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25-LECIE SOCIAL SUPPORT GROUP 

Social Support Groups, czyli Ośrodki Zajęć Dziennych, mają już 25 lat! Jubileusz 25-lecia był 

wyjątkową okazją dla uczestników grup, opiekunów i wolontariuszy do wspólnego 

świętowania oraz wspominania. A przez te 25 lat SSG naprawdę wiele się wydarzyło.  

 

Goście zebrani na sali głównej Domu Polskiego SYRENA w Rowville 

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii, a obecnie Polskie Biuro Opieki Społecznej 

prowadziła Ośrodki Zajęć Dziennych wcześniej znane jako PAG – Planned Activitie Groups,  

a obecnie SSG – Social Support Group, z których korzystają klienci z północnych, wschodnich  

i południowo–wschodnich regionów Melbourne.  

Pierwszym koordynatorem programu był pan Tadeusz Kuriata. W 2004 roku rolę 

koordynatora objęła pani Barbara Antas, natomiast od 2013 roku programem koordynuje 

Małgorzata Żuchowska. Wszyscy nasi pracownicy są wykwalifikowani, regularnie biorą udział 

w profesjonalnych kursach, są przyjacielscy, pomocni i entuzjastyczni. Wykonują swoją pracę 

z zaangażowaniem, oddaniem, zawsze okazując szacunek i respekt w stosunku do klientów. 

Wspierają ich cudowni, pełni entuzjazmu wolontariusze. 

Grupy prowadzone przez Polskie Biuro Opieki Społecznej PolCare z roku na rok doskonaliły 

swój program edukacyjno-społeczny skierowany do seniorów i starały się dotrzeć do ludzi 

starszych potrzebujących wsparcia i towarzystwa rówieśników oraz pragnący rozwijać swoje 

zainteresowania.  

W ciągu tych 25 lat nasza organizacja nawiązała przyjaźnie z innymi społecznościami 
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etnicznymi, np. chorwacką i filipińską, co zaowocowało realizacją ciekawych projektów 

społeczno-kulturowych. 

W piątek 20.09.2019 w Domu Polskim Syrena w Rowville świętowaliśmy 25 lecie Ośrodków 

Zajęć Dziennych (Social Support Groups).  

Dzień przed uroczystością sala została pięknie udekorowana. Na stołach znalazły się ręcznie 

wykonane kosze z kwiatami i motylami w wiosennych kolorach, a scenę ozdobiły srebrne 

motyle i zwisające girlady kwiatów wykonane na szydełku przez uczestniczki grup.  

Na uroczystym spotkaniu w Domu Polskim SYRENA w Rowville spotkało się łącznie 160 osób. 

Przybyli uczestnicy i uczestniczki z siedmiu grup: SSG Oakleigh, SSG Rowville, SSG Brunswick, 

SSG RELAX Rowville, SSG SPORT Rowville, SSG Ardeer i SSG Doveton. Przybyli obecni i dawni 

opiekunowie grup oraz wolontariusze. Przybyli również członkowie Prezydium Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii oraz Polskiego Biura Opieki Społecznej PolCare. Mieliśmy 

zaszczyt gościć także naszych przyjaciół z Australian-Croation Care Services. 

Podczas części oficjalnej głos zabrali Marian Pawlik OAM – Prezes Federacji Polskich 

Organizacji w Wiktorii, Nick Wakeling – Shadow Minister for Aging MLA, Dr Sylwia Greda 

Bogusz OAM – Prezes Polskiego Biura Opieki PolCare oraz Sekretarz Federacji Polskich 

Organizacji w Wiktorii oraz Bożena Iwanowski – CEO Polcare. Historię SSG przypomniały 

Koordynatorka SSG – Małgorzata Żuchowska oraz Jadwiga Szkudelski. Podziękowanie w 

imieniu naszych podopiecznych złożył członek SSG Rowville pan Józef Rozmiej. 

   

Od lewej: SSG Brunswick i SSG SPORT Rowville podczas swoich występów 

Jak na Jubileusz przystało organizatorzy zapewnili gościom wiele atrakcji. Każda z grup z 

pomocą opiekunów przygotowała i zaprezentowała program artystyczny. Próby do skeczów, 

piosenek, układów tanecznych trwały już od kilku tygodni. Podczas gali jubileuszowej 

mogliśmy zobaczyć m.in. układ choreograficzny do piosenki “Serduszko puka w rytmie cha 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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cha” w wykonaniu SSG Relax, scenkę kabaretową „Babcia” w wykonaniu SSG Brunswick. A 

także można było usłyszeć piosenkę “Wesołe jest życie staruszka” śpiewaną przez Pana 

Stanisława Jakubickiego z tańcem pań z SSG Sport, wiersz „Oda do starości” w wykonaniu Pani 

Elżbiety Jakubickiej z SSG Sport i Relax. SSG Oakleigh zaśpiewało piosenkę “Hej, na 

Krakowskim Rynku” wzbogaconą o taniec Lajkonika, a SSG Rowville zaprosił wszystkich do 

wspólnego śpiewu piosenek biesiadnych. Natomiast panie z Ardeer specjalnie na tę okazję 

napisały piosenkę o swoim klubie oraz zaśpiewały humorystyczny utwór „Syn Indrocha”. “Oj, 

mamo” wykonało SSG Doveton. Wszystkie występy były wyjątkowe, jedne pełne humoru, inne 

– nostalgii. 

O oprawę muzyczną zadbał niezawodny Pan Ryszard ze „Srebrnego Echa”.  Modlitwę przed 

pysznym obiadem przygotowanym przez Polish Restaurant Rowville odmówił ksiądz 

Stanisław Wrona. Natomiast podczas degustacji wystąpiła gwiazda spotkania Ania 

Cietrzewska, młoda artystka łącząca nowoczesne rytmy z klasyką. 

Kolejną atrakcją była loteria fantowa. Tego dnia niektórym osobom los szczególnie sprzyjał, 

bowiem wygrali więcej niż jedną nagrodę. Bardzo dziękujemy wszystkim hojnym sponsorom. 

Kulminacyjnym punktem programu było krojenie tortu jubileuszowego przygotowanego 

przez Truffles Patisserie. Wszyscy byli i obecni pracownicy oraz wolontariusze zostali 

poproszeni na środek, a koordynator SSG Małgosia Żuchowska rozkroiła wspaniałe ciasto. 

 

Pracownicy, wolontariusze oraz zaproszeni goście przy torcie jubileuszowym 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Naszym Seniorom, którzy wnoszą wiele radości do 

naszego życia i nieustannie nas inspirując do tworzenia coraz to ciekawszych programów. 

Dziękujemy również Leaderom Grup, Pracownikom i Wolontariuszom za ich poświęcenie  

i zaangażowanie, dzięki którym Ośrodki Zajęć Dziennych są miejscem pełnym rodzinnego 

ciepła, radości i odpoczynku dla naszych seniorów. 

Małgorzata Żuchowska - koordynator programu SSG; Justyna Tarnowska 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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XXX ZJAZD SENIORA 

Tegoroczny Zjazd Seniorów, zorganizowany przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii  

i Polskie Biuro Opieki Społecznej „Polcare” odbył się w środę 16.10.2019 w Domu „Orła 

Białego” w Geelong. Na XXX Zjazd Polskich Seniorów przyjechało około 320 uczestników  

z różnych stron Melbourne. Frekwencja dopisała również i w tym roku. Seniorzy chętnie 

spotykają się z przyjaciółmi i znajomymi. Tradycyjnie już oficjalne rozpoczęcie uroczystości 

odbyło się wspólnym odśpiewaniem hymnów narodowych Polski i Australii oraz hymnu 

Seniora. 

Pani Monika Krajewska - prowadząca uroczystość powitała honorowych Gości, złożyła 

życzenia Seniorom oraz zapoznała zgromadzonych uczestników z programem uroczystości 

życząc wspaniałej zabawy. Gospodarz uroczystości, Wiceprezes Federacji Polskich Organizacji 

w Wiktorii - Pani Elżbieta Dziedzic, serdecznie powitała wszystkich zebranych. Następnie 

zabrała głos Prezes Domu „Orła Białego” w Geelong - Pani Grażyna Brzostowski. 

Pozdrowienia i życzenia złożyła naszym Seniorom radna miasta Greater Geelong - Pani Kylie 

Grzybek. Chief Executive Officer Polskiego Biura Opieki Społecznej Pani Bożena Iwanowski 

ciepło powitała wszystkich i życzyła udanej zabawy. 

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XXI Konkursu 

Poezji oraz wręczonie nagród. Pierwsze miejsce zajęła Pani Krystyna Andrzejewicz za wiersz 

„Droga”. Drugie miejsce zajęła Pani Barbara Rybarczyk za wiersz „Ukryte życie”. Trzecie 

miejsce zajęła Pani Krystyna Wiśniewska za wiersz „Było lato”. Wyróżnienia przyznano Pani 

Reginie Ciechanowicz za wiersz „Polska dusza na emigracji” i Panu Tadeuszowi Wiatr za 

wiersz „Samotny”.  

 

Laureaci i uczestnicy XXI Konkursu Poezji Seniorów 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Pani Bożena Iwanowski pogratulowała laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu 

wspaniałych wierszy, a także wyraziła podziw i uznanie za ich talent. Nagrodzeni poeci 

otrzymali: puchary, dyplomy, nagrody pieniężne (talony), które zostały ufundowane przez 

Konsulat RP w Sydney. Wiersze laureatów przeczytali pracownicy PCCV i Polcare: Justyna 

Tarnowska, Anna Cietrzewska i Monika Krajewska. 

Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpiły grupy artystyczne z dwóch klubów 

seniora oraz seniorzy z dwóch Social Support Groups. 

   

Od lewej: Klub „Golden Age” z Geelong i Zespół wokalny „Rytm” z Rowville 

   

Od lewej: SSG Ardeer i SSG RELAX Rowville 

Wszyscy seniorzy dobrze się bawili i nagrodzili wykonawców gorącymi oklaskami. Po 

zakończeniu części artystycznej podano smaczny obiad przygotowany przez zespół z Geelong. 

Przed obiadem  poprosiliśmy księdza Mariana Szeptaka  o modlitwę. 

W trakcie uroczystości grał pan Ryszard ze „Srebrnego Echa” umilając nam czas. 

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

poprowadziła Siostra Elżbieta Cieślarczyk, zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy. Nasi 

pracownicy również chętnie bawili się, zapraszając seniorów do tańca i śpiewu. 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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W tym dniu seniorzy mieli okazję spotkać się, pogawędzić oraz zrobić zakupy polskich 

produktów i wypieków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, z której 

zebrany fundusz został przeznaczony na Program Opieki Paliatywnej. 

Ewa Kiżewski 

Koordynator Programu Opieki Środowiskowej 

 
PIERWSZY PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY 

W czwartek 3.10.2019 uczniowie szkół polskich wraz z rodzicami i dziadkami, uczestnicy 

projektu „Razem dla edukacji” oraz seniorzy z Social Support Group w Oakleigh, Doveton  

i Relax spotkali się na Pierwszym Pikniku Międzypokoleniowym. To wyjątkowe spotkanie 

odbyło się na terenie Domu Polskiego SYRENA, a zostało zorganizowane przez Dział Szkolny 

Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego 

Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney.  

Celem pikniku było połączenie dużych i małych przy wspólnej zabawie i nauce o polskich 

tradycjach. Uczestnicy mogli wziąć udział w różnych tematycznie warsztatach: o polskich 

legendach (krakowskiemu Lajkonikowi i warszawskiej Syrence), rękodzielniczych 

(wycinankom i pleceniu koszyków) oraz gastronomicznym. 

   

Od lewej: warsztaty plecenia koszyków i warszaty wycinanek 

Zaraz po obiedzie, który zaserwowała niezawodna Restauracja Domu Polskiego SYRENA pod 

kierownictwem szefowej Magdy Domżalskiej, uczestnicy Pikniku, jak i członkowie Klubu 

Seniora w Rowville, udali się na plac przez salami szkolnymi, aby zatańczyć tradycyjny polski 

taniec chodzony Polonez. Wodzirejem była Halina Puszkar, która pokazywała kroki i figury 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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oraz kierowała tancerzy w odpowiednią stronę. Tańczyliśmy do melodii poloneza Ogińskiego 

„Pożegnanie ojczyzny”, który grał na akordeonie Kamil Rawdanowicz. 

KOLACJA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

W sobotę 9.11.2019 członkowie polskiej społeczności spotkali się na corocznej uroczystej 

kolacji z okazji Święta Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy 101. Rocznicę Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Uroczystości odbyły się w Klubie Polskim w Albion. Gościem 

honorowym była Konsul Generalna RP w Sydney Pani Monika Kończyk. 

 

Pani Konsul wraz Barbarą Pawlik, Bożeną Iwanowski, dr. Georgem Zbigniewem Łuk-Koziką, 
Marianem Pawlikiem i ks. Ludwikiem Rybą 

Pani Konsul wręczyła medale zasługi dwóm polskim działaczom. Pani Małgorzata Drajkopyl 

otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca Łowicz. Pan 

Andrzej Balcerzak otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz Stowarzyszenia 

Polskich Kombatantów Koła Nr 3. 

 

   

Od lewej: Pani Konsul Generalna Monika Kończyk z wyróżnionymi medalami oraz Alan Kogosowski 
w trakcie swojego występu 

Podczas kolacji goście mogli wysłuchać utworów Fryderyka Chopina w interpretacji pianisty 

Alana Kogosowskiego. Muzyk zagrał m.in. mazurki i polonezy. 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Kolejną atrakcją wieczoru były loteria fantowa oraz cicha aukcja, z których dochód został 

przeznaczony na wsparcie respite house in Crib Point. 

POLSKI FESTIWAL NA FEDERATION SQUARE 

Festiwal Polski na Federation Square odbył się w tym roku już po raz piętnasty. Kolorowe 

kramy, cudownie pachnące stoiska z polskimi smakołykami oraz wspaniałe występy 

przyciągnęły jak co roku tłumy zarówno mieszkańców Melbourne, jak i turystów. Festiwal był 

wspaniałą okazją do poznania polskiej historii i kultury zarówno artystycznej, jak i kulinarnej. 

A także spotkania się ze znajomymi z polskiej społeczności. 

 

Organizatorzy i goście honorowi Polskiego Festiwalu 

W pierwszej części uroczystości wystąpiły polskie szkoły, w tym cztery szkoły prowadzone 

przez Dział Szkolny Federacji. Szkoła z South Melbourne zaprezentowała program  

o Krakowie, Szkoła z Rowville – program o wesołej szkole, Szkoła z Essendon – program  

o patronce szkoły Marii Konopnickiej i krainie krasnoludków, a Szkoła z St Albans – program  

z okazji 65-lecia szkoły. Mali artyści zostali nagrodzeni ogromnymi brawami. 

 

Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej podczas swojego występu 

Na scenie głównej zagościli również uczniowie z dwóch innych polskich szkół działających  

w aglomeracji Melbourne: Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II z Albion i Polskiej Szkoły  

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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im. Pawła Edmunda Strzeleckiego z Endeavour Hills. Wystąpiły również zespoły pieśni  

i tańca: Kujawy i Syrenka z Sydney, Łowicz z Melbourne, Obertas z Brisbane, Kukułeczka  

z Perth. A także artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Oprócz występów na scenie 

głównej Festiwalu odbywały się koncerty muzyki klasycznej i folklorystycznej oraz poezji 

śpiewanej w Deakin Edge. 

Na odwiedzających Festiwal czekało wiele atrakcji na stoiskach wystawowych. Biżuteria, 

ozdoby choinkowe, porcelana z Bolesławca, folkowe tekstylia, książki, sesja zdjęciowa  

w studiu radia SBS. Można było spotkać się z usługodawcami świadczącymi pomoc osobom 

starszym, czy też uzyskać informacje w jaki sposób można dołączyć do harcerzy lub ubiegać 

się o polskie obywatelstwo. Na smakoszy polskiej kuchni czekały polskie specjały: kaszanka, 

hot dogi z polskimi kiełbaskami, bigos, placki ziemniaczane, wypieki i zimne piwko. 

    

Od lewej: Stanowisko ZHP „Podhale” Melbourne i pięknie zdobione polskie bombki 

Jak co roku swoje stanowisko na Festiwalu miała Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii 

wraz z Polskim Biurem Usług Społecznych „PolCare”. Wiele osób pytało nie tylko o rodzaje 

świadczonych przez biuro usług, a także o możliwość nauki w szkołach polskich zarówno 

dzieci, jak i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się firmowe kalendarze na rok 2020, 

kartki bożonarodzeniowe i folkowe gadżety. 

 

Załoga naszego biura jak zawsze uśmiechnięta 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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OŚRODKI ZAJĘĆ DZIENNYCH 

Ostatnie miesiące minęły bardzo aktywnie w Ośrodkach Zajęć Dziennych. Różnorodność zajęć 

była jak zazwyczaj bogata. Od zajęć rękodzielniczych przez teleturnieje (np. Jeden  

z Dziesięciu, Jaka to melodia?, łamigłówki), po zabawy grupowe (np. podchody).  

     

   

Od lewej (góra): Finalistki teleturnieju „Jaka to melodia” z SSG RELAX Rowville oraz finaliści 
teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”z SSG Doveton. Od lewej (dół): łamigłówki i podchody. 

Część grup pojechała na farmy tulipanów, by podziwiać te piękne kwiaty podczas czasu 

kwitnięcia. Robieniu zdjęć przy rabatach i dekoracjach farmy nie było końca. 

   

SSG Oakleigh i SSG Brunswick podczas wycieczki do Tesselaar Tulip Festival w Silvan 
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Australian Filipino Community Services zaprosiło różne społeczności etniczne, między innymi 

naszą polską, do wspólnego świętowania Tygodnia Seniora. Były tańce, dobra muzyka  

i pyszne jedzenie. Filipińczycy zorganizowali również projekt „Love in any language”, który 

połączył seniorów z różnych społeczności przy wspólnym  śpiewie w kilkunastu językach. 

     

Obchody Tygodnia Seniora 

Wiele grup świętowało Melbourne Cup, czyli Dzień Konia. Panie i Panowie pięknie ubrali się 

tego dnia w kapelusze i pozowali do zdjęć grupowych. Na poniższych zdjęciach możecie 

Państwo podziwiać grupy z Oakleigh, Brunswick i Ardeer. 

 

 

Świętowanie Melbourne Cup 
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We wszystkich grupach zorganizowano informacyjną pogadankę o zagrożeniach hazardu. 

Spotkanie tematyczne odbyło się w ramach Gambling Harm Awareness Week, który w tym 

roku przypadł na tydzień 7-13 października. 

    

SSG RELAX Rowville i SSG Rowville podczas pogadanki o zagrożeniach gier hazardowych 

W ramach programu Be Connected i akcji Get Online Week wszystkie grupy wzięły udział  

w wiosennym quizie o polskich ptakach, zwierzętach i kwiatach. Był to kolejny quiz na 

platformie Kahoot z użyciem iPadów. Oprócz gry quizowej zaśpiewaliśmy także piosenkę 

„Niech no tylko zakwitną jabłonie” Haliny Kunickiej.  

   

   

Od lewej (góra): SSG SPORT Rowville i SSG Brunwick. Od lewej (dół): SSG Rowville i SSG Doveton. 
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Od lewej: SSG Ardeer i SSG Oakleigh 

Zajęcia plastyczne tzw. „kraftowe” niewątpliwie cieszą się dużym zainteresowaniem. Dla 

przykładu SSG Ardeer stworzyła wyjątkowy kolaż prezentujący swój zespół i opiekunki. Szyk, 

wyrafinowany gust i dobry humor – tak można opisać grupę z Ardeer. 

 

SSG Ardeer w całej okazałości 

Wiosenna pogoda sprzyja spacerom i ruchowi na świeżym powietrzu, zwłaszcza jak niedaleko 

jest do dyspozycji oval lub park. Wiele grup wybiera się również na wycieczki plenerowe.  

 

SSG SPORT Relax na wycieczce z wyjątkowym gościem, św. Mikołajem, w Jels Park 
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Od lewej: SSG Doveton i SSG Brunswick 

Nie zabrakło również atrakcji w iście kowbojskim stylu. Asia Gołębiowska i Basia  Rybarczyk 

zabrały naszych seniorów z SSG RELAX Rowville i SSG Doveton do krainy Dzikiego Zachodu. 

Były listy gończe, zabawy z lasso, strzelanki i ... pyszna lemoniada. 

   

Od lewej: SSG RELAX Rowville i wolontariusz Ryszard z SSG Doveton 

Jak to bywa w Australii okres wiosenny jest bardzo pracowity, ponieważ szykujemy się do 

Świąt Bożego Narodzenia. W Ośrodkach Zajęć Dziennych również trwały przygotowania 

świąteczne. Uczestnicy robili świąteczne kartki i torebki, lepili papierowe rurki, z których 

tworzyli świąteczne ozdoby, ozdabiali słoiczki na czekoladki (w ramach warsztatów 

prowadzonych przez Bunnings Warehouse). 
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Świąteczne torby w wykonaniu SSG Ardeer 

      

       

SSG Doveton podczas warsztatów robienia świątecznych toreb i ozdób 
 

 

SSG Brunswick ze swoimi pięknymi słoikami na czekoladki 
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SSG RELAX Rowville: panie szukające inspiracji oraz efekty pracy grupy 
 
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

Nasze dwie komputerowe grupy z Oakleigh i Rowville kontynuowały naukę korzystania  

z komputera i zasobów Internetu. Uczyliśmy się wypełniać ankiety online, szukać informacji 

w Internecie, pobierać legalnie zdjęcia. Na ostatnich zajęciach uczestnicy wykonali kartki 

świąteczne w programie graficznym Paint, które następnie wysłali mailem do znajomych 

osób. I jak się okazało na koniec, nie taki diabeł straszny. Małymi kroczkami i dobrymi 

chęciami można osiągnął naprawdę bardzo wiele. 

   

Grupa IT z Oakleigh 

Zajęcia komputerowe w roku 2019 dobiegły już końca. Następne kursy IT dla seniorów ruszą 

po nowym roku, w lutym. Mamy nadzieję, że w więcej niż dwóch lokalizacjach. Jako partnerzy 
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rządowego programu Be Connected chcemy wspierać seniorów w zdobywaniu kompetencji 

cyfrowych i rozwijaniu ich samodzielności w wirtualnym świecie. 

Osoby chętne do uczestniczenia w kursach komputerowych, realizowanych w ramach 

programu Be Connected. Every Australian online, prosimy o kontakt z naszym biurem pod 

numerem telefonu (03) 9569 4020.  

WYCIECZKA WOLONTARIUSZY 

Koordynatorki programów wolontaryjnych PCCV, Siostra Elżbieta Cieślarczyk i Ewa Kiżewski, 

we wtorek 26 listopada zorganizowały wycieczkę dla wolontariuszy z okazji 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który w tym roku wypada 5 grudnia. Wycieczka była 

formą podziękowania wolontariuszom za ich pracę na rzecz osób starszych z naszej 

społeczności. Wolontariusze odwiedzają chore i samotne osoby zarówno w domach opieki, 

jak i w domach własnych klientów. Poświęcają swój wolny czas by służyć tym, którzy 

najbardziej potrzebują wsparcia i ludzkiego zrozumienia. 

W ramach wycieczki uczestnicy mogli zobaczyć różne tematycznie wystawy w Melbourne 

Museum oraz obejrzeć film przyrodniczy w 3D pt. „Panda”. Pyszny lunch zaserwował nam bar 

Tank. Fish & Chippery. Ewa Kiżewska i Marzena Wroniszewska w ciepłych słowach 

podziękowały wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz podkreśliły, że praca wolontariuszy 

jest bardzo doceniana przez naszych klientów oraz ich rodziny. 

 

Wycieczka wolontariuszy, Melbourne Museum, 26.11.2019 

Programy Przyjacielskie Wizyty (Friendly visits), Telelink i Keysborough transport 

(realizowane w ramach CHSP Service System Development) są koordynowane przez Ewę 
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Kiżewski i wspierają 37 osoby mieszkające w prywatnych domach na obszarze całej 

aglomeracji Melbourne. Program angażuje 32 wolontariuszy. 

Program Wolontariatu Opiekuńczego (realizowany w ramach Community Visitors Scheme, 

CVS) jest koordynowany przez Siostrę Elżbietę Cieślarczyk i wspiera 16 osób przebywających  

w domach prywatnych oraz 80 osób mieszkających w 21 domach opieki rozsianych po całej 

aglomeracji Melbourne, włączając Gippsland. Program angażuje 38 wolontariuszy. 

Jak przygoda to tylko z wolontariuszami 

26 listopada odbyła się wycieczka wolontariuszy. Spotkaliśmy sie o godzinie 10: 30 przy 

głównym wejściu do Melbourne Museum. Grupa liczyła ok. 40 osób. Zwiedzanie 

rozpoczeliśmy od wystawy „First people”. Ekspozycja była naprawdę ciekawa. Kto jeszcze nie 

był na niej to serdecznie polecamy. Na koniec zwiedzania nie mogło zabraknąć sesji 

zdjęciowej  i pamiątkowego zdjęcia całej grupy. A także czasu na zakup pamiątek i wypicie 

kawy w przepięknych kawiarenkach. Film 3D „Pands” był naprawdę wzruszający. Niektórym 

uczestnikom zakręciła się łezka w oku.  

 

Wolontariuszki Helenka, Krysia i Basia oraz uroczy dinozaur 

Po tych atrakcjach przyszedł czas na lunch, który zapewnili nam organizatorzy. Jedzenie było 

pyszne, a atmosfera cudowna. Na koniec Ewa Kiżewski wygłosiła przepiękne, pełne ciepłych 

słów przemówienie. Pożegnaliśmy się i pobiegliśmy na stację metra. Mimo, iż pogoda nie za 

bardzo nam sprzyjała, pełni ciepłych uczuć wróciliśmy do swoich obowiązków. Dziękujemy 

organizatorom za ten miły dzień.  

Barbara Rybarczyk – opiekun SSG, wolontariusz 
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SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY 

W listopadzie wolontariusze i pracownicy wzięli udział w szkoleniu nt. zagadnień 

andyskryminacyjnych w stosunku do osób LGBT korzystających z usług Aged Care. Szkolenie 

w dwóch turach odbyło się w ramach grantu „Bridging the gaps” przyznanego przez Rząd 

Wiktoriański (Community Harmony Program) w celu doskonalenia usług opiekuńczych dla 

osób z różnymi potrzebami i korzystających ze wsparcia świadczonego przez organizacje 

etniczne. Szkolenie poprowadzili trenerzy z Transgender Victoria - organizacji, która od lat 

90-tych podnosi świadomość obywateli Wiktorii na temat równych praw i równego dostępu 

do usług (w tym usług opieki zdrowotnej) osobom ze społeczności LGBTI. W 2014 roku 

Australijska Komisja ds. Praw Ludzkich doceniła pracę TGV przyznając organizacji nagrodę 

Community Organisation Human Rights Award. 

    

Pracownicy i wolontariusze PCCV wraz z trenerami z TGV 

MELBOURNE SENIORS & DISABILITY EXPO 

W dniach 22-23 listopada w Melbourne Convention and Exhibition Centre odbyło się 

wyjątkowe wydarzenie – Seniors & Disability Expo. W wydarzeniu wzięło udziało 220 

wystawców, w tym dostawcy usług dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, producenci 

sprzętów rehabilitacyjnych, organizacje zajmujące się pośrednictwem pracy dla osób 

niepełnosprawnych, organizatorzy programów edukacyjnych dla senioraów (np. Be 

Connected), czy też organizatorzy wyjazdów rekreacyjnych. 

Podczas targów można było porozmawiać o swoich potrzebach ze specjalistami  

i usługodawcami, którzy chętnie odpowiadali na pytania. Organizatorzy przeznaczyli też 

trochę czasu na prelekcje i warsztaty tematyczne  (np. zumba, yoga) oraz spotkania  

z ciekawymi gościmi (np. Mike Rolls, autor ksiązki „Ditch the Dead Weight”, opowiedział 

historię swojego życia i nagłej choroby, przez którą z dnia na dzień stał się osobą 
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niepełnosprawną). Czas między prelekcjami urozmaicili muzycznie i tanecznie różni artyści  

(np. Diaskosmos Dance i The Treblettes). 

 

Zespół Biura PolCare 

Stanowisko nr 41 Polskiego Biura Opieki Społecznej „PolCare” odwiedziło sporo wizytatorów, 

nie tylko Polaków, ale także dostawców usług szukających pomocy dla swoich 

polskojęzycznych klientów. Bardzo miło było nam gościć grupę seniorów z Klubu Seniora w 

Oakleigh oraz grupę młodzieży niepełnosprawnej z programu NDIS. Każdy odwiedzający 

otrzymał torbę z ulotkami informacyjnymi o prowadzonych przez nas programach Home Care 

Packages i NDIS, a także gadżety. 

    

Od lewej: grupa NDIS oraz panie z Klubu Seniora w Oakleigh z pracownikami PolCare 

Seniors & Disability Expo było wspaniałą okazją dla naszych pracowników do wymiany 

doświadczeń z innymi usługodawcami i pozyskania cennych kontaktów branżowych. 
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POLSKIE SZKOŁY 

Jubileusz Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w St Albans 

Dnia 12 października odbył się Festiwal Szkolny. Podczas tegorocznego Festiwalu 

obchodziliśmy „Urodziny Bialo-Czerwonej”, świętowaliśmy 65-te urodziny Szkoły Polskiej  

im. Mikołaja Kopernika w St Albans oraz zorganizowaliśmy Konkurs wiedzy o Polsce  

i Koncert Talentów. W uroczystościach wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów 

z czterech szkół polskich prowadzonych przez Dział Szkolny Federacji. Na gości czekało wiele 

atrakcji, w tym pokazy magika, malowanie buziek, tworzenie figurek z baloników, pyszny tort 

i dyskoteka.  

   

65-lecie Polskiej Szkoły im. M. Kopernika w St Albans było wyjątkową okazją do  spotkania się  
i wspólnego świętowania 

Swój moment mieli też nauczyciele, którzy z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela 

otrzymali życzenia i symboliczne kwiatki. 

 

Nauczyciele szkół polskich z Natalie Suleyman MP 
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Projekt „Razem dla edukacji” 

W dniach 30.09–6.10.2019 r. Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościła 

u siebie Panią dr Karolinę Szymborską ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z grupą 

dzieci oraz nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku. Spotkanie odbyło się w ramach 

Projektu „Razem dla Edukacji” realizowanego przez szkole w Rowville i szkole z Ełku.  

Podczas tygodniowego pobytu w Melbourne, uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach 

integracyjnych oraz licznych warsztatach tematycznych, między innymi dziennikarsko-

fotograficznych, emisyjno-dykcyjnych, kulinarnych, rękodzieła artystycznego oraz 

historyczno-geograficznych. W programie nie mogło też zabraknąć wycieczek edukacyjnych 

do Lysterfield Lake, Healesville Sanctuary, Gembrook oraz centrum Melbourne. Dzięki 

uprzejmości Pana Darka Buchowieckiego, odwiedzili także studio Radia SBS, gdzie nagrali 

wspólną audycję. 

   

Od lewej: zajęcia warsztawowe i audycja w radio SBS 

Pierwsza część projektu dobiegła końca, ale zaczęły się już przygotowania do jego drugiej 

części, podczas której uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Rowville w 2020 roku udadzą się z rewizytą do Ełku. 

 

Od lewej: Roman Sawko (Szkoła w St Albans), Katarzyna Kowalska (SP nr 1 w Ełku), Julia Osewska-
Kłoczko (SP nr 1 w Ełku), Magda Delport (Szkoła w Rowville), Bożena Iwanowski (PCCV), Karolina 

Szymborska (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), Marian Pawlik (PCCV) 
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  Audycje w Radiu SBS 

Od listopada na antenie radia SBS oraz na stronie internetowej rozgłośni (zakładka SBS 

Polish) można usłyszeć audycje z serii "Speak my language" skierowane do osób starszych. 

Zagadnienia dotyczą różnych form pomocy dostępnych dla seniorów w Australii. Audycje są w 

języku polskim. 

Aktualnie możemy wysłuchać 5 audycji, w tym na tematy takie jak:  

• Na czym polega federalny system My Aged Care?;  

• Zmiany dotyczące opieki nad osobami starszymi po pracach Komisji Królewskiej; 

• Opiekunowie oraz ich rodziny;  

• Planowanie na przyszłość;  

• Demencja – wczesne objawy. 

Jeśli nie mieliście Państwo możliwości wysłuchać audycji w radio, wejdźcie nas stronę 

internetową radia SBS (lub poproście o pomoc w tym swoich bliskich) i znajdźcie interesujący 

dla siebie temat: https://www.sbs.com.au/language/polish/podcast/sbs-po-polsku 

WSPOMNIENIA ŚWIĄTECZNE 

„Ostatnia Wigilia przed Syberią” 

Och jakże cudowny był to czas! Sypał śnieg, wszędzie było biało. Tak bajkowo! Ja, jak 

księżniczka z krainy lodu, stałam w oknie i czekałam aż tatko choinkę do domu przywiezie. 

Taką z lasu. Świeżo ścięte drzewko, które zawsze starannie dla nas wybierał. 

Gdy zajechał po skrzypiącym śniegu nasz drabiniasty wóz, moje oczy zabłysnęły jak dwie 

iskierki. Choinka była okazała, nie mieściła się na wozie. Była po prostu ogromna. 

Podskakiwałam z radości i czekałam kiedy tatko ją do domu przyniesie. Pobiegłam do kuchni,  

do mamusi, gdzie ona już od wczesnego ranka gotowała wieczerzę dla zaproszonych gości  

i dla całej naszej rodziny. 

- Mamcia, jest choinka! Jakaaaa pięknaaaaa! - krzyczałam i skakałam po kuchni. W piekarniku 

dochodził sernik, a mama lepiła pierogi. Uśmiechała się widząc moją radość. 

Miałam wtedy 8 lat. Byłam najmłodsza z rodzeństwa, a było nas sporo. My, dzieci, bardzo 

cieszyliśmy się na święta. Były to nasze ulubione święta. Mamusia i tatuś obchodzili Wigilię 

bardzo uroczyście. Nie byli to moi blologiczni rodzice. Moja mama umarła, gdy mialam  

http://www.pccv.org.au/
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3 miesiące. Tatko nie radził sobie z nami i oddał nas cioci, siostrze mamy. Całą naszą piatkę. 

Ciocia i Wujek przygarnęli nas i wychowali jak swoje własne dzieci, pomimo tego że sami też 

mieli pięcioro dzieci. Wszystkie dzieci traktowali jednakowo. Kochali nas nad życie i niczego 

nam nie brakowało. Byli bowiem majętnymi ludźmi. 

I tak wylądowaliśmy tu w Lisiatyczach, pod Pilskiem. Teraz to tereny Białorusi. Ale wróćmy 

do dnia wigilijnego. 

Tatko w końcu przyniósł oprawioną choinkę. Sięgała ona sufitu i tak cudownie pachniała, 

jakby cały las był w domu. Ubieraliśmy ją w jabłka, orzechy, pierniki i różne ciasteczka, 

łańcuchy, gwiazdki i aniołki. No i oczywiście, w małe świeczki. Całe mnóstwo małych 

świeczek. 

  

Od wieków bowiem gałąź zielona symbolizowała życie, siły i powodzenie. Wierzyliśmy, że 

gałązka posiada różne właściwości dobroczynne. Taką zieloną gałązką, odłamaną ze świerku, 

ksiądz kropił izbę i stół wigilijny. A po wieczerzy, także bydło w oborach. 

Gdy  choinka była już gotowa, tatko przynosił snopek słomy i ustawiał go w kącie izby. Później 

mama przynosiła najładniejszy biały obrus, który po nocach haftem przyozdobiała. A ojciec 

ustawiał stół. Ogromny, dębowy stół, który mógł pomieścić 40 osób. Kładł na nim siano, zaś 

mamusia to sianko przykrywała starannie obrusem. Siano nawiązywało do żłobu, w jakim 

został położony Jezus tuż po narodzinach. Potem, nakrywano starannie stół zastawą, którą 

używaliśmy tylko na święta, i pięknymi srebrnymi sztućcami. Na stole stawiano świecę . Na 

honorowym miejscu, na środku stołu, na ozdobnym talerzu, na bochenku chleba, który 

upiekła mamusia, leżały oplatki. 

Fot. Gloria.tv 
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Obyczajem ojców i dziadów, na stole stawia się dodatkowe nakrycie. Jest ono przeznaczone 

dla gościa lub bezdomnego, który być może zapuka do nas w wieczór wigilijny. I którego 

zgodnie z tradycją należy jak najlepiej przyjąć. Zaprosić do stołu i ugościć. Mamusia mówiła, 

że jest to nakrycie dla gościa z zaświatów. Dla dusz bilskich zmarłych, które w tą świętą noc 

mogą odwiedzać swe domy i wraz z rodziną uczestniczyć w święcie oraz radości Bożego 

Narodzenia. Posilić się, ogrzać w cieple domowego ogniska i rodzinnej serdeczności. Ja 

uparcie wierzyłam, że jest to krzesło dla tej mamy, która mnie urodziła. Że przychodzi tu i jest 

z nami. Nie pamiętałam jej, ale wymyśliłam ją sobie… była piękną, filigranową kobietą o 

niebiańkiej urodzie i niebieskich oczach, takich jak moje. 

Gdy choinka, leśna dama, była już gotowa, a w kuchni dochodziły potrawy wigilijne, wszyscy 

myliśmy się i ubieraliśmy w odświętne ubrania. W tym czasie zjawiały się niespodzianie 

prezenty pod choinką. Myślę, że robił to mój tatko, a nie Dziadek Mróz. 

Gdy wszystko było już gotowe, a my wyglądaliśmy pierwszej gwiazki, zaczęli schodzić się 

goście. Wszyscy gromadzili się przy kominku i rozmawiali. Był tam Proboszcz z parafii i trzej 

księża, Wojewoda z rodziną, Sołtys i jeszcze wiele innych osób ważnych dla rodziny. 

Gdy  dzieci zawołały „Jest gwiazda” wówczas rodzina gromadziła się wokół stołu i zapalano 

światełka na choince. Wszyscy wspólnie, a było chyba z 30 osób, zaśpiewali kolędę „Bóg się 

rodzi”. 

Później tatuś dziękował Bogu za to, że pozwolił nam doczekać świąt. A mamusia zapalała 

świecę na stole. Ksiądz proboszcz przeczytał ewangelię wg św. Łukasza o narodzeniu Pana 

Jezusa. Po tych słowach łamaliśmy się opłatkiem. Wszyscy nawzajem składali sobie życzenia. 

Potem podawano potrawy wigilijne i rozpoczęły się przemówienia. Dla nas dzieci było to 

bardzo nudne. Pod choinką pietrzyły się prezenty, bo każdy z gości dokładał jakiś podarunek. 

Ale w czasie spożywania wieczerzy wigilijnej musieliśmy zachowywać się przyzwoicie. 

Potrawy wigilijne były proste. Zupy grzybowa, barszcz z uszkami i rybna dla proboszcza. Były 

ziemniaki oraz potrawy z kapusty, rzepy, grochu, fasoli, maku, grzybów, kaszy, a także placki, 

pierogi, suszki (suszone owoce) i kompot. No i kutia, robiona z maku, pszenicy i miodu z 

bakaliami i słodką śmietanką. Na koniec podawano ciasta i desery wigilijne: struclę makową, 

piernik miodowy. Deser z maku dla dorosłych, który ucierany był z miodu, żółtek z dodatkiem 

bakali i rumu, podawany był z kruchymi ciasteczkami. 
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Na stole wigilijnym było pod dostakiem innych słodyczy oraz orzechów. Tatko mówił, że 

trzeba spróbować każdej potrawy niezależnie od tego czy normalnie się ją lubi, czy też nie. 

My, dzieci, czekaliśmy tylko na moment obdarowywania się prezentami świątecznymi. 

Po skończonej wieczerzy, tatko rozdawał wszystkim prezenty. Był to przepiękny dla nas czas. 

Wszyscy zawsze dostawali to, co było im potrzebne. Były to buty, kurtki, sukienki, płaszcze, 

rękawice, czapki, ale też książki, lalki, łyżwy, sanki. Były to najpiękniesze dla mnie święta  

w życiu. Dostałam wtedy piękne buciki i czerwony płaszczyk. A także lalkę. Była cała 

szmaciana, miała tylko porcelanową głowę. Była piękna! 

Później śpiewaliśmy kolędy. Śpiewano je aż do wyjścia na mszę nocną, zwaną pasterką lub 

północką. My, dzieci, spaliśmy już wtedy w swoich łóżeczkach.  

Była to ostania moja Wigilia przed wyjazdem na Syberię. Póżniej był już tylko smutek i głód. 

Ale te wspomniena pomagały mi znieść ciężki mój los na Syberii. 

Opowieści Pani Krystyny wysłuchała Barbara Rybarczyk. 
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Decyzje dotyczące naszego życia, czyli planuj na przyszłość 

Czy wiemy co się stanie na przykład, w miarę starzenia się, gdy możesz potrzebować pomocy 

w pójściu do banku lub otrzymaniu usług opieki nad osobami starszymi. Sporządzając 

„Enduring power of attorney” możesz wskazać (pełnomocnika), czyli kogoś, kto będzie 

podejmował decyzje za ciebie, kiedy sam już nie będziesz w stanie tego robić. 

Aby uzyskać „Enduring power of attorney” należy: 

• wypełnić odpowiedni formularz,  

• postąpić zgodnie z zawartymi w tym formularzu instrukcjami, jak go podpisać.  

Poprawnie wypełniony i podpisany formularz stanowi prawny dokument.  

Powinieneś wybrać kogoś, komu ufasz i kogo dobrze znasz. Może to być na przykład członek 

rodziny lub przyjaciel. Osoba, którą wybierzesz, musi wyrazić na to zgodę. 

Jakie decyzje osoba ta/pełnomocnik będzie mogła podejmować za ciebie? 

To, jakie decyzje osoba ta będzie mogła podejmować za ciebie, zależy od ciebie. Mogą to być 

decyzje o: 

• twoich sprawach finansowych (pieniądzach),  

• twoim stylu (sposobie) życia.  

Osoba lub osoby, które wybierzesz, mają ważne zadanie.  

Wybrane osoby muszą: działać uczciwie i podejmować decyzje zgodne z twoimi życzeniami, 

używać twoich pieniędzy na zakup rzeczy, których potrzebujesz. 

Co się stanie, jeżeli nie wypełnisz nowego formularza i nikogo nie wybierzesz? 

Jeżeli zachorujesz bardzo poważnie lub doznasz urazu, który nie pozwoli ci podejmować 

decyzje, istnieje trybunał, który może wybrać kogoś, kto będzie podejmował decyzje za ciebie. 

Nazywa się on „Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)”. VCAT może wybrać 

wiktoriańskiego Public Advocate (Rzecznika Interesu Publicznego), który będzie podejmował 

decyzje za ciebie. 

 

Informacje zostały opracowane przez J. Dytman na podstawie fact sheet z Office of the Public Advocate, 

polska wersja. 
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Pomocne słowa przy korzystaniu z NDIS – Krajowego Programu 

Ubezpieczenia Na Wypadek Niepełnosprawności (NDIS) 

• Prośba o dostęp (Access Request) Formularz zapoczątkowujący ubieganie się o 

uczestnictwo w NDIS.  

• Osiągnąć (Achieve) Doprowadzić do pomyślnego zakończenia; zrealizować; 

zakończyć pomyślnie.  

• Rzecznictwo (Advocacy) Występowanie w swoim własnym imieniu lub 

występowanie w imieniu innych osób, by uzyskać to, czego chcą.  

• Rzecznik (Advocate) Osoba, która mówi w twoim imieniu i pomaga ci uzyskać to, 

czego chcesz lub potrzebujesz. 

• Wywiad (Assessment) Sposób ustalenia, kim jesteś i czego potrzebujesz.  

• Bariery (Barriers) Wszystko, co ogranicza lub utrudnia postęp, dostęp, 

uczestniczenie w życiu społecznym itp. Może być to bariera fizyczna lub socjalna, (jak 

np. czyjaś postawa lub język).  

• Budowanie Zdolności (Capacity Building) Pomoc, która umożliwia uczestnikowi 

zwiększenie samodzielności i umiejętności, np. w dostępie do określonych zasobów.  

• Pomoc Kapitałowa (w planie NDIS) [Capital Support (in NDIS plan)] Pomoc 

finansowa, jak wspierające technologie, sprzęt i modyfikacje domu i pojazdu, środki na 

koszty kapitałowe. 

• Udział w Życiu Środowiskowym (Community Participation) Usługi wspomagające 

ludzi niepełnosprawnych w byciu częścią społeczności i pomagające im w uzyskaniu 

nowych umiejętności np. gotowania.  

• Skarga (Complaint) Złożenie skargi Upomnienie się o coś, co spowodowało, że jesteś 

niezadowolony lub nieusatysfakcjonowany.  

• Pomoc Zasadnicza (w planie NDIS) [Core Support (in NDIS Plan)] Pomoc, która 

umożliwia uczestnikowi wykonać codzienne czynności i umożliwia mu pracę nad 

osiągnięciem swoich celów.    

• Wczesna Interwencja (Early Intervention) Zapewnianie pomocy na wczesnym 

etapie życia dziecka lub wkrótce po stwierdzeniu niepełnosprawności, w celu 

zmniejszenia skutków niepełnosprawności i poprawienia jakości życia dziecka.  

• Uprawniony (do NDIS) (Eligible for the NDIS) Spełniający warunki by zostać 

uczestnikiem NDIS.  
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• Pomoc Formalna (Formal Supports) Opłacona pomoc zapewniana przez 

indywidualnych świadczeniodawców, np. fizjoterapia. 

• Pomoc Finansowana (Funded Supports) Rodzaje pomocy, opłacane przez NDIS. 

 
 

Informacja opracowana przez J.Dytman  na Podstawie Fact Sheet z Ethnic Community Co-operative. 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

DATA 
NAZWA 

WYDARZENIA 
MIEJSCE ZAPISY 

6.12.’19 

Christmas Party for 

clients and 

volunteers 

Dom Polski SYRENA 

w Rowville 
Zapisy: 03 9569 4020 (PCCV) 

8.12.’19 41st Polish Fair 
Dom Polski SYRENA 

w Rowville 

Wejściówki: $2, dzieci do 12 lat – 

wejście bezpłatne 

Rezerwacje: 0400 211 472 (Teresa) 

9.12.’19 

Christmas Party for 

clients and 

volunteers 

Klub Polski  

w Albion 
Rezerwacje: 03 9569 4020 (PCCV) 

31.12.’19 Bal Noworoczny 
Dom Polski SYRENA 

w Rowville 

Cena biletu: $75 

Rezerwacje: 0410 349 312 (Stasia) 

31.12.’19 Bal Noworoczny 
Klub Polski  

w Albion 

Cena biletu: $80 

Rezerwacje: 0401 994 862 (Jurek) 

                          0414 012 956 (Zosia) 

                          0410 298 122 (Beata) 

5-11.01.’20 Obóz młodzieżowy 
Polana CAMP  

w Healesville 

Zapisy: 0432 375 168 (Zofia) 

                0425 862 049 (Henryk) 

12.01.’20 

28. Finał Wielkiej 

Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

Elwood Sailing Club 

Venue 
(5 Elwood Foreshore, 

Elwood 3184) 

Więcej informacji: 

0410 353 357 

12-18.01.’20 Kolonie dla dzieci 
Polana CAMP  

w Healesville 

Zapisy: 0432 375 168 (Zofia) 

                0425 862 049 (Henryk) 

22.02.’20 Bal Prezesa 
Dom Polski SYRENA 

w Rowville 

Rezerwacje: 03 9569 4020 (PCCV) 

Więcej informacji w styczniu. 

16.02.’20 

Dzień Harcerstwa – 

Dzień Myśli 

Braterskiej 

Polana CAMP  

w Healesville 

Więcej informacji:  

hufcowapodhale@zhp.org.au (Irena) 

hufcowypodhale@zhp.org.au (Adam) 

23.02.’20 Dzień Sportu 
Klub Polski  

w Albion 

Zapisy: 0401 994 862 (Jurek) 

                0414 012 956 (Zosia) 

                0410 298 122 (Beata) 
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Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do Polskich Szkół prowadzonych przez Dział 

Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii. Wszystkie nasze szkoły mają akredytację 

Victorian Department of Education & Training od klasy 0 do 10. Nabór do szkół trwały cały 

rok. Zajęcia w szkołach odbywają się w soboty, a trwają od lutego do grudnia. 

 

ESSENDON  
Szkoła im.Marii Konopnickiej 

Polish Marian Shrine 

Aberfeldie Street, Essendon VIC3040 

Koordynator: Halina Puszkar 

Tel. 0425 789 923 

E-mail: hapuszkar@gmail.com 

SOUTH MELBOURNE 
Szkoła im. Tadeusza Kościuszko 

SolgreenRecreationaCentre,  

South Melbourne VIC 3205 

Koordynator: Monika Krajewska 

Tel. 0426 829 837 

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

ST ALBANS  
Szkoła im. Mikołaja Kopernika 

Sacred Hearts Primary School 

Winifred Street, St Albans VIC 3021 

Koordynator: Roman Sawko 

Tel. 0400 440 014 

E-mail: r.sawko@bom.gov.au 

ROWVILLE 
Szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Dom Polski “SYRENA” 

1325 StudRd, Rowville VIC 3178 

Koordynator: Magda Delport 

Tel. 0467 531 068 

E-mail: polishschool.rowville@gmail.com 

 

 

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

do przewozu klientów do Ośrodków Zajęć Dziennych. Minibusik można wypożyczać  

z kierowcą (lub bez). Oferujemy przystępne ceny.  

Osoby zainteresowane wynajęciem minibusika prosimy  

o kontakt z biurem pod numerem 03 9569 4020. 

 

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

 
 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej 31 
 

PROGRAMY POMOCY DLA  POLSKICH SENIORÓW 
W AUSTRALII 

 

 
Biuro Opieki Społecznej przy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii służy profesionalną 

pomocą polskim seniorom już od kilkudziesięciu lat. Nasi wykwalifikowani dwujęzyczni 

pracownicy udzielają informacji na temat dostępnych form pomocy przysługującym seniorom 

i osobom przewlekle chorym oraz pomagają w aplikowaniu o pakiety HCP i NDIS.  

 
W naszej ofercie programowej znajdują się między innymi: 
 

• PROGRAM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH 

Home Care Pakages – HCPs 

• POŚREDNICTWO  USŁUG  OPIEKI SPOŁECZNEJ 

Brokerage Services 

• OŚRODKI ZAJĘĆ DZIENNYCH 

Social Support Groups 

• PROGRAM OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ 

Service System Development Program 

• PRZYJACIELSKIE WIZYTY w domach klientów (CHSP SSD) 

• TELELINK 

• PROGRAM WOLONTARIATU OPIEKUŃCZEGO 

Community Visitors Scheme - CVS 

• NDIS National Disability Insurance Scheme 

• OPIEKA PALIATYWNA 

• GRUPA OPIEKUNÓW 

 

 
Zapraszamy wszystkich polskich seniorów mieszkających  

w metropolii do korzystania z naszych usług. 

 

 

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

 
 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej 32 
 

  
  

Federacja Polskich Organizacji W Wiktorii 

Polish Community Council of Victoria Inc. 

Polskie Biuro Opieki Społecznej 

Polish Community Care Services Inc. 

 
Level 3, Suite 305, 3 Chester Street, 

Oakleigh VIC 3166 

Telefon: (03) 9569 4020 

Fax: (03) 9569 4780 

Email: coordinator@pccv.org.au 

Strona internetowa: www.pccv.org.au 

 

 

 

INFORMACJA 
 

W okresie 21 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r. Biuro Opieki 

Społecznej PolCare oraz Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii będzie 

zamknięte. Wszelkie sprawy związane z serwisami proszę zgłaszać swoim 

Case Managerom do 20 grudnia  2019 (piątek).  

W okresie zamknięcia biura, pilne sprawy związane z serwisami proszę 

zgłaszać telefonicznie pod numerem On-Call 0419 550 492. 

 

 
 
 

 

Godziny pracy Biura Opieki  

 
 

Poniedziałek 8.00-16.30 

Wtorek 8.00-16.30 

Środa 8.00-16.30 

Czwartek 8.00-16.30 

Piątek 9.00-15.00 

 

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

