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Drodzy Seniorzy 

Z okazji Światowego Dnia Seniora 

Federacja Polskich Organizacji  

i Polskie Biuro Opieki Społecznej w Wiktorii 

Życzą, aby Wasze życie nie było jesienną szarugą, a złotą polską jesienią. 

Niech Wasza mądrość i doświadczenie życiowe służy młodym pokoleniom. 

Życzą, abyście długo zachowali swoją aktywność, a w trudnych chwilach 

mogli liczyć na osoby bliskie i nigdy nie czuli się samotni. 

Żyjcie pełnią życia, rozwijajcie swoje pasje, realizujcie marzenia. 
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KONFERENCJA LIDERSKA I NAUCZYCIELSKA W MELBOURNE 
 

 
 

8 września 2018 roku juz od rana w 

Centrum Konfrencyjnym w Punthill Hotel w 

Dandenongu rozpoczął się ruch. 

Przestawianie krzeseł i stołów by 

dostosować się do programów konferencji. 

W zasadzie to był eksperyment by połączyć 

dwie konferencje i potem zakończyć 

wspólną kolacją gdzie wręczone miały 

zostać tegoroczne stypendia 

Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów 

w Australii. W trakcie przygotowań okazało 

się, że data 8 września jest datą 

Narodowego Czytania, więc nie mogliśmy 

tego ominąć - po raz pierwszy miała się 

odbyć premiera czytania narodowego w 

Melbourne. Postanowiliśmy poprosić o 

pomoc aktorów teatru Miniatura i oni nam 

nie odmówili. 

Od 9.00 zaczęli przybywać pierwsi 

uczestnicy konferencji i tak poranna kawka, 

i coś do kawki i na zajęcia.  

W grupie nauczycieli przywitała przybyłych 

Pani Bożena Iwanowska. Poinformowała o 

wszystkich sponsorach konferencji (listę 

sponsorów umieścimy na dole artykułu) i 

poprosiła Panią Elzbietę Cesarską 

przewodniczącą KOPA o uroczyste 

otworzenie konferencji i przedstawienie 

głównego metodyka warsztatów Pani 

Malgorzaty Małyski. 

W zasadzie pani Małgorzata przedstawiła 

się sama – opowiedziała tez o swoich 

nowych książkach napisanych specjalnie dla 

uczniów szkół polonijnych – z cyklu 

“Przyjaciele z piórnika”. 

Nauczyciele nie chcieli tracić czasu i 

praktycznie warsztaty odbywały się tylko z 

krótką przerwą na obiad. 

Malowanie, wyklejanie i kolejne lekcje z 

kredką bądź z ołówkiem w rytmach muzyki 

i ciągle nowe pomysły na lekcje, przerwane 

wykładem dr Piotra Kipki o nowym 

programie nauczania Departamentu 

Edukacji Wiktoriańskiej. 

Przy okazji rozmowy i wymiana 

doświadczeń oraz pomysły jak uszyć kredkę 
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i ołówka, by towarzyszyły uczniom w szkole 

na codzień. Na dodatek akurat te włąśnie 

podręczniki zamówione w marcu przyszły 

właśnie z ORPEG-u do większości naszych 

szkół - można będzie już z nimi pracować w 

młodszych klasach. 

Także po obiedzie dołączyły do nas 

nauczycielki z VSL w Dandenong, – więc 

wzmocnieni posiłkiem i z nowymi 

koleżankami ruszyliśmy dalej do krainy 

ołówka i kredki oraz ciekawskiego pióra. 

Grupa druga – liderska miała zajęcia na 

innej sali, program był bardzo intensywny. 

Zaczęło się od wykładów na temat 

kompetencji liderskich, potem o 

prowadzeniu organizacji – te dwie części 

poprowadziła dr Sylwia Gręda-Bogusz, 

która wspólnie z panią Marzeną 

Wroniszewską była koordynatorką tej 

konferencji. Wykłady z przykładami i 

dyskusją nieco się przeciągnęły i trochę z 

ram czasowych wyleciały, ale część 

finansowa już nadgoniła nieco stacony 

czas.Szczególnie część o granatach i jak o 

nie aplikować zainteresowała uczestników. 

Przed obiadem mieliśmy jeszcze 

prezentację z Ethnic Community Council of 

Victoria na temat problemów z 

uzależnieniem od gier hazardowych z 

opowiadaniem osoby, która miała ten 

problem i z niego wyszła na prostą. Temat 

nie tylko zainteresował liderów, ale również 

była dyskusja z pytaniami do prelegentki. 

Jeszcze podczas obiadu liderzy dyskutowali 

na ten temat. Przy okazji wyszły jeszcze 

tematy iproblemy, nad którymi można w 

przyszłości podyskutować. 

Po obiedzie mieliśmy wykład i prezentację 

na temat mediów socjalnych takich jak 

Twitter, Linkedin, ale przede wszystkim o 

wpływie Facebooka na kształtowanie opinii 

ludzkich a także o takich osobach, o których 

się mówi “influencer”, czyli wpływających 

na innych poprzez moderowanie grup na 

Facebooku. Właśnie jedna z takich osób 

Lucyna Bąk opowiedziała o swojej pracy z 

taką grupą liczącą prawie siedem tysięcy 

osób. 

Potem był wykład prawnika Matta Awada 

na temat aspektów prawnych organizacji, – 

gdy organizacja ma zasoby kapitałowe 

powinna mieć swojego prawnika i w 

przypadkach, gdy są jakieś spory zasięgać 

jego porady. Przepisy dla członków 

organizacji zależą od struktury organizacji i 

wtedy, gdy organizacja jest prywatną spółką 

jest pewna różnica oraz inna niż w 

przypadku organizacji inkorporowanych 

odpowiedzialność jego zarządu. 

 
Potem nastąpiła przerwa kawowa i po 

przerwie odbyło się forum polonijnych 

liderów na temat przyszłości, poruszony 

został temat polonijnych gazet i portali 
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internetowych i potrzeba stworzenia 

portalu dla Polonii w Melbourne. Następnie 

dyskutowano jak zachęcić młodych do 

pracy dla Polonii czy w organizacjach 

społecznych czy domach polskich. Padło też 

kilka bardzo dobrych pomysłów na 

współpracę no i zachęta do kolejnego 

spotkania. Czas leciał nieublaganie szybko - 

trzeba było zakończyć i podsumować tę 

konferencję. W podsumowaniu wyjdą 

tematy i propozycje oraz punkty do 

dołączenia do planu strategicznego 

Federacji na kolejne pięć lat, który jest w 

trakcie opracowywania. 

Po przerwie półgodzinnej Galową Kolację, 

którą rozpoczęła przywitaniem gości 

pełniąca obowiązki Prezesa Federacji dr 

Sylwia Gręda-Bogusz. Powitała 

Honorowego Konsula Generalnego Dr 

Zbigniewa Łuk-Kozikę z małżonką, Prezesa 

Stowarzyszenia Profesjonalistów Polskich 

w Australii Dr Marka Kijka, członków 

Prezydium Federacji oraz pozostałych gości. 

Przystawka podana na stoły to zestaw 

wędlin i pikli z ciepłymi bułeczkami – 

bardzo duży wybór i wszystko bardzo 

smaczne. I tak po pokrzepieniu ciała 

przyszła uczta dla duszy. 

Zaprosiliśmy aktorów Teatru Miniatura by 

rozpoczęli Narodowe Czytanie, czyli 

wybrane fragmenty opowieści o szklanych 

domach i Cezarym Baryce -z powieści 

narodowego wieszcza Stefana Żeromskiego 

“Przedwiośnie”. Państwo Romanowscy i 

Jolanta Supel zrobili to profesjonalnie, więc 

na chwilkę przenieślismy się do tamtych 

czasów. Myślę, że premiera wypadła 

znakomicie i będziemy kontynuowali 

narodowe czytanie w następnych latach. 

Potem było drugie danie równie smaczne – 

łosoś albo cielęcina z dodatkami. Przez cały 

czas przygrywali nam muzycy z rodziny 

Rawdanowiczów – Klara, Dominik i Kamil – 

muzyka klasyczna doskonale pasowała do 

atmosfery spotkania. 

Następnym punktem programu było 

ogłoszenie laureatów Konkursu 

Stypendialnego Stowarzyszenia 

Profesjonalistów Polskich w Australii w 

roku 2018. 

 
Tegoroczni laureaci to: 

Klara Rawdanowicz - nagroda  Czecha  i 

Konsula Generalnego RP w Sydney 

Dominika Pasztetnik - nagroda Polskiego 

Towarzytwa Edukacyjnego za najlepiej 

zdaną mature z j.polskiego i Konsula 

Generalnego RP 

Dominik Rawdanowicz - nagroda Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii i Konsula 

Generalnego RP w Sydney 

David Babula - nagroda  Polcaru i Konsula 

Generalnego RP w Sydney 

Nagrody, krótkie charakterystyki 

nagrodzonych, brawa i wywiady to 

atmosfera konkursu – ważne że ta młodzież 

deklarowała, że chce coś w przyszłości dla 

Polonii zrobić – to bardzo budujące. 

Potem jeszcze był włoski deser – Tiramisu 

lub lody Ferrerro Rocher oraz kawa lub 

herbata i przemiły wieczór i pracowity 

dzień zakończyły się. 

Chcielibyśmy w imieniu organizatorów 

podziękować wszystkim prelegentom za 

profesjonalne przygotowanie i uczestnikom 

za udział w konferencji. Miejsce na 

konferencję doskonałe i zapewne w 

przyszłości z niego skorzystamy. 

Sponsorami konferencji lidrów był LOM 

Australia (ODN SWP), VMC, ECCV oraz 
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Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii i 

VMC, zaś wizyta Pani Małgorzaty Małyski 

była możliwa dzięki projektowi Polish 

School of Sydney popartemu przez Konsulat 

Generalny RP w Sydney oraz Komisji 

Oświatowej Polonii Australijskiej wspartej 

przez Blum Foundation. Konferencję dla 

nauczycieli także sponsorowało Polskie 

Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii oraz 

LOM Australia ( organizacja przez doradcę 

LOMu). 

Zaś Kolacja Galowa mogła się odbyć dzięki 

SPPA i Federacji oraz pomocy 

anonimowego sponsora jak też poprzez 

częściową lub całkowitą opłatę 

uczestników.

 

WOLONTARIUSZE POLSKIEGO BIURA OPIEKI SPOŁECZNEJ 10/08/2018 

 

Polskie Biuro Opieki Społecznej w Wiktorii cieszy się ogromnym wsparciem wolontariuszy, 

którzy pomagają w pracy administracyjnej i zaangażowani są w programie “Przyjacielskie 

Wizyty”.  Dzięki temu programowi wsparcie otrzymują osoby starsze i niepełnosprawne. 

Program ten zwiększa aktywność życia klientów, zmniejsza poczucie izolacji i zachęca ich do 

nawiązywania nowych kontaktów i udziału w życiu społecznym.  

W ramach programu “Przyjacielskie Wizyty” nasi wolontariusze odwiedzają klientów w ich 

domach, dotrzymując im towarzystwa w atmosferze przyjaźni i zaufania. Kontakty 

międzyludzkie są bardzo ważne, ponieważ umacniają poczucie bezpieczeństwa i nadają sens 

życiu. Nasi wspaniali wolontariusze organizują i umilają razem spędzony czas poprzez: 

ciekawą konwersację, gry, spacery i filmy. Osoby samotne i niepełnosprawne czują sie 

bezpieczniej przy boku osoby towarzyszącej i chętniej wychodzą z domu. 

Bycie wolontariuszem to zobowiązanie. Wiąże się ono z bezinteresownym poświęceniem 

własnego czasu, którego tak bardzo nam dzisiaj brakuje. Wolontariat to przede wszystkim 
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praca bez wynagrodzenia a na to zazwyczaj nie mamy ani ochoty, ani siły. Pierwsze, co 

przychodzi nam do głowy, to pytanie, dlaczego miałbym to robić? Jakie płyną z tego korzyści?  

Oto co mówią o wolontariacie nasi wieloletni i oddani wolontariusze: 

• robisz to, co lubisz.  

• spotykasz nowych ludzi i bardzo często nawiazuja się przyjaźnie na całe życie, 

ponieważ spotykamy ludzi, którzy myślą podobnie do nas i dzielą nasze 

zainteresowania. 

• pozytywnie oddziałujesz na społeczność. Wnosisz do niej swoją pozytywną 

energię, serce i pomoc przez co czynisz ten świat piękniejszym. 

• stały kontakt z ludźmi to kolejny walor. Jeśli masz problemy z nawiązywaniem 

kontaktów, czujesz się wyobcowany, to jest to idealne miejsce, aby ćwiczyć swój 

charakter i zdobywać nowe umiejętności interpersonalne. To wszystko buduje 

naturalny system ochronny przed przygnębieniem i stresem. 

• lepiej myślisz o sobie. Wolontariat daje możliwość wykazania się. Możesz robić 

rzeczy, które robisz najlepiej. Wtedy poczucie własnej wartości wzrasta i świat widzisz 

bardziej kolorowym.  

Duża grupa naszych wolontariuszy to seniorzy, którzy już nie pracują zawodowo. Lubią 

aktywne życie na emeryturze i mają więcej czasu, ochoty i pomysłów angażowania się w 

pracę polskiego społeczeństwa. Często uważają, że dzisiaj oni pomagają innym a w przyszłości 

może oni sami będą potrzebować pomocy. 

Może i Ty czytelniku chciałbyś zostać wolontariuszem w naszej organizacji. Zapraszamy do 

naszej miłej i wielkiej rodziny. Chętnie nagradzamy naszych wolontariuszy poprzez 

organizowanie wycieczek, zapraszanie ich na różne uroczystości. Jeśli jesteś osobą wrażliwą 

na los samotnych i niepełnosprawnych osób, to zaangażuj się w program “Przyjacielskie 

Wizyty” -  to dla Ciebie 

Szczegółowe informacje na temat Wolontariatu udziela  Ewa Kizewski, tel. 9569 4020 

Drodzy Wolontariusze ! 
Korzystając z okazji w imieniu Zarządu Polskiego Biura Opieki Społecznej i 

pracowników  
oraz Waszych podopiecznych pragnę serdecznie podziękować  

za Waszą wspaniałą i bezinteresowną pracę. 
Jesteście wzorem do naśladowania dla całej społeczności ! 

Ewa Kizewski 
Koordynator Programu  

Opieki Środowiskowej
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INAUGURACJA NOWEGO PROJEKTU OPIEKI PALIATYWNEJ -  
21/08/2018 
 

 
 

Projekt Opieki Paliatywnej prowadzony przez Polską Federację Organizacji Polskich w 

Wiktorii rozpoczął swoją działalność w roku finansowym 2018/2019. 

Już od ponad 55 lat Polskie Biuro Usług Społecznych służy poradą i pomocą rodakom 

mieszkającym w Wiktorii. Świadczymy usługi społeczne osobom starszym, 

niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. 

Zatrudniamy dwujęzyczny, profesjonalny personel oraz współpracujemy wwieloma 

woluntariuszami i organizacjami. Dumnie służymy naszej społeczności, pomagając 

wszystkim tym, którzy tej pomocypotrzebują. 

Projekt Opieki Palliatywnej oferuje społeczności polskiej mieszkającej w Wiktorii 

 

 Indywidualnąpomocdlaosóbnieuleczalniechorych, aby 

pomagaćimgodnieżyćjaknajdłużej we własnymdomu; usługibędądostosowane do 
indywidualnychpotrzebklienta; 

 Holistyczny system wsparciadlaopiekunów i rodziny, którezmagająsięz 

chorobąorazwłasnymiproblemami; 

 Sesjeinformacyjnedlazorganizowanychgruppolonijnychprowadzoneprzezdwujęzycz
nychwykładowcównatematopiekipaliatywnej, 
opiekidlaosóbchorychnademencjeorazinformacjedlaopiekunów. 

Po dodatkowe informacje prosimy dzwonić - 
Polskie Biuro Usług Społecznych 
tel. (03) 9569 4020. 
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HCP’s STAFF MEETING – 11/09/2018  

SZKOLENIE NA TEMAT DEMENCJI  
        

 
 

 

 

Trening pracowników SSG pod kierunkiem  

metodyczki z Polski Pani Małgorzaty Małyski 

07/09/2018 Oakleigh 
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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 0425789923 

e-mail:hapuszkar@gmail.com 

 

SOUTHMELBOURNE 
Szkoła im.Tadeusza Kościuszko 

SolgreenRecreationaCentre,  

South MelbourneVIC3205 

Koordynator: Monika Krajewska 
 

Kontakt 9569 4020 

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

ST.ALBANS  
Szkoła im.Mikołaja Kopernika 

Sacred Hearts Primary School 

Winifred Street, St.AlbansVIC3021 

Koordynator: Roman Sawko 

Kontakt   0400 440 014 
e-mail:R.Sawko@bom.gov.au 

ROWVILLE 
Szkoła im Marszałka J.PiłsudskiegoDom 
Polski “SYRENA” 
1325 StudRd, Rowville VIC 3178 
Koordynator: Magda Delport 

Kontakt    0467531068 

e-mail:polishschool.rowville@gmail.com 

 

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. 

 
PROGRAMY POLSKIEGO BIURA OPIEKI W WIKTORII 

 PROGRAM POMOCY DLA OSÓB 
STARSZYCH 
Home CarePakages – HCPs 

 Pośrednictwo  Usług  Opieki Społecznej 
Brokerage Service 

 OŚRODKI ZAJĘĆ DZIENNYCH 
SocialSupportGroup 

 PROGRAM OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ 
Service System Development Program 

 PRZYJACIELSKIE WIZYTY 

 TELELINK 
 PROGRAM WOLONTARIATU 

OPIEKUŃCZEGO 
Community Visitors Scheme -CVS 

 SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO –  
DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

 GRUPA OPIEKUNÓW 
 GRUPA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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Numer konta CBA 063159 10663459 z dopiskiem donation. 
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 

moźna odpisać od taxu. 

 

WSPÓŁPRACA  

Federacji Polskich Organizacji i polskie Biuro Opieki Społecznej 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  

 

 

FEDERACJA POLSKICH ORGANIZACJI W WIKTORII 

POLISH COMMUNITY COUNCIL OF VICTORIA INC 

POLSKIE BIURO OPIEKI SPOŁECZNEJ 

POLISH COMMUNITY CARE SERVICES INC. 

Level 3, Suite 305, 3 Chester Street, 
Oakleigh VIC 3166 
 
Telefon: (03) 9569 4020 
Fax: (03) 9569 4780 
 

Email: coordinator@pccv.org.au 
Website: www.pccv.org.au

 

 

 

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 

 

mailto:coordinator@pccv.org.au
http://www.pccv.org.au/
http://www.pccv.org.au/
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OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI w WIKTORII 

Media Realease 

FederacjaPolskichOrganizacji w Wiktoriiinformujeśrodowiskapolonijne w Australi.. 

FederacjaPolskichOrganizacji w Wiktoriiinformujeśrodowiskapolonijne w Australii o 

inicjatywiePrezydiumFederacji w sprawieobchodów 100-lecia 

odzyskanianiepodległościprzezPolskę. 

 

Prezydiumzawiadamia, żeobchody 100-lecia odzyskanianiepodległości Polski 

organizowaneprzezFederacjęrozpoczęłysię w Melbourne Uroczystąkolacją 3-majową 3 maja 

2018 rokuorazAkademią 3 majową w Essendon z udziałemdelegacji IPN-u i prezentacją Dr 

RafałaLeskiewicza „OjcowieNiepodległości”, w 

którejuczestniczyłyszkołyzrzeszoneprzyFPOwW, harcerstwo, ZespółPieśni i Tańca „Polonez” 

(mały i średni) orazpianiści z Towarzystwaim F. Chopina w Melbourne. 

 

Obchodytepołączonesą z 55 leciemFederacjiPolskichOrganizacji w Wiktorii. 

Połączenieobchodów 100-lecia odzyskanianiepodległości Polski oraz 55 

leciaFederacjinadajeszczególnycharakterobuwydarzeniom. Patronemobchodów jest 

Ambasador RP w Canberze, pan MichałKołodziejski. 

 

 Program obchodówobejmujenastępująceimprezy: 

 

Którejużsięodbyły: 

Wystawa w ParlamencieWiktoriańskim „Raport X” zorganizowanawspólnie z 

„KomitetemPileckiProjekt”, InstytutemPamięciNarodowej, AmbasadyPolskiej w Canberze i 

pod patronatemAmbasadora RP w Australii Pana MichałaKołodziejskiego, w dniach 8-10 maja 

 44 Bal Debiutantekzorganizowanywspólnie z ZespołemPieśni i Tańca „Polonez” i 

KołemPrzyjaciółPoloneza, 26 maja w Malvern Town Hall 

12 sierpnia 2018 - ŚwiętoŻołnierza w Essendon, we współpracy ze 

StowarzyszeniemPolskichKombatantów- Koło Nr 3 w Melbourne. 

 18 sierpnia 2018- Koncert „W HołdzieWolności” w teatrze Clocktower Centre w Moonee 

Ponds we współpracy z TowarzystwemKulturyPolskiej w Wiktorii. 

 18 sierpnia 2018 w Rowville – Program Przystanek „Polska” z 

udziałemuczniówszkółFederacji. 



FederacjaPolskichOrganizacji w Wiktorii 
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166 

Website: www.pccv.org.auEmail: coordinator@pccv.org.auTelefon: (03) 9569 4020  Fax: (03) 9569 4780 

 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki SpołecznejPaździernik 2018        12 

 

 18 sierpnia – przyjęcie u gubernatoraWiktorii z okazji 55 leciaFederacjioraz 100 

leciaodzyskanianiepodległościprzezPolskę z udziałemPrezydentaRzeczypospolitejPolskiej 

Andrzeja Dudy z małżonką. 

19 sierpnia 2018 uroczystości w Shrine of Remembrance.  

 19 sierpniaKoncert „W hołdzieWolności” w teatrze Drum w Dandenonguwpółpraca z 

TowarzystwemKulturyPolskiej w Wiktorii. 

 8 września 2018 Konferencja „100 latodzyskanianiepodległości - „PerspektywyPolonii w 

Wiktorii – możliwościdalszegorozwoju i współpracy z Polską”.  

 

 

Imprezyktóresązaplanowane: 

10 październikaFestiwalPolskiegoSeniora w Albion. 

20 październikagodz 19.30 Otwarciewystawy „Korzenie” w GaleriiArtystówWiktoriańskich 

PAF 

27 pażdziernikaFestiwalSzkolny w St Albans dlaszkółFedracji – 

podsumowanieKonkursuplastycznego i multimedialnego z okazji 100 

leciaodzyskanianiepodległościprzezPolskę. 

9 listopada 2018 w DomuPolskim „Syrena” Rowville, Koncert z okazji 100 

leciaodzyskanianiepodległości z udziałemArturaGotza i orazlokalnychartystów. 

10 listopadaKoncertowaKolacja w Albion z półgodzinnymkoncertemchopinowskim.  

11 listopada 2018 UroczystadziękczynnaMsza za Ojczyznę w KatedrzeŚwPatryka z okazji 100 

–leciaodzyskanianiepodległości. 

18 listopada 2018 Festiwal Polski na Federation Square 

18.listopada 2018 WystawaDrogi do niepodległościMuzeum i ArchiwumPoloniiAustralijskiej 

21 listopada 2018 PodsumowanieKonkursuPoezjidlaSenioróworazkoncert A. Gotza. 

 

Dzień11 listopadapozostajebowiemsymbolicznądatąrównieżdlaAustraliiobchodzonąjako 

„Remembrance Day” w podzięce za ofiarność i 

poświęcenieżołnierzyaustralijskichSiłZbrojnychnafrontach I-szejwojnyświatowej. 

 

Nadcałościąprzygotowań do obchodówczuwaKomitetOrganizacyjnyskładającysiȩ z 

członkówPrezydiumFPOwWorazosób, którewyraziłychȩćwspółpracy. Są to m.in. Lucyna 

Artymiuk, Stefania Chmiel, Barbara CzechOAM, Dr Marek Kijek, BożenaIwanowska, 

Małgorzata Żuchowska, Marzena Wroniszewska, Zofia Dublaszewska, Jacek Glinka. Za 

całośćpracKomitetuOrganizacyjnegoodpowiedzialnisą Marian Pawlik OAM, Dr Sylwia Gręda-

Bogusz i Jerzy Wojtkowski. 

 

NastępnekomunikatyPrezydiumbędązawieraływięcejinformacjidotyczącychposzczególnychi

mprezramowegoprogramuwydarzeńopisanegopowyżej. 

 Na wszystkieimprezy w imieniuorganizatorówserdeczniezapraszam. 

 

Marian Pawlik OAM 

PrezesFederacjiPolskichOrganizacji w Wiktorii 

 


