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Federacji 
Polskich 
Organizacji 
WWiktorii Nr 4/2017 

Grudzień 

 

Z tej okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Prezydium  

oraz pracowników Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 
 

życzymy Państwu  udanych, zdrowych, 

spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,  

aby ten czas wypełnił Was spokojem,  

radością i miłością wśród rodziny,  

bliskich, znajomych i bliźnich.  

Oby czas, jaki spędzicie razem  

był czasem dobrej nowiny, a po świętach,  

byście z radością przygotowali się  

do przejścia ze starego w nowy 2018 rok 
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XXVIII ZJAZD POLSKICH SENIORÓW – ROWVILLE 

 

 
 

W środę 11 października 2017 roku, jak co roku Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii 

zorganizowała XXVIII Zjazd Polskich Seniorów. W tym roku zaszczyciło nas swoją obecnością 

około 340 seniorów z różnych stron Melbourne. Zjazd odbył się w Domu Polskim im. Jana 

Pawła II, w Ardeer.  

Frekwencja dopisała również i w tym roku pomimo, że jesteśmy coraz starsi a nie coraz 

młodsi.  
Nasi seniorzy przyjechali wcześniej aby spotkać się ze znajomymi, kupić ciasto i polskie 

pamiątki ze sklepiku specjalnie przygotowanego na zjazd przez organizatorów. 

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości odbyło się o godzinie 11:00 wspólnym wykonaniem 

hymnu polskiego, hymnu australijskiego i hymnu Seniora w pięknie udekorowanej sali. 

Nasza sympatyczna koleżanka Monika Krajewska w stroju ludowym serdecznie powitała 

honorowych Gości i ukochanych Seniorów. Następnie zapoznała zgromadzonych  

z programem uroczystości. 

 W części oficjalnej, gospodarz uroczystości Pan Marian Pawlik OAM, Prezes Polskich 

Organizacji w Wiktorii i pan Kazimierz Grzesiak OAM, Prezes Stowarzyszenia Charytatywnego 

Polaków w Sunshine w swoich wystąpieniach serdecznie powitali wszystkich uczestników 

zjazdu. Wyrazili również swoje uznanie dla organizatorów uroczystości.  

Na tegorocznym zjeździe mieliśmy okazję spotkać nadzwyczajne osoby. Pani Bożena 

Iwanowski dyrktorka Polskiego Biura Opieki złożyła gorące gratulacje panu Apoloniuszowi 

Semkowskiemu, który został Seniorem Roku 2017 w Wiktorii oraz panu Stefanowi Kuleszy, 

który 25 listopada osiągnie wspaniały wiek, 100 lat. Otrzymali oni okolicznościowe upominki. 

Wszyscy uczestnicy zjazdu nagrodzili wyróżnionych gorącymi brawami i zaśpiewali 200-lat. 

 

Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpiły grupy artystyczne z kilku 

Klubów Seniora. 

A oto wykonawcy, którzy z ogromnym osobistym zaangażowaniem przygotowywali repertuar 

specjalnie na dzień Zjazdu Polskich Seniorów: 

1. Klub Albion pięknie zaprezentował wiersze:  

„Na Dobranoc” i „Góral jedzie”  

2. Klub Altona wykonał trzy znane i lubiane australijskie piosenki: 

„I still Call Australia Home”, „Waltzing Matilda”, „Along The Road To Gundagai” 
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3. Klub „Golden Age” z Geelong przedstawił ciekawą inscenizację: 

„Spacer nad rzeką” i „Wspomnienia bez łez na twarzy” 

4. Klub Rowville – Zespół wokalny „Rytm” pięknie wykonał utwory: 

„Pytasz mnie”, „U stóp Czantorii”, „Niebo z moich stron” i „I’m Polish” 

 

Wszyscy dobrze się bawili i nagrodzili wykonawców gorącymi oklaskami. Przez cały czas na 

twarzach seniorów pojawiał się uśmiech i zadowolenie oraz próby śpiewania.  

 

Po zakończeniu części artystycznej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników  

XIX Konkursu Poezji oraz wręczenie nagród przez pana Mariana Pawlika OAM. Gratulacje 

wyróżnionym poetom oraz uznanie za ich talent przekazała pani dyrektor Bożena Iwanowski. 

 Nagrodzeni poeci otrzymali: puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne, które zostały 

ufundowane przez Polskie Biuro Opieki Społecznej „Polcare”. Wszyscy uczestnicy Zjazdu 

nagrodzili wyróżnionych gorącymi brawami. 

Kolejną atrakcją tego dnia była prezentacja wierszy nagrodzonych poetów w 

interpretacji aktorów Teatru Prób Miniatura. 

 Wyróżniony wiersz: „Nie Pozwól mi odejść”, pana Tadeusza Kazimierza Wiatra, 

recytował pan Tomasz Romanowski 

 Wyróżniony wiersz: „Ach ci mężczyźni”, pani Heleny Hanzel, recytowały pani Maria 

Bukowska i pani Elżbieta Romanowska 

 Wyrózniony wiersz: „Oddech wiosny”, pani Janiny Rozmiej, recytowała pani Elżbieta 

Romanowska 

 „Już jesień idzie”, wiersz pana Tadeusza Kazimierza Wiatra, który zajął trzecie miejsce, 

recytował pan Andrzej Dorecki 

 „Księżyc na patelni”, wiersz pani Krystyny Wiśniewskiej, który uplasował się na 

drugim miejscu, recytowali pani Maria Bukowska, pani Elżbieta Romanowska, pan 

Tomasz Romanowski i pan Andrzej Dorecki. 

 „Niedosyt”, wiersz pani Emili Zientalskiej, który zajął pierwsze miejsce, recytowała 

pani Maria Bukowska. 

 

Wszystkim aktorom z Teatru Prób Miniatura, którzy zaszczycili nas swoją obecnością 

serdecznie dziękujemy za wspaniałe wystąpienie. Szczególnie dziękujemy pani Marii 

Bukowskiej, Dyrektorce Artystycznej Teatru Prób Miniatura za pełnienie odpowiedzialnej roli 

przewodniczącej Jury XIX Konkursu Poezji Polskich Seniorów i za przygotowanie wystąpienia. 

 

Apetyczny obiad i deser poprzedziła modlitwa księdza Józefa Migacza. 

Podczas obiadu nie zaprzestano serdecznych rozmów i pogawędek. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się przygotowana przez organizatorów loteria fantowa, z 

której dochód przeznaczony zostanie na nową grupę zajęć dziennych dla seniorów z 

zachodnich dzielnic Melbourne w Ardeer. 

 

Nadszedł czas na wspólne biesiadowanie w wykonaniu naszych seniorów, które wspaniale 

poprowadziła Małgorzata Zuchowska, zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy. 
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Szybko mijał czas w tak sympatycznym i przyjemnym gronie znajomych i przyjaciół. Była to 

kolejna okazja, aby znowu się spotkać i pogawędzić na ulubione tematy.  

 

Uśmiech na twarzach i miłe komentarze w podzięce za okazję do spotkania świadczą o tym, że 

był to piękny dzień, który sprawił naszym seniorom wiele radości. Dzień Seniora nie mógłby 

się odbyć, gdyby nie praca i zaangażowanie pracowników, wolontariuszy i praktykantów 

Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii. 

 

Do zobaczenia na XXIX Zjeździe Polskich Seniorów w 2018 roku, który odbędzie się w 

Albion. 

 

 

Ewa Kizewski  

Koordynator Programu Opieki Środowiskowej 

 

 

 

 
 

 

W imieniu Pracowników oraz Zarządu Federacji Polskich 
Organizacji w Wiktorii i swoim własnym, 

składam serdeczne podziękowania za udział 
w XXVIII Zjeździe Polskich Seniorów w Ardeer. 

Ewa Kizewski, Program Opieki Środowiskowej 
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“DO RYCHLEGO ZOBACZENIA ZA ROK” !!  
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10 LAT – „Golden age” 
 

W środę 18 października 2017, Klub 

Seniora “Golden Age”, obchodził 10-ta 

rocznice swojej działalności w Domu 

Polskim Orla Białego w Geelong. Prezes 

Eufemia Aszenbrenner rozpoczęła 

uroczystość witając zaproszonych gości:  

Księdza Jerzego Słowińskiego Prezesa 

Związku Polaków Grażynę Brzostowski 

wraz z całym zarządem, menadżera 

Polskiego Biura Usług Społecznych Bożenę 

Iwanowski, Mariole Brewińską i Olę 

Waryszewską. 

PrezesEufemia  

w krótkim 

sprawozdaniu z 

10-ciu lat swojej 

działalności 

klubowej 

wspomniała  

o członkach 

klubu, którzy 

odeszli. Pomimo, 

że nie ma ich 

wśród nas 

pozostawili po 

sobie ślad 

swojego 

istnienia. Pamięć 

tych osób 

uczczono minutą 

ciszy. Kolejne życzenia i dalszej prężnej 

pracy w działalności klubowej wraz z 

dyplomami uznania złożyli:  

Bożena Iwanowski, Grażyna Brzostowski, 

Halina Zychla – wręczając symboliczny 

bukiet kwiatów. Życząc, by p. Eufemia 

następne 10 lat sterowała klubem tak jak w 

minionych latach.   

Eufemia podziękowała za życzenia i miłą 

współpracę oraz wszelkie informacje 

dotyczące klubu.   

Po ukończeniu części oficjalnej członkowie i 

zaproszeni goście spotkali się przy 

smacznym obiedzie, przygotowanym przez 

klubowiczki. Dalsza cześć uroczystości tak 

zwana rozrywkowa nastąpiła zaraz po 

obiedzie. Seniorzy w swoim programie 

przedstawili montaż ‘staruszków’. 

Zaśpiewali dwie piosenki ‘Czemu Płaczesz 

Emerycie’ i ‘Już Przeszła Wiosna Życia’ przy 

akompaniamencie trąbki granej przez 

Tadeusza Kozdre.  Wiersz ‘Oda do starości’ 

recytowała E. Aszenbrenner.  

Kolejną miłą 

atrakcją był tort 

urodzinowy, 

który w oprawie 

świateł pięknie 

się prezentował, 

znajdował się na 

stoliku w 

pośrodku sali. 

Następnie 

robione były 

zdjęcia grupowe 

przy torcie 

urodzinowym.  

Po kawie i 

poczęstunku 

tortowym, 

nastąpiły 

wspólne gry z nagrodami. Dwie piosenki i 

skecz pod tytułem ‘Ptaszki i pszczółki’ w 

wykonaniu Haliny Beck i Katarzyny Wolak 

wprowadziły wszystkich w niesamowity 

śmiech. Wszyscy się świetnie bawili.  

Na zaskoczenie p Eufemia podziękowała 

wszystkim gościom i członkom za 

wspaniała atmosferę udanego popołudnia.  
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PAN APOLONIUSZ SEMKOWSKI – SENIOR ROKU 2017 w Wiktorii  

 

Gratulacje dla Pana Apoloniusza Semkowskiego 

Czternaście osób i jedna organizacja została uhonorowana w Domu Gubernatora podczas  

ceremonii 10 października. Była to: Premier’s Award for Victorian Senior of the Year 

Outstanding contribution to local community and Victoria. 

Wśród tych czternastu osób był jeden Polak - Pan Apoloniusz Semkowski  otrzymał  Council 

on the Ageing Victoria Senior Achiever Award. Serdecznie mu gratulujemy oraz pokrótce 

przedstawiamy historię jego pracy wolontaryjnej. 

Pierwszą praca wolontaryjną Pana Semkowskiego były tablice nawigacyjne. Opracował je w 

czasie okupacji niemieckiej w Polsce mając osiemnaście lat, należąc do Armii Krajowej do 

spraw lotniczych. 

Pan  Apoloniusz do Australii przyjechał wraz z żoną i teściową w roku 1954 w ramach 

łączenia rodzin.  

Podjął pracę jako inżynier w Melbourne and Metropolitan Board of Works w dziale Water 

Supply Large Mains. Połączenie tych dużych sieci wodociągowych musiało mieć wzmocnienie 

i obliczenie tego wzmocnienia trwało ponad miesiąć. Były to początki powstawania 

komputerów z różnymi systemami. Oddział, wktórym pracował Pan Apoloniusz miał 

maszynke elektonową, którą można było oprogramować. Ponieważ nie było funduszy na ten 

cel i myślano, że program nie jest możliwy do napisania Pan Semkowski podjął się 

popracować wolontaryjnie w domu nad tym  - po miesiącu zademonstrował ten program 

przełożonym. Na tym programie obliczeń dokonywał aż do przejścia na emeryturę. 

Pan Semkowski opracował tez książkę Finansową dla małych organizacji – często skarbnicy 

klubów seniora czy innych małych organizacji mają problemy z księgowaniem i rozliczeniami. 

Ta ksiązka pozwala na dosyć proste prowadzenie księgowości w małych organizacjach. 

Zaprezentował ją na zebraniu Prezesów Polskich klubów Seniora w Federacji Polskich 

Organizacji w Wiktorii a kopia została ofiarowana do managera Biura Opieki Pani Bożeny 

Iwanowskiej. 
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Pan Semkowski pracował w radiu 3ZZ, nagrywał audycje na taśmy i zanosił je do studio by 

audycja poszła w eter. 

Do dnia dzisiejszego pracuje w Polskim Klubie Seniora w Prahran jako Prezes, ale to nie 

funkcja reprezentacyjna tylko ciężka praca, zaczynająć od zakupów, przygotowania posiłków 

a kończąc na sprzątaniu, jak tez prowadzeniu dokumentacji w tym finansowej. W Klubie 

Seniora w Caufield wykonuje podobne obowiązki jako V-ce Prezes. Pan Semkowski pracuje 

też społecznie w SPK jako skarbnik, reprezentuje też tę organizację na uroczystościach 

kościelnych i państwowych.  Podobnie w RSL prowaddzi książkę finansową i uczestniczy w 

marszu ANZAC Day. 

Pan Apoloniusz również odwiedza chorych członków tych czterech organizacji w Domach 

Opieki i w szpitalach. 

Pan Apoloniusz otrzymał wcześniej między innymi Medal Pro Patria i VMC Multicultural 

Award for Excellence.  

 

 

KOLACJA W HOŁDZIE WOLNOŚCI – Jagodziński Trio - 11.11.2017 – ALBION 
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18.11.2017 – Inauguracja powstania nowej organizacji Polsit  

oraz uhonorowanie pracy pani Teresy Zelger 
 

W dniu 18 listopada 2017 w RMIT w city 

odbyła się impreza inaugurująca powstanie 

nowej organizacji Polsit ( Australian Institute 

of Polish Language Interpretors and 

Translators) sponsorowana 

przez POLARON i Federację 

Polskich Organizacji w 

Wiktorii. 

Na inaugurację przybyło 

wielu gości – polscy tłumacze, 

przedstawiciele TIS, VITS 

oraz opiekunka roku 

Certificate IV z RMIT, gdzie 

w ubiegłym roku grupa 

Polaków otrzymała z VMC 

scolarship na zrobienie kursu 

dla tłumaczy ustnych.  

Imprezę poprowadziła Pani Lucyna Bąk. Na 

początku zabrał głos i powitał gości 

zaproszonych Prezes nowo utworzonej 

organizacji Pan Andrzej Kozłowski. Potem 

przemawiali i gratulowali wspaniałej 

inicjatywy przedstawiciele organizacji 

tłumaczy oraz RMIT. Przyszedł też czas na 

włąścicielkę POLARON-u Panią Evę Hussain, 

która gratulowała wspaniałego pomysłu 

wszystkim członkom nowo 

utworzonej organizacji. 

Prezes Federacji Pan Marian 

Pawlik OAM również 

pogratulował sukcesu i zaprosił 

do wstąpienia w szeregi Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii. 

Ma równiez nadzieję na 

wspaniałą współpracę w 

przyszłości, bowiem z 

doświadczenia Polskiego Biura 

Opieki wiemy, że potrzeba 

polskich tłumaczy. 

Następnie odbyła się bardzo miła 

uroczystość uhonorowania jubileuszu pracy 

jako polskiego tłumacza i wręczenie dyplomu 

za doskonałą pracę dla pani Teresy Zelger.

 

Inauguracja wystawy poświęconej Rotmistrzowi Pileckiemu  
i Powstaniu Warszawskiemu 

 

5 listopada w żydowskim centrum kultury 

Kadimah w Melbourne została uroczyście 

otwarta wystawa poświęcona rotmistrzowi 

Witoldowi Pileckiemu i Powstaniu 

Warszawskiemu. Ekspozycję przygotował 

Pilecki Project Commite we współpracy z 

Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii, 

Kołem byłych żołnierzy AK w Melbourne 

oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Na 

otwarciu byli przedstawiciele IPN – 

zastępca prezesa Instytutu dr Mateusz 

Szpytma, dr Rafał Leśkiewicz – dyrektor 

Biura Informatyki oraz Agnieszka Jędrzak – 

kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów 

Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 

ramach obchodów 99. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Po Mszy 

Świętej za Ojczyznę, odprawionej przez ks. 

Wiesława Słowika SJ OAM, w której wzięła 

udział między innymi delegacja IPN odbyła 

się krótka uroczystość składania wieńców 

pod pomnikiem – krzyżem 

upamiętniającym ofiary Katynia w 

Essendon. 
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Uroczystość poprowadził Prezes Federacji 

Pan Marian Pawlik OAM  

Okolicznościowy referat wygłosił Pan Piotr 

Buszta Chargé d’affaires a. i. Ambasady RP 

w Canberze. 

 

 Dr Mateusz Szpytma wygłosił 

przemówienie, w którym podkreślił, że bez 

ofiary, często ofiary życia, nie ma wolności 

ani niepodległości. 

Wolność krzyżami się mierzy, a tych krzyży 

jest w historii Polski wiele: spoczywają pod 

nimi żołnierze, są też miejsca, na których 

nadal ich brakuje: nie ma go na przykład na 

grobie wielkiego bohatera, rotmistrza 

Witolda Pileckiego, ponieważ ci, którzy byli 

przeciwni niepodległości Polski, bali się go 

nawet po śmierci i wrzucili do 

bezimiennego dołu. Krzyżami mierzy się 

także wolność Australii. Tak – ten spokojny 

i piękny kraj oddał wiele krwi podczas I i II 

wojny światowej by, tak jak Polacy, wzorem 

znanego także tutaj Tadeusza Kościuszki, 

walczyć za wolność naszą i waszą. 

Chargé d’affaires a. i. Ambasady RP w 

Canberze Pan Piotr Buszta udekorował 

Prezesa Koła SPK nr 3 w Melbourne Stefana 

Czaudernę Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Szpytma udekorował, w imieniu 

Prezydenta RP, Krzyżem Wolności i 

Solidarności panią Zofię Dublaszewską, 

zasłużoną opozycjonistkę z Trójmiasta.  

Po uroczystości odbyło się spotkanie z 

delegacją IPN na temat akcji dekomunizacji 

przestrzeni publicznej, w tym przede 

wszystkim usuwaniu symboli 

komunistycznych z przestrzeni publicznej, 

roli Archiwum IPN w poznawaniu prawdy o 

losach Polski w okresie     hitlerowskiego i 

komunistycznego totalitaryzmu, nieznane 

miejsca pochówku ofiar totalitaryzmu, a 

także informacja o bieżących 

działaniachzwiązanych z edukacją, 

badaniami naukowymi i archiwami. 

Pokazano prelekcję multimedialną i film, 

wirtualny model Łączki. 

Uroczyste otwarcie wystawy, która 

zorganizowana została w Żydowskim 

Centrum Kultury i Bibliotece Narodowej 

Kadimah w Melbourne. W wydarzeniu 

udział wzięli m. in. Hon. Nick Wakeling 

Minister Edukacji w „Gabinecie Cieni” w 

parlamencie stanowym Wiktorii 

reprezentujący Lidera Opozycji Hon. 

Matthew Guy’a, pani Pauline Rockman OAM, 

Współprzewodnicząca Żydowskiego 

Centrum Holokaustu w Melbourne, pan 

Izydor Marmur, Prezes Australijskiego 

Stowarzyszenia Polskich Żydów i Ich 

Potomków, pan Alex Dafner Sekretarz 

Centrum Kadimah, pan Piotr Buszta Chargé 

d’affaires a. i. Ambasady RP w Canberze. 

Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej w 

składzie: dr Mateusz Szpytma, dr Rafał 

Leśkiewicz oraz pani Agnieszka Jędrzak, 

pan Marian Pawlik OAM Prezes Federacji 

Organizacji Polskich w Wiktorii oraz 

przedstawiciele Komitetu Pilecki Projekt 

Pan Andrzej Nowak i Pan Jacek Glinka.  

Wydarzenie zainaugurowały oficjalne 

przemówienia Prezesa M. Pawlika, V-ce 

Prezesa M. Szpytmy, który odczytał 

okolicznościowy list Prezesa IPN dr. 

Jarosława Szarka, pana Zbigniewa Lemana 

uczestnika Powstania Warszawskiego 

reprezentującego Koło byłych żołnierzy AK 
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w Melbourne oraz P. Buszty Chargé 

d’affaires Ambasady RP. 

 
W swoim liście do uczestników uroczystości 

Prezes Szarek podkreślił potrzebę 

popularyzacji informacji poza granicami 

Polski na temat skomplikowanych losów 

Polski i Polaków w XX wieku. Zwrócił 

również uwagę na bohaterską postawę 

Rotmistrza Witolda Pileckiego jedynego 

„ochotnika do Auschwitz”, który podjął się 

bardzo ryzykownego zadania polegającego 

na zbieraniu dokładnych i wiarygodnych 

informacji o realizowanej przez 

hitlerowców polityce eksterminacji Narodu 

Żydowskiego. 

Z kolei przedstawiciel Ambasady RP pan 

Piotr Buszta zaakcentował heroizm działań 

polskiego bohatera narodowego i tragizm 

jego losów po zakończeniu wojnie. 

Zacytował również wypowiedź profesora 

Timothy Snyder’a z Uniwersytetu Yale, 

który komentując dokonania Rotmistrza 

stwierdził: „dobrowolne udanie się Witolda 

Pileckiego do obozu Auschwitz, a potem 

pozostawanie w nim przez prawie trzy lata 

było być może jednym z najbardziej 

bohaterskich czynów, jakich kiedykolwiek 

dokonano, ale nie był to jedyny dowód jego 

męstwa i nie z tego powodu stracił życie”. 

Ekspozycja opracowana na podstawie 

materiałów archiwalnych IPN poświęcona 

została w głównej mierze sylwetce 

Rotmistrza Pileckiego, jego uwięzieniu w 

niemieckim obozie koncentracyjnym 

Auschwitz-Birkenau, Raportowi W oraz 

aresztowaniu po wojnie przez Urząd 

Bezpieczeństwa. Część paneli dotyczyła 

również Powstania Warszawskiego i 

udziałowi w nim australijskiego żołnierza 

Edwarda Waltera Smith’a. 

W ramach promocji postaci Rotmistrza 

Pileckiego i wiedzy na temat Powstania 

Warszawskiego rozdawane były materiały 

informacyjne opracowane przez Komitet 

Pilecki Projekt i IPN. Zaprezentowana 

została także rozszerzona edycja 

anglojęzycznego wydania Raportu, W której 

kilka egzemplarz wraz z listem intencyjnym 

przekazanych zostało przedstawicielom 

władz Centrum Kadimah. 

 
Należy podkreślić, że wystawa 

zorganizowana została dzięki społecznej 

inicjatywie Komitetu Pilecki Projekt na 

czele z panem Andrzejem Nowakiem i 

panem Jackiem Glinką we współpracy z 

Federacją Organizacji Polskich w Wiktorii, 

Kołem byłych żołnierzy AK w Melbourne, 

Ambasadą RP i Instytutem Pamięci 

Narodowej. Honorowy Patronat nad 

wystawą przyjęli IPN oraz Ambasada RP w 

Canberze. 

Uroczystości, zorganizowane w żydowskim 

centrum kultury Kadimah, obejmowały 

również prezentację drugiego, 

rozszerzonego i poprawionego 

anglojęzycznego wydania Raportu W, w 

tłumaczeniu Ewy Hussain. 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

 

 
 

Na całym świecie z inicjatywy ONZ 

5 grudnia 2017 obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

 

Drodzy Wolontariusze, 
 

Korzystając z przypadającego 5 grudnia 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, 

składam najserdeczniejsze  podziękowanie wszystkim wolontariuszom zrzeszonym 

w Polskim Biurze Opieki Społecznej „Polcare”, którzy udzielają się w pracy 

administracyjnej Biura, prowadzeniu Klubów Seniora a także w programie 

„Przyjacielskie Wizyty”. 

Dziękuję i doceniam Waszą pracę i bezinteresowność, bowiem poświęcając 

swój czas dla innych oczekujecie jedynie dobrego słowa i uśmiechu od swoich 

podopiecznych. 

Życzę Wam zdrowia, szczęścia, nieustającej energii, dobrego humoru na co dzień 

oraz spełnienia wszystkich marzeń. 

Serdecznie dziękuję za bardzo dobrą współpracę i wdzięczność podopiecznych z 

Waszej ofiarnej pracy. 

 

Z poważaniem 

Ewa Kizewski 

Program Opieki Środowiskowej 
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W tym roku Polskie Biuro Opieki Społecznej „Polcare” zorganizowało wycieczkę dla 

wolontariuszy zrzeszonych w naszej organizacji. Wycieczka odbyła się 25 listopada, której 

celem było podziękowanie wolontariuszom za ich nieocenioną pracę.  

Pojechaliśmy autokarem, podstawionym do Domu Polskiego „Syrena” do Arthur's Seat State 

Park. Podróż rozpoczęliśmy modlitwą w intencji bezpiecznej podróży zainicjowaną przez 

Siostrę Elżbietę.  Następnie nie zabrakło polskich piosenek turystycznych i biesiadnych. 

Podróż minęła w bardzo miłym nastroju tym bardziej, że pogoda dopisała . Wszystkim dopisał 

dobry humor i radosne uśmiechy często gościły na twarzach uczestników wycieczki. 

Na miejscu zaskoczyła nas miła niespodzianka ,drugie śniadanko, pyszna kawa, świeże 

powietrze orazpiękny widok na zatokę- czy może być coś piękniejszego.  

Przy akompaniamencie dowcipów i żartów zbliżaliśmy się do końca naszej wycieczki. 

Niektórzy uczestnicy wycieczki poszli na spacer aby spalić dodatkowe kalorie i nadszedł czas 

powrotu. 

 

 

 

Po śniadaniu zaliczyliśmy podróż kolejką linową (gondola lift), gdzie z góry podziwialiśmy 

malownicze krajobrazy zapierające dech w piersiach. Zatoka wyglądała wspaniale w 

złocistych promieniach słońca. 

Następnie nasi organizatorzy przygotowywali grila a my mieliśmy czas dla siebie: 

pogawędzić, spacerować wśród pięknej przyrody i śpiewu ptaków. W uroczym parku 

zjedliśmy lunch, który był bardzo smaczny, zdrowy i pożywny. Można było nawet dostać 

dokładkę .  
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W drodze powrotnej wolontariuszka pani Bożena Mames zorganizowała konkurs pełen 

ciekawych informacji i faktów historycznych na temat półwyspu Mornigton Peninsula.  

 

Wszyscy wolontariusze byli bardzo zadowoleni i wdzięczni organizatorom z Polskiego Biura 

Opieki Społecznej „Polcare”za zorganizowanie tak ciekawej wycieczki.  

Nagrodziliśmy organizatorów gromkimi brawami.  

Aneta Wiktorska  Wolontariuszka 

 

           

„Świętuj  życie” z polską i chorwacką kulturą. 
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31 października 2017 we wtorek odbyła się jedniodniowa impreza z udziałem członków 

Australijsko – Chorwackich Usług Społecznych i Polskiego Biura Usług Społecznych „Polcare”. 

W imprezie tej mającej na celu dzieleniem się oraz prezentacją chorwackiej i polskiej tradycji 

oraz kultury wzieła udział wtorkowa SSG z Rowville.                                                                                                                                                                                                          

Po bardzo ciepłym przywitaniu 

wszystkich gości, odśpiewane zostały 

hymny : Chorwacki i Polski. 

Pierwsza część programmu rozpoczęta 

została przez tradycyjne, folklorystyczne 

chorwackie pieśni.  Pomimo bariery 

językowej wsłuchiwaliśmy się z 

przyjemnością w melancholyjne melodie 

chorwackich pieśni i przepiekną muzyką 

płynacą z głębi serc chorwackich 

wykonawców.  Po  śpiewach nastapił 

czas na reflekcję i chorwacką poezję w 

wykonaniu jednego z chorwackich 

artystów. 

Drugą część spotkania rozpoczeła 

wtorkowa SSGrupa z Rowville. Pani Teresa Regulska przepięknie wykonała wiersz w języku 

polskim, który to przeniósł nas do Polski. Pani Janina Prugar świetnie zaprezentowała w 

języku angielskim kolejny wiersz polski. 

Również seniorzy z SSGrupy w Rowville wspaniale śpiewali polskie, tradycyjne, ludowe pieśni 

wszystkim nam znane i tak bliskie naszym sercom. 

Lunch był gościnnie i obficie podany przez Chorwatów i na pewno wszystkim uczestnikom 

tego spotkania bardzo smakował.   

Oczywiscie,  byly też wspólne tańce do których to przygrywal dwu osobowy zespół chorwacki. 

W rytmie muzyki chorwackiej wszyscy bawili się razem wspaniale. 

Na pewno to spotkanie pozostanie wszystim uczestnikom w pamięci i pogłębi przyjaźń polsko 

chorwacką. 

 

Basia Bailouni 
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STO LAT - 29 listopada  2017 
 
 

Setne urodziny  
Pana Stefana Kuleszy 

w Ośrodku Dziennym (SSG) 
w Brunswick. 
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Refleksje studentów Certyficatu III in Individual Support prowadzonym 

przy PCCV w Oakleigh -  PREZENTACJA Z MOJEJ ZAWODOWEJ PRAKTYKI 
 

 

 
 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest: nie przez to co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi" 

 

Jan Pawel II 

 

Moja przygoda z opieką nad seniorami, osobami 

starszymi, schorowanymi, rozpoczęła się 

wydawałoby, bardzo przypadkowo. Po czasie 

stwierdziłam, że absolutnie nie był to zbieg 

okoliczności.  

Odkryłam w sobie, chęć dzielenia się sercem z 

drugim człowiekiem, chęć niesienia dobroci a 

przy tym cale mnóstwo cierpliwości i 

wytrwałości.  

Moja motywacją są moi podopieczni, dla nich i 

dla siebie zdecydowałam się na ten kurs. Dzięki 

niemu czuje się bardziej kompetentna, dał mi 

wiele dodatkowych informacji na których 

odpowiedzi wcześniej nie znałam. Pozwolił mi 

"otworzyć oczy" na szereg wydawałoby się 

drobnych a jednak bardzo istotnych kwestii, 

Nauczyłam się korzystać z pewnych sprzętów,  

 

 

 

 

których wcześniej nie miałam możliwości 

obsługiwać. Miałam okazje poznać wielu ludzi z  

branży i wymienić się swoimi doświadczeniami. 

Zdobyłam profesjonalna wiedze i niezbędne 

umiejętności z zakresu typowych problemów 

zdrowotnych i pielęgnacyjnych osób starszych i 

chorych. Ponadto wiedze z zakresu 

psychospołecznego i duchowego znaczenia 

pielęgnowania chorego. Dziękuje za 

przygotowanie teoretyczne jak i zarówno 

praktyczne. 

Pani  

Janino - jest Pani absolutną "bazą wiedzy", z 

podziękowaniem za praktyczne porady, 

wskazówki, włożony wysiłek w przekazaniu 

konkretnej wiedzy. Przekazana wiedza pozwoli 

na sumienne i rzetelne pełnienie powierzonych 

mi obowiązków i uprawni do podjęcia pracy. 
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Uczestnictwo na Pani wykładach było 

niezmierna przyjemnością. 

Dziękuje również swoim podopiecznym, którzy 

mi zaufali i dzielą się ze mną pięknymi 

historiami, wspierają mnie w tym co robię: ze 

czują się ze mną bezpiecznie i ze przynoszę im 

pomoc i szczęście. 

Dorota Michna  

 

Decyzje która podjęłam na początku roku o 

zrobieniu kursu była naprawdę 

wspaniała idea. 

Byłam mile zaskoczona organizacja Polskiego 

Stowarzyszenia i nowymi osobamiktóre miałam 

przyjemność poznać. 

Program nauczania był trochę rozległy, ale jak 

to się mówi "od przybytku głowa nie boli".Extra 

wiedza zawsze się w życiu przyda. 

Szczególne uznanie dla naszej wspanialej 

nauczycielki pani Janiny, która swoja cudowną 

cierpliwością, wsparciem i wiedzą pomogła mi 

dobrnąć do końca. 

Praktykę, którą zrobiłam w Domu Polskim 

“Syrena" na SSG, przyniosła miwiele radości i 

nauczyła dużo uznania i respektu dla starszej 

generacji. 

Panie z grupy wraz z siostra Bernadetą 

traktowały mnie z wielkim uznaniemi 

szacunkiem. 

Moja refleksja na zakończenie jest taka, że kurs i 

praktyka pozwoliła mi trochę zmienić pogląd na 

życie, zacząć się bardziej doceniać i spędzać 

więcej czasu na relaks. 

Zawsze będę wspominać mile chwile spędzone 

na lekcjach z panią Janina  

i wspaniałymi uczennicami 

               DZIEKUJE PANI JANINO. 

Ela Ostrowski 

 

      

Dziękuje serdecznie wszystkim pracownikom 

Polskiej Federacji i Brite Institute, żemogłam 

ukończyć Certificate III in Individual Support. 

Zajęcia teoretyczne odbywałysię co drugi 

czwartek, w Oakleigh w Polskiej 

Federacji.   Wykładowca była Pani Janina 

D.Serdeczne podziękowanie składam na Pani 

ręce i za trud włożony w teoretycznym 

przygotowaniu mnie do pracy jako 

wykwalifikowanego opiekuna nad ludźmi 

starszymi i potrzebującymi pomocy. 

Praktykę zawodową zrobiłam w dwóch grupach 

w Rowville. Pierwsza Grupa Social Support 

Group Relax. Druga Social Support Group w 

każdy wtorek tygodnia. Celem obydwu grup jest 

utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej 

seniorów uczęszczających na zajęcia. Z Grupy 

wtorkowej seniorzy używają specjalne wózki do 

utrzymania balansu tzw. Walker, niektórzy 

używają i wózków, i lasek w utrzymaniu 

balansu. Liderzy obydwu grup włożyli wiele 

starań, aby w czasie mojej praktyki mogłam jak 

najwięcej nauczyćsię praktycznych 

zawodowych czynności. W czasie trwania 

praktyki samodzielnie mogłam opiekować się 

seniorami  i kiedy  musiałam asystować np.: - 

zaprowadzić seniorów do toalety i z toalety, na 

mały spacer na gimnastykę i w czasie 

prowadzenia zajęć,  w prowadzeniu różnych 

gier   Pomoc w kuchni sprawiła, ze mogłam 

partycypować w przygotowaniu warzyw, 

pokrojeniu i przygotowaniu pachnącej zupy i 

później pomoc w serwowaniu dla każdego 

seniora miseczki ciepłej i pachnącej zupy a 

także podawaniu im różnychnapojów od wody 

pitnej do cieplej herbaty i kawy. Każdy dzień był 

inny i bogaty w różnorodne zajęcia, gdzie 

seniorzy z uśmiechem uczestniczyli w nich, a ja 

nabierałam doświadczenia jako opiekuna, i tak 

mijał kolejny dzień,że aż ciężko uwierzyć jak 

szybko minęła moja praktyka z moimi 

ukochanymi seniorami. Bedę myślami wracała 

ciągle do tych dni, gdzie pod okiem 

wykwalifikowanych liderów mogłam odbyć 

praktykę zawodową. Dziękuje serdecznie 

wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań 

żeby moja praktyka przebiegała z 

zadowoleniem obydwu stron. 

  

Lucyna Kwiatkowski
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FESTYN SZKOLNY 2017 
 

 

Dnia 21 października 2017 roku w Domu Polskim “Syrena” w Rowville odbył się po raz 

pierwszy Festyn Szkolny.  Podczas tego spotkania szkół polskich zrzeszonych w Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii odbyła się kolejna edycja Turnieju Wiedzy o Polsce oraz 

posumowanie ogłoszonego przez Dział Szkolny Konkursu Kościuszkowskiego . 

 

Po tych dwóch imprezach z okazji Dnia 

Dwujęzyczności oraz Tygodnia Dziecka 

zorganizowane zostały dodatkowe atrakcje 

w postaci: lekcji eksperymentów  

naukowych przygotowanej przez Panią 

Martę Szczykutowicz , warsztatów Młodzi 

Detektywi Współczesnej Historii ( 

przygotowanej przez MAPA), Magika Maxa 

oraz Lekcji legend i ich bohaterów. 

W związku z opóźnieniem autobusów ze 

szkołami z terenów północno-zachodnich  

porządek uległ modyfikacjom, 

rozpoczęliśmyimprezę od ogłoszenia 

laureatów Konkursu Kościuszkowskiego . 

Wzięło w nim udział trzydziestu trzech  

uczniów i części multimedialnej dziewięciu 

uczniów oraz dwudziestu siedmiu  w 

konkursie plastycznym. 

 

Wyniki są następujące: 

Grupa wiekowa 6 – 8 lat  I miejsce – Alexander Krajewski (South Melbourne) 

    II miejsce – Ania Styczen (Rowville) 

     Karol Styczen (Rowville)    

    III miejsce – Jacob Salasinski (Rowville) 

Grupa wiekowa 9 – 12 lat  I miejsce – Julia Jagiełło ( St. Albans) 

    II miejsce - Dawid Jagiełło ( St. Albans),  

Matthew Polgar (Rowville) 

    III miejsce – Marysia Babula 

Grupa wiekowa 13 – 15 lat   I miejsce – Daniel Jagiełło 

    II miejsce – Monica Babula 

 

W konkursie multimedialnym przyznano dwie nagrody pierwsze: 

W grupie młodszej zwyciężyła Eleftheria Thedorou, zaś w grupie starszej Piotr Polgar. 
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Nagrody i dyplomy wręczył Prezes 

Federacji  Marian Pawlik  OAM i 

Koordynator Działu Szkolnego, 

jednocześnie Prezes Polskiego 

Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii  

Bożena Iwanowska. 

 
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie , 

za piekne opisy prac, przez co wiadomo, że 

uczestnikom zostało w pamięci coś z życia 

naszego bohatera narodowego. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali nagrody w postaci 

biletu do kina  i dyplomy a laureaci dyplomy 

oraz bony pieniężne. 

Następnie przystąpilismy do głównego 

wydarzenia dnia jakim był Turniej Wiedzy o 

Polsce i zaczęliśmy od grupy młodszej. 

Koordynator Szkół Federacji Bożena 

Iwanowska powitała oficjalnie wszystkich 

uczniów, nauczycieli i rodziców na 

kolejnym Turnieju Wiedzy o Polsce. Komisja 

konkursowa w skłądzie czteroosobowym : 

Prezes Federacji  Marian Pawlik OAM, 

Prezes SPWDM Zygmunt Bieliński, Z-ca 

Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Edukacyjnego Małgorzata Zuchowska oraz 

Siostra Elżbieta Cieślarczyk.   

 
Konkurs poprowadziła dyrektorka i 

nauczycielka Szkoły im T.Kosciuszki  Pani 

Monika Krajewski. Poziom grupy młodszej 

był tak wysoki i wyrównany, że były duże 

trudności z podziałem miejsc  i trzeba było 

kilku rund dogrywek by wyłonić miejsca od 

1-3. Najsprawiedliwiej byłoby  wszystkim 

przyznać miejsce najwyższe czyli pierwsze, 

ale regulamin Turnieju przewidywał 

wyłanianie miejsc. I tak  w grupie młodszej: 

 

I miejsce          zajęła Szkoła im Marszałka Józefa Piłsudskiego z Rowville 

II miejsce        zajęła Szkoła im Tadeusza Kościuszki z South Melbourne 

III miejsce      zajęła Szkoła im Marii konopnickiej  z Essendon 

IV miejsce     zajęła Szkoła im M.Kopernika z St Albans 

 

W grupie starszej nie było aż tak dużych 

emocji z wyłonieniem zwycięzcy i tak 

zwyciężyła i  zdobyła Puchar Przechodni  

Działu Szkolnego Szkoła im Mikołaja 

Kopernika w St Albans, II miejsce zajęła 

Szkoła im Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Rowville i trzecie miejsce Szkoła im 

Marii konopnickiej w Essendon. 

Gratulujemy uczniom, nauczycielom i 

rodzicom dziękujemy za przygotowanie. 

Kolejny Turniej Wiedzy o Polsce odbędzie 

się za dwa lata w St Albans. 
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Następnie ogłoszona została krótka 

przerwa na pączka . Po przerwie odbyły się 

zajęcia dla róznych grup wiekowych, ze 

względu na czas musieliśmy część z nich 

przełożyc na następny tydzień. 

 
Dużą popularnością wśród starszej 

młodzieży od klasy piątej wzwyż cieszyła 

się lekcja eksperymentów naukowych 

przygotowana przez Panią Martę 

Szczykutowicz  oraz oczywiście występ 

Maxa Magika na dużej Sali dla publiczności 

z najmłodszych klas szkolnych. 

Około godziny pierwszej ogłosiliśmy wyniki 

Turnieju Wiedzy o Polsce – rozdaliśmy 

puchary,dyplomy i nagrody dla 

poszczególnych zespołów oraz książki 

polskie dla wszystkich uczestników 

Turnieju. Następnie zaprosiliśmy 

wszystkich na posiłek na zewnątrz na placu 

obok Domu Polskiego – czekała tam 

niespodzianka w postaci kiełbasek w bułce, 

napoju oraz prezent z okazji Tygodnia 

Dziecka – spiner, który na pomóc  uczniom  

w ćwiczeniach koncentracji i rozładowania 

stresu. 

Na zakończenie chcemy wszystkim 

podziękować  za pomoc  w organizacji 

imprezy i życzyć sukcesów w przyszłości. 

  

 

 
 
 

PolskieszkołysobotnieFederacjiPolskichOrganizacjiwWiktorii 

schools/pccv.org.au 
 

Szkoły w Wiktorii mają akredytację od klasy zerowej do 10.  

W większości szkół są to uczniowie na poziomie średnim do klasy 10 włącznie. 

 
ESSENDON  
Szkoła im.Marii Konopnickiej 

Polish Marian Shrine 

Aberfeldie Street, Essendon VIC3040 

Koordynator: Halina Puszkar 

Kontakt 9311 4998 

 

 

SOUTH  MELBOURNE  
Szkoła im.Tadeusza Kościuszko 

Solgreen Recreationa lCentre, South 

MelbourneVIC3205 

Koordynator: Monika Krajewska 
 

Kontakt 9569 4020 
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ST. ALBANS  
Szkoła im.Mikołaja Kopernika 

Sacred Hearts Primary School 

Winifred Street, St.AlbansVIC3021 

Koordynator: Roman Sawko 

Kontakt 0412 831 496 

ROWVILLE 
Szkoła im Marszałka J.Piłsudskiego 

Dom Polski “SYRENA” 

1325 Stud Rd, Rowville VIC 3178 
 

Kontakt   0466664749   

 e-mail   annapolgar@wp.pl 

 

AUTOBUS DO WYNAJĘCIA 

 
Informujemy, że minibus zakupiony w ubiegłym roku jest wykorzystywany w naszym Biurze 

do przewozu klientów do Ośrodków Zajęć Dziennych. Informujemy, że można go wypożyczać 

na wycieczki w przystępnych cenach z kierowcą lub bez.  

Proszę o zgłaszanie potrzeb pod numer telefonu 03 9569 4020. 

 

Numer konta CBA 063159 10663459 z dopiskiem minibus. 

 
Osoby które chciałyby przekazać dotacje ( które można klajmować do taksu)  na różne cele 

np. Fundusz Pomocy Społecznej, nowe projekty biura oraz na konkretne programy 

zachęcamy do wpłaty na konto lub można to zrobić osobiście w Biurze. Wszystkie dotacje 

mozna odpisać od taxu. 

PROGRAMY POLSKIEGO BIURA OPIEKI W WIKTORII 

 PROGRAM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH  
Home Care Pakages – HCPs 

 Pośrednictwo  Usług  Opieki Społecznej 

Brokerage Service 

 OŚRODKI ZAJĘĆ DZIENNYCH 
Social Support Group 

 PROGRAM OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ 
Social Support Program 

 PRZYJACIELSKIE WIZYTY 
 TELELINK 

 PROGRAM WOLONTARIATU OPIEKUŃCZEGO 
Community Visitors Scheme -CVS 

 SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO –  
DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

 GRUPA OPIEKUNÓW 
 GRUPA KOBIET przy Federacji  

Polskich Organizacji w Wiktorii 

 

WSPÓŁPRACA  

 

Godziny pracy Biura Opieki  

 
 

Poniedziałek 8.00-16.30 

Wtorek 8.00-16.30 

Środa 8.00-16.30 

Czwartek 8.00-16.30 

Piątek 8.00-15.00 
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Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych umieszczeniem 
artykułów lub informacji ważnych dla Polaków mieszkających w Wiktorii. Wszyscy zainteresowani mogą 

dzwonić do Federacji, żeby porozmawiać o nawiązaniu współpracy przy redagowaniu Biuletynu. 

 
Polish Community Council of Victoria Inc. is supported by funding from the Commonwealth and Victorian  
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