w Geelong 

13 maja Bal Matki Dom Polski „Syrena” w Rowville 

3 czerwca Dzień Dziecka Dom Polski „Syrena” w Rowville 

24 czerwca Bal Świętojański Dom Polski „Syrena” w Rowville 

2-9 lipca Ferie zimowe dla dzieci Ośrodek „Polana” w Healesville 

Aktualności dotyczące wydarzeń dostępne są na profilach ich organizatorów na Facebooku 

oraz w  kalendarzu wydarzeń na stronie portalpolonii.com.au. 

 

 

AUDYCJE DLA SENIORÓW W RADIACH SBS I 3ZZZ 
 

Małgosia Żuchowska zaprasza do słuchania mini-audycji dla seniorów, które 

nadawane są w każdy piątek na antenie radia SBS Polish oraz  

w każdą drugą sobotę miesiąca na falach Wieloetnicznego Radia 3ZZZ  

w Melbourne. 

Przypominamy, że polskie audycje w radiu SBS nadawane są cztery razy w tygodniu:  

w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę w godzinach 14.00 – 15.00. W radiu 3ZZZ audycji  

w języku polskim można słuchać trzy razy w tygodniu: we wtorek (11.00-12.00), w środę 

(22.00-23.00) i w sobotę (19.00-20.00).   

Archiwalne audycje radia SBS Polish dostępne są na stronie https://portalpolonii.com.au/?p=3315 

(tylko aucycje dla seniorów) oraz https://www.sbs.com.au/language/polish/en/listen. Archiwalne 

audycje radia 3ZZZ znajdziesz na portalu Polscy Jezuici w Melbourne (https://jezuici.org.au/jezuici-

w-radio-3zzz/) oraz na (https://www.3zzz.com.au/shows/polish/). 
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Odpowiedzi: 

Zagadki: 1. bazie, 2. pisanki, 3. mazurek, 4. lany poniedziałek, 5. kogut, 6. zając, 7. baranek, 8. jajka, 9. Koszyk 

Rebusy: baranek, palma, wiosna, królik, pisanka 

Obrazki z różnicami: 1. brakuje mniejszej chmury na niebie, 2. duża chmura jest w innym miejscu, 3. choinki 

zamieniły się miejscami, 4. owca patrzy w odwrotnym kierunku, 5. obok żonkila brak kwiatka na trawie, 6. brak 

pisanki na kocu, 7. królik i owca siedzą na kocu w innych miejscach 

    

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au


Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej 
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166 

Website: www.pccv.org.au  Email: coordinator@pccv.org.au  Telefon: (03) 9569 4020  Fax: (03) 9569 4780 
 

 
 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej  01/2023 44 
 

 
Biuletyn 1/2023 (III)   Opracowanie: Zespół PCCV i PolCare  Redakcja: Justyna Tarnowska 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au

