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ROZMOWY O POLSCE. 

ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” 

W dniach 3–6 września 2022 odbyły się w Warszawie obrady Światowego Kongresu „Kraj – 

Emigracja”, w którym wzięło udział 350 reprezentantów społeczności polonijnych z 36 

krajów i 6 kontynentów. W wydarzeniu odbywającym się pod honorowym patronatem 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy, uczestniczyła pięcioosobowa reprezentacja Polonii 

australijskiej w składzie: Małgorzata Kwiatkowska, prezes Rady Naczelnej Polonii 

Australijskiej, Ita Szymańska, rzecznik Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, dr Bogumiła 

Żongołłowicz, badaczka historii Polonii australijskiej, Adam Biziuk, prezes Klubu 

Sportowego „Polonia” w Plumpton (NSW) oraz Leszek Wikarjusz OAM, członek Zarządu 

Krajowego SPK, Oddział Australia. 

 

 
Od lewej: Teresa Berezowski, Ita Szymańska, Małgorzata 

Kwiatkowska, Bogumiła Żongołłowicz. Zamek Królewski w 
Warszawie, 3 września 2022 (fot. z archiwum B. Żongołłowicz) 

Od lewej: Leszek Wikarjusz OAM, Ita Szymańska, Małgorzata 
Kwiatkowska, Adam Biziuk (zdjęcie z archiwum Małgorzaty 

Kwiatkowskiej) 
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Trzydzieści dwa lata po konferencji „Kraj – Emigracja”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska” w Rzymie w 1990 roku, świat znalazł się w podobnej, pełnej wyzwań, 

rzeczywistości. W ramach tegorocznego kongresu starano się znaleźć odpowiedzi na wiele 

pytań związanych ze zmieniającą się sytuacją międzynarodową, pozycją Polski i Polonii na 

świecie oraz ochroną dziedzictwa narodowego. 

Radę programową kongresu „Kraj – Emigracja” tworzyło 11 osób. Oprócz kard. Kazimierza 

Nycza, Arcybiskupa Metropolii Warszawskiej i Dariusza Piotra Bonisławskiego, Prezesa 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w jej skład weszli także: Teresa Berezowska – 

Przewodnicząca Rady Polonii Świata, Małgorzata Kwiatkowska – prezes Rady Naczelnej 

Polonii Australijskiej, Elżbieta Korowiecka – Prezes Federacji Organizacji Polskich na 

Ukrainie, ks. Zdzisław Malczewski SChr – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Tadeusz 

Piłat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Frank Spula – Prezydent Kongresu 

Polonii Amerykańskiej, Waldemar Tomaszewski – Prezes Związku Polaków na Litwie, Janusz 

Tomczak – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Marek Zaniewski – Wiceprezes Związku 

Polaków na Białorusi. 

Uroczysta inauguracja Kongresu odbyła się w sobotę, 3 września, w murach Zamku 

Królewskiego w Warszawie. Uczestników i gości kongresu powitał Marek Zając, a otwarcia 

dokonał Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W imieniu marszałek 

Sejmu Elżbiety Witek, gości powitał Christian Młynarek, zastępca szefa Kancelarii Sejmu. 

Redaktor Marek Zając odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

skierowany do organizatorów i uczestników kongresu. 

Przemówienia wygłosili prezes „Wspólnoty Polskiej” 

Dariusz Bonisławski, delegat KEP ds. Duszpasterstwa 

Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński oraz Janusz 

Tomczak z Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Po wykładzie 

inauguracyjnym prof. Arkadego Rzegockiego, szefa 

służby zagranicznej, politologa i profesora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, odbył się koncert muzyki klasycznej.  

W godzinach popołudniowych, w ogrodach 

warszawskiego Domu Polonii na Krakowskim 

Przedmieściu, odbyła się kolacja powitalna. 

Drugi dzień kongresu rozpoczął się niedzielną mszą 

świętą w katedrze św. Jana w Warszawie. Po 

nabożeństwie uczestnicy zjazdu wzięli udział w obradach 

w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Tematami przewodnimi 

były: Polska wobec zmian we współczesnym świecie, rola 

Polonii w budowaniu marki narodowej, wspólnota 

Polaków na świecie – nowe wyzwania. 

http://www.pccv.org.au/
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Godziny popołudniowe spędzono  

w siedzibie Państwowego Zespołu 

Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 

im. Tadeusza Sygietyńskiego w podwar-

szawskich Otrębusach. Na gości czekał 

występ zespołu „Mazowsze” oraz 

kolacja. 

Tematami poruszanymi podczas 

trzeciego dnia kongresu były bezpieczeństwo i stosunki narodowe po wybuchu wojny na 

Ukrainie, polski kapitał gospodarczy, tożsamość narodowa w epoce cyfrowej oraz ochrona 

dziedzictwa narodowego. W zaplanowanych panelach dyskusyjnych wzięli udział eksperci  

z instytucji rządowych i naukowych, co pozwoliło zaprezentować różne punkty widzenia. 

Przed rozpoczęciem sesji i paneli dyskusyjnych głos zabrali m. in. Marszałek Województwa 

Mazowieckiego Adam Struzik, posłanka na Sejm Joanna Fabisiak i senator RP Wojciech 

Ziemniak. 

Ostatniego dnia kongresu uczestnicy mogli wziąć udział w wybranej przez siebie atrakcji 
kulturalnej. Do wyboru było zwiedzanie Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego, 
Łazienek Królewskich oraz Muzuem Sportu i Turystyki. 

/jt/ /żet/  
Zdjęcia z mszy świętej oraz  koncertów muzyki klasycznej i Mazowsza autorstwa Bogumiły Żongołłowicz.

 

POŻEGNANIE AMBASADORA RP W AUSTRALII 

W sobotę 30 lipca 2022 w Konsulacie RP  

w Melbourne odbyło się spotkanie pożegnalne 

Ambasadora RP w Australii, Pana Michała 

Kołodziejskiego. Honorowy Konsul Generalny RP w 

Melbourne, Pan Andrzej Soszyński, prezes Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii, Elżbieta Dziedzic, 

oraz melbourneńscy działacze społeczni 

podziękowali ambasadorowi w za jego blisko 

pięcioletnią misję dyplomatyczną w Australii  

i regionie Pacyfiku (Niezależnym Państwie Papui 

Nowej Gwinei, Wyspach Salomona, Sfederowanych 

Stanach Mikronezji, Republice Fidżi, Republice 

Nauru, Republice Vanuatu oraz Republice Wysp 

Marshalla). 

http://www.pccv.org.au/
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Ostatnie pięć lat obfitywało zarówno w wydarzenia historyczne takie jak wizyta Prezydenta 

RP w Australii (2018) i 50–lecie stosunków dyplomatycznych Australii i Polski (2022), jak 

trudne, bezprecedensowe wydarzenia wymagające zaangażowania w organizację 

międzynarodowej pomocy. Do takich wydarzeń zaliczyć można pożary w Australii (2019–

2020), pandemię koronawirusa (od 2020) i konflikt zbrojny na Ukrainie (2022). 

Prezes Federacji Elżbieta Dziedzic i dyrektor biura Federacji Bożena Iwanowski, w imieniu 

prezydium i pracowników Federacji, wręczyły Ambasadorowi Kołodziejskiemu oryginalny 

prezent – jajo strusie (emu) artystycznie pomalowane we wzory aborygeńskie. 

Ambasador Michał Kołodziejski swoje obowiązki oficjalnie skończył z dniem 15 sierpnia 

2022, po czym powrócił do jednego z departamentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 

gdzie będzie kontynuował pracę na rzecz Polonii w regionie Australii i Pacyfiku. 

Do czasu ogłoszenia następnego Ambasadora RP w Australii, co nastąpi prawdopodobnie pod 

koniec roku 2022, osobą pełniącą obowiązki ambasadorskie będzie Pani Agata Utnicka. 

W niedzielę 31 lipca 2022, Pana Ambasadora Michała Kołodziejskiego pożegnała polonijna 

wspólnota w Sanktuarium Maryjnym w Essendon. 

/jt/ /bi/ 
Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Bogdana Płatka. 

 

OBCHODY 78. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  

W KLUBIE SENIORA W ROWVILLE 

Członkowie Klubu Seniora w Rowville, największego polskiego klubu seniora w Wiktorii, jak 

co roku, upamiętnili rocznicę Powstania Warszawskiego. Tegoroczne obchody odbyły się  

w czwartek, 18 sierpnia 2022 roku. 

 

Od lewej: solista Stanisław Jakubicki i członkowie zespołu „Rytm”: Wiesław Przygoda, Krystyna Toton, Ada Bobras, Zofia 
Sobecki, Regina Imbor (fot. Małgorzata Moszczyńska) 
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Bardzo ambitny i przyciągający uwagę program przygotowała pani Regina Imbor wraz ze 

swoim zespołem „Rytm”, który od wielu lat uświetnia zebrania seniorów swoim śpiewem  

i recytacją. Wśród wykonawców nie zabrakło Stanisława Jakubickiego, weterana sceny Domu 

Polskiego „Syrena” w Rowville, który zaśpiewał sentymentalną Piosenkę o mojej Warszawie. 

Powstanie Warszawskie, które wybuchło we wtorek 1 sierpnia 1944 roku pod kryptonimem 

„W” (Wolność), ciągle jest bardzo kontrowersyjnym tematem, budzącym pytanie czy było 

potrzebne, czy nie. Wszyscy wiemy, że po pięcioletniej okupacji, był to definitywnie zryw 

patriotyzmu, rozbudzony nadzieją na pokonanie okupanta i wiarą w pomoc ze strony 

aliantów. Niestety alianci zawiedli i dwumiesięczne bohaterskie walki skończyły się rzezią na 

Woli i śmiercią wielu bardzo młodych ludzi, często dzieci.  

Program artystyczny oddał grozę tych chwil oraz bohaterstwo Warszawiaków. Cisza na sali, 

pełna koncentracja. Ze sceny rozległo się i przeszyło dreszczem: „Uwaga! Uwaga! Przeszedł! 

Koma trzy… Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy!”. I jak mówi poeta: „Warszawa rzuciła swe 

dzieci po jutra wolnego nadzieję”. 

Pan Wiesław Przygoda, członek Klubu i zespołu „Rytm”, podzielił się swoimi doświadczeniami 

z Powstania Warszaw-skiego, które mocno zapadły w pamięci tego ośmioletniego wówczas 

chłopca. 

Trafnie dobrane i znane piosenki z okresu okupacji np: Warszawskie Dzieci, Dziś do Ciebie 

przyjść nie mogę, Rozszumiały się wierzby płaczące, Pałacyk Michla, Wróg napadł na Polskę  

i Teraz jest wojna poderwały obecnych na sali do wspólnego śpiewu. Refleksji i dynamizmu 

dodawały zdjęcia „z tamtych dni” wyświetlane na ekranie. 

 

Artyści i uczestnicy akademii upamiętniającej 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego  
(fot. Małgorzata Moszczyńska) 

Pani Krystyna Mrozik, członkini klubu i wieloletnia organizatorka akademii rocznicowych 

upamiętniających zwycięską bitwę pod Monte Cassino, podkreśliła, że do walki w Powstaniu 

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


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

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

 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej      03/2022 6 
 

poszło pokolenie wychowane na epoce romantyzmu. Stąd wziął się ich entuzjazm  

i determinacja do walki o wolność z okupantem niemieckim.    

Smutne jest, że odchodzą do Pana świadkowie grozy tamtych dni, którzy w minionych latach 

uczestniczyli w naszych akademiach. W ostatnim czasie zmarli weterani: pan Jan Sendobry 

oraz pan Zygmunt Świstak. Pokój ich Duszom. Pokój i chwała bohaterom Powstania 

Warszawskiego! 

Małgorzata Moszczyńska 

 

ZBIGNIEW JASIŃSKI – POETA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 

Zbigniew Jasiński (ur. 12 listopada 1908 r. w Łodzi, zm. 5 lutego 1984 r. w Barmagui, NSW) to 

polski poeta, prozaik i publicysta, który od 1952 roku mieszkał w Australii. Publikował m. in. 

w paryskiej „Kulturze”, londyńskich „Wiadomościach”, „Dzienniku Polskim i Dzienniku 

Żołnierza”, „Orle Białym”, sydneyskich „Wiadomościach Polskich” i melbourneńskim 

„Tygodniku Polskim”. 

Za swoją twórczość otrzymał: III nagrodę w konkursie na słuchowisko Głosu Wolnej Europy, 

przyznaną przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (1955), II nagrodę Koła Byłych 

Żołnierzy AK w Detroit za twórczość związaną z walką podziemną podczas II wojny światowej 

(1957) oraz nagrodę w konkursie Wiadomości i firmy Haskoba. 

 

Portret Zbigniewa Jasińskiego (pierwszy z lewej) w Muzeum Powstania Warszawskiego.  
Przed portretem Bogumiła Żongołłowicz, edytorka korespondencji poety z Lechem Paszkowskim.  

Fot. Z archiwum Bogumiły Żongołłowicz 

Jako żołnierz Armii Krajowej (ps. „Rudy”) walczył w powstaniu warszawskim. Pełnił funkcję 

Polowego Sprawozdawcy Wojennego (POW) oraz był w zespole redakcyjnym radiostacji AK 

„Błyskawica”. Jest twórcą kilku wierszy o Powstaniu Warszawskim w tym: Pieśni o Powstaniu, 

http://www.pccv.org.au/
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Odmawiamy! (Odpowiedź Gazowni), Sierpień, Sumienie świata oraz Żądamy amunicji, dzięki 

którym zyskał miano „piewcy walczącej Warszawy”. 

Poniżej przedstawiamy jeden z najbardziej znanych wierszy Zbigniewa Jasińskiego – Żądamy 

amunicji, który nadano z powstańczej radiostacji „Błyskawica” 24 sierpnia 1944 roku.  

 

Żądamy amunicji 

Tu zęby mamy wilcze, a czapki na bakier. 

Tu – u nas – nikt nie płacze w walczącej Warszawie. 

Tu się Prusakom siada na karki okrakiem 

i wrogów gołą garścią za gardła się dławi. 

– A wy – tam wciąż śpiewacie, że „z kurzem krwi bratniej”, 

„że w dymie pożarów” niszczeje Warszawa… 

A my – tu – nagą piersią na salwy armatnie, 

Na wasz podziw, na śpiewy i na wasze brawa. 

Komu żałobny chorał śpiewacie wciąż w Londynie, 

gdy tu nadeszło wreszcie oczekiwane święto? 

U boku chłopców swoich walczą tu dziewczęta 

i nawet dzieci walczą, i krew tu dumnie płynie. 

Halo! Tu – serce Polski! Tu – mówi Warszawa! 

Niech pogrzebowe pienie wyrzucą z audycji! 

Nam – ducha starczy dla nas i starczy go – za was! 

Oklasków nie trzeba! Żądamy – amunicji! 

 

Opracowała Justyna Tarnowska na podstawie Małego Słownika Pisarzy Polskich na Obczyźnie 1939-1980, pod red. 

Bolesława Klimaszewskiego, Wyd. Interpress, Warszawa 1992, s. 147-148 oraz 

http://www.fanklubcichociemni.pl/index.php/wiersze-wojenne/449-zbigniew-jasinski 

 

KOLACJA CHARYTATYWNA NA RZECZ UKRAINY  

W DOMU ORŁA BIAŁEGO 

Odkąd w lutym tego roku na Ukrainie rozpoczęła się wojna, codziennie w polskiej telewizji 

TVN24 z przerażeniem śledzę jej rozwój. Wciąż mam nadzieję, że zakończy się tak szybko, jak 

się zaczęła. 

Losy narodu ukraińskiego są mi bliskie. Moja mama często mówiła o Łucku – mieście 

znajdującym się w zachodniej części dzisiejszej Ukrainy, w którym przyszła na świat w 1912 

roku. Położony na zachodzie obwód wołyński, znajdował się do 1772 roku na terytorium 

http://www.pccv.org.au/
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Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W latach 1772-1918, wschodni region Polski i Wołyń 

wchodziły w skład zaboru rosyjskiego. Studwudziestoletnia nieobecność Polski, państw 

sąsiadujących z nią na wschodzie oraz krajów nadbałtyckich na mapie świata, spowodowana 

wchłonięciem przez Imperium Rosyjskie, nie zniszczyła języka, tradycji i kultury tych krajów. 

Często wspominam swoje dzieciństwo w Bell Park, dzielnicy Geelong, które dane było mi 

spędzić z wieloma ukraińskimi kolegami. W latach 50. i 60. XX wieku chodziliśmy do jednej 

szkoły, a w okresie wakacyjnym biegaliśmy na szerokich, i jeszcze pustych, terenach naszej 

okolicy. 

Dlatego też, z tak wielkim smutkiem obserwuję doniesienia prasowe o codziennych 

bombardowaniach budynków mieszkalnych i innych niewojskowych celów. O ucieczce 

ludności cywilnej, szukającej schronienia w krajach sąsiednich, w tym w Polsce. Słowa 

prezydenta Zełenskiego, przemawiającego w Sejmie RP, wciąż brzmią w moich uszach: Moi 

polscy bracia i siostry, nie ma barier między naszymi dwoma krajami. Solidaryzowaliście się  

z nami od czasu rozpoczęcia tej niesprawiedliwej i niemoralnej wojny. 

To właśnie słowa prezydenta Zełenskiego i obrazy z mediów pokazujące osobe starsze i chore 

oraz matki z dziećmi, przekraczające polską granicę, zainspirowały mnie i Związek Polaków  

w Geelong, do współpracy ze Związkiem Ukraińców w Geelong i zorganizowania akcji 

pomocowej na rzecz narodu ukraińskiego. 

Gdy kilka tygodni przed imprezą wysyłaliśmy zaproszenia do różnych społeczności i firm  

w Geelong i Melbourne, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że otrzymamy tak dużo poparcia 

dla naszej inicjatywy. Tydzień przed uroczystością mieliśmy już sprzedanych 280 biletów, a 

organizacje i osoby indywidualne, nie mogące uczestniczyć w wydarzeniu, wpłacały nam 

darowizny. Członkowie naszych społeczności hojnie przekazywali przedmioty na loterie  

i aukcje oraz chętnie oferowali pomoc przy organizacji kolacji. Każda para rąk była na wagę 

złota, bo spodziewaliśmy się 300 gości. 

  

 

 

Ten wyjątkowy wieczór, w sobotę 30 lipca 2022, rozpoczął się od polskiego ceremoniału 

powitania gości chlebem, solą i wódką. Tania i Jack Tomaszewscy z geelongowskiej Polonii 

oraz Lydia Wasilenko i Jeremy Pryslakiem ze społeczności ukraińskiej, ubrani w stroje 

Uczestnicy kolacji charytatywnej na rzecz Ukrainy  
w Domu Orła Białego w Breakwater (fot. Cathy Harper) 

Lydia Wasilenko, Jeremy Pryslak, Jack i Tania  
Tomaszewscy witający gości chlebem, solą i wódką  

(fot. Cathy Harper) 
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narodowe, czynili powinności gospodarzy witających przybyłych gości. Następnie, ukraiński 

Zespół Taneczny „Lehenda” wykonał na scenie bardzo piękny ukraiński „Taniec powitalny”. 

 

Ukraiński Zespół „Lehenda” z reprezentantami Polonii wiktoriańskiej. Od lewej: Honorowy Konsul Generalny RP Andrzej 
Soszyński, prezes wiktoriańskiej Federacji Elżbieta Dziedzic, CEO Polskiego Biura Opieki Społecznej Bożena Iwanowski, 

Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski (w środku) i małżonka konsula Urszula Soszyńska (druga z prawej) 

Luba Pryslak, prezes Związku Ukraińców w Geelong, i ja, reprezentujący Związek Polaków  

w Geelong, przedstawiliśmy oficjalnych gości biorących udział w wydarzeniu. Swoją 

obecnością zaszczycili nas: Wicepremier Australii i Minister Obrony Hon Richard Marles MP, 

Ambasador Ukrainy w Australii Jego Ekscelencja Pan Vasyl Myroshynchenko, Ambasador RP 

w Australii Jego Ekscelencja Pan Michał Kołodziejski, Konsul Honorowy Ukrainy Pan Slavko 

Duma z małżonką Marijką, Konsul Honorowy Słowenii Dr Srechko Kontelj z małżonką 

Marią, Honorowy Konsul Generalny RP w Melbourne Pan Andrzej Soszyński z małżonką 

Urszulą oraz Hon Christine Couzens MP i Cr Eddy Kontelj, reprezentujący City of Greater 

Geelong. 

 

Od lewej: Hon Christine Couzens MP, wicepremier Australii Hon Richard Marles MP, prezes Związku Polaków w Geelong 
Henryk Szkuta, prezes Związku Ukraińców w Geelong Luba Pryslak, Ambasador Ukrainy w Australii Vasyl Myroshnychenko i 

Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski  (fot. Cathy Harper) 

W swoim przemówieniu wicepremier Australii Richard Marles odniósł się do obecnej sytuacji 

na Ukrainie. Opowiedział o formie pomocy, jaką rząd australijski przekazał Ukrainie.  
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Obaj ambasadorowie zwrócili uwagę na potrzebę wsparcia Ukrainy przez kraje 

demokratyczne, takie jak Australia. Oddali również wyrazy uznania dla rządu RP  

i polskiego narodu za przyjęcie blisko pięciu milionów Ukraińców, którzy uciekli z rozdartego 

wojną kraju.  

Pan Ambasador Myroshynchenko podarował Panu Ambasadorowi Kołodziejskiemu, 

kończącemu swoją misję dyplomatyczną w połowie sierpnia 2022, oprawioną w ramkę lalkę 

Motankę, wykonaną przez dzieci ocalałe z masakry w Buczy. Ukraińska legenda głosi, że 

naturalne nici i materiały użyte do stworzenia lalki Motanki są magiczne i chronią 

obdarowaną osobę przed złymi duchami. 

W imieniu Związku Polaków w Geelong podarowałem Panu Ambasadorowi Kołodziejskiemu 

naszą książkę Establishing our Roots in a New Land, czyli zbiór osobistych historii polskich 

migrantów w Geelong z lat 1950-2020, która miała swoją premierę na początku tego roku. 

         

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Denisowi Walterowi za poprowadzenie wydarzenia  

i zaśpiewanie australijskiego hymnu narodowego. Hymny narodowe Polski i Ukrainy 

zaśpiewali kolejno Polski Chór Dziecięco-Młodzieżowy z Melbourne i solista Alissa 

Solochynsky. 

   
 

     
Polski Chór Dziecięco-Młodzieżowy z Melbourne  
z dyrektorką Chóru Magdaleną Biadałą-Şahingöz, 

Ambasadorem RP w Australii Michałem Kołodziejskim 
(pierwszy z prawej) i prezesem Związku Polaków  
w Geelong Henrykiem Szkutą (pierwszy z lewej) 

(fot. Cathy Harper) 

Ukraiński chór Rodyna 
(fot. Cathy Harper) 

Wicepremier Australii Richard Marles 
(fot. Cathy Harper) 

Ambsador Michał Kołodziejski i Ambasador 
Vasyl Myroshynchenko (fot. Cathy Harper) 
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W części koncertowej Polski Chór Dziecięco-Młodzieżowy w Melbourne, pod dyrekcją 

Magdaleny Biadała-Şahingöz, zaśpiewał dwie polskie pieśni ludowe oraz utwór Imagine Johna 

Lennona w polskiej wersji językowej. Chór nagrał tę piosenkę po polsku i zadedykował ją 

wszystkim ludziom, zwłaszcza dzieciom, którzy ucierpieli w wyniku wojny na Ukrainie. 

Trzypokoleniowy chór Rodyna zachwycił gości znakomitych występem prezentującym piękno 

ukraińskich pieśni i muzyki. W tej części wieczoru usłyszeliśmy również piosenkę What the 

world needs now, is Love Sweet Love, z repertuaru Jackie DeShannon, wykonaną przez Pana 

Denisa Waltera. 

Jako jeden z organizatorów wydarzenia i gospodarz Domu Orła Białego, podszedłem do 

każdego stołu, aby osobiście podziękować gościom za ich obecność i hojne wsparcie. 

Niezwykle ucieszyło mnie, że wszyscy nasi gości byli zachwyceni wieczorem, występami 

artystycznymi i wspaniałym polsko-ukraińskim pięciodaniowym menu, przygotowanym 

specjalnie na tę okoliczność przez panie ze społeczności polskiej i ukraińskiej. 

Poza wspaniałą atmosferą wieczoru, ważnym aspektem organizowanego przez nas 

wydarzenia – kolacji charytatywnej „Stand by Ukraine”, było pozyskanie funduszy na pomoc 

dla walczącej Ukrainy. Z wielką radością dzielę się informacją, że udało nam się uzbierać 38 

743 tysięcy ze sprzedaży biletów oraz z wpływów z aukcji i loterii. W imieniu Związku 

Polaków w Geelong i Związku Ukraińców w Geelong chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność 

wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły to wydarzenie. Gościom za ich 

obecność i hojność. Wolontariuszom za ich zaangażowanie w wielodniowe przygotowanie 

wieczoru. Paniom za ugotowanie i podanie posiłków. Darczyńcom za ich hojność serca  

i poparcie naszej inicjatywy. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękujemy! 

Podczas wydarzenia, na każdym stole umieściliśmy ulotki informujące o tym, w jaki sposób 

zostaną wydane pieniądze zebrane podczas kolacji charytatywnej „Stand by Ukraine”. Zgodnie 

z rekomendacjami społeczności ukraińskich w Australii, fundusze zostaną przekazane 

następującym organizacjom wolontaryjnym działającym na Ukrainie: Soldaskyi Preval, The 

Kyiv Military Hospital, NGO „Guardian Angels” i Serhiy Prytula Charity Foundation. 

Henryk Szkuta 

Prezes Związku Polaków w Geelong 

 

CHARYTATYWNY KONCERT GALOWY  

NA RZECZ UKRAINY 
 

W niedzielę, 17 lipca 2022, odbył się charytatywny koncert galowy na rzecz Ukrainy „With 

our Eastern European Brothers and Sisters”, z którego dochód został przeznaczony na akcję 

pomocową Ukraine Crisis Appeal. 
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W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci społeczności etnicznych, Ambasador 

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Australii Jego Ekscelencja Vasyl Myroshnychenko, 

lider opozji wiktoriańskiej Hon Matthew Guy i gość specjalny Jane Malcom, której matka  

i ojczym zginęli w samolocie MH17 zestrzelonym przez Rosjan w 2014 roku. Koncert 

poprowadziła Olya Pavlyshyn. 

Wydarzenie rozpoczęto hymnem narodowym Australii, który zagrał na skrzypcach Markiyan 

Melnychenko. Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrali Taras Galas, Dyrektor Kulturalny w 

Australisjkiej Federacji, Organizacji Ukraińskich, Stefan Romaniw OAM Wiceprezes 

Australisjkiej Federacji Organizacji Ukraińskich, Hon Matthew Guy i Jane Malcom. 

 

Chóry społeczności ukraińskiej, litewskiej, łotewskiej i estońskiej 
 (fot. AFUO / Taras Moravski i Andrew Kohut) 

Podczas trwającego trzy godziny koncertu, oprócz naszego polskiego Zespołu Wokalno-

Tanecznego „Łowicz”, zaprezentowały się zespoły artystyczne społeczności ukraińskiej, 

łotewskiej, litewskiej i estońskiej. Publiczność zgromadzona w Palais Theatre na St. Kildzie 

mogła podziwiać występy chórów: Melbourne Estonian Society Ladies Choir, Ukrainian 

Cathedral Choir, Cheremosh Choir, Homin Men’s Choir, Melbourne Latvian Mixed Choir 

„Daina”, Male Choir „Veseris”, Ukrainian & Latvian group of singers; zespołów tanecznych: 

Ukrainian Youth Association Dance Ensemble „Verchovyna”, Lehenda Ukrainan Dance 

Company, Folk Dancing Groups Piektais Ritenis and Ritenitis, Lithuanian Ensemble „Lost clog” 

(Pamesta klumpė); grup artystycznych: Cossack Brothers – Ukrainian Cabaret Entertainers i 

artystów indywidualnych: skrzypka Markiyana Melnychenko i pianistki Oksany 

Melnychenko. 

W swoim wystąpieniu, Ambasador Ukrainy w Australii Vasyl Myroshnychenko, podzielił się 

swoimi spostrzeżami z ostatniej wizyty na Ukrainie, którą odbył na początku lipca wraz  

z Premierem Australii, Anthonym Albanese’m. Powiedział, że wojna w rzeczywistości wygląda 

dużo gorzej niż jest to przedstawiane w wiadomościach telewizyjnych. 

Ambasador podziękował za wszechstronne i bezcenne wsparcie otrzymane ze strony krajów 

nadbałtyckich. Estonii, która przekazała pomoc szacowaną na 220 mln euro (równoważną 1% 

estońskiego GDP), co stanowi największą pomoc udzieloną Ukrainie w przeliczeniu na 
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jednego mieszkańca kraju. Łotwie za przekazanie systemu obrony przeciwlotniczej Javelin w 

styczniu, jeszcze przed wybuchem wojny. Litwie za zebranie w trzy dni 5 milionów euro i 

przekazanie ich Ukrainie w celu zakupu dronów Bayraktar TB2. W przemówieniu 

Ambasadora Myroshnychenki nie mogło zabraknąć Polski, która przyjęła blisko 5 milionów 

uchodźców, zapewniając im zakwaterowanie, utrzymanie oraz możliwość kształcenia dla 

dzieci i zatrudnienia dla dorosłych. 

          

 

 

W ramach symbolicznego podziękowania, na ręce reprezentanów społeczności etnicznych 

zostały przekazane oprawione w obrazek laleczki wykonane przez dzieci z domu dziecka, 

które ocalałe z masakry w Buczy. W imieniu wiktoriańskiej Polonii upominek odebrał 

Honorowy Konsul Generalny RP w Melbourne, Andrzej Soszyński. 

Na koniec koncertu zabrzmiał hymn narodowy Ukrainy, który poprzedziło wykonanie utworu 

Oh, in the meadow a red guelder rose zaprezentowanego przez połączone siły chórów 

ukraińskich, litewskich, łotewskich i estońskich. 

/jt/ /bi/ 

 

20–LECIE KONCERTU „POLSKIE KWIATY” 

Koncert „Polskie Kwiaty” powrócił na melbourneńską scenę po dwuletniej przerwie 

spowodowej pandemią koronawirusa. Rok 2022 jest szczególny, bowiem „Polskie Kwiaty” 

świętują jubileusz 20–lecia powstania. Pierwszy koncert Towarzystwo Polskiej Kultury  

w Wiktorii zorganizowało 21 lipca 2002 roku w Glen Eira Arts Centre. Każda kolejna edycja 

wydarzenia cieszyła się dużą popularością i na stałe zagościła w kalendarzu imprez 

polonijnych w Wiktorii. Tegoroczne wydarzenie było niestety ostatnim koncertem „Polskich 

Kwiatów”. Tradycję promowania polskiej muzyki i polskich artystów wśród wielokulturowej 

społeczności Australii przejmie Konkurs Polskiej Muzyki PolMusicA. 

Ambasador Ukrainy Vasyl Myroshnychenko wręcza 
upominek Honorowemu Konsulowi Generalnemu RP  

w Melbourne Andrzejowi Soszyńskiemu  
(fot. AFUO / Taras Moravski i Andrew Kohut) 

Tańce lubelskie w wykonaniu Zespołu Wokalno-Tanecznego 
„Łowicz (fot. AFUO / Taras Moravski i Andrew Kohut) 
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Podczas tegorocznego wydarzenia zorganizowano dwa 

koncerty. W sobotę, 10 września, publiczność zgromadziła się w 

Sanktuarium Maryjnym w Essendon, zaś w niedzielę, 11 

września – w Domu Polskim „Syrena” w Rowville. W bogatym 

programie koncertu znalazły się występy laureatów Konkursu 

Muzyki Polskiej PolMusicA z lat 2019-2022 (Louise Turnbull, 

Patrick Hill, Dillon Chan, Leo Liu) oraz lokalnych artystów 

polskiego pochodzenia (Konrada Olszewskiego, Adama 

Piechocińskiego, Marka Podstawka, Tomasza Bartczaka, 

Sammer Zielak–Bartczak, Ani Cietrzewskiej, rodziny 

Rawdanowiczów, Polskiego Chóru Młodzieżowo-Dziecięcego w 

Melbourne). 

Wyświetlane na ekranie materiały archiwalne  

z występami Danuty Wołoczko-Smołuchy, Danieli 

Antas i Romana Syrka przywołały miłe 

wspomnienia. Pani Stefania Chmiel, prezeska 

Towarzystwa Polskiej Kultury w Wiktorii, 

podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi 

z organizacją Koncertu i jego poszczególnymi 

edycjami. Grzegorz Machnacki, dyrektor 

artystyczny Koncertu, opowiedział o śp. Romanie 

 

 

Syrku i jego rodzinie, którzy przez lata uświetniali swoimi występami koncerty „Polskie 

Kwiaty”. Wśród artystów, którzy już odeszli, wspomniano także Tomasza Śpiewaka. 

Pełną fotorelację z koncertu w Essendon można obejrzeć na portalu Jezuici w Melbourne 

jezuici.com.au. 

 
 

 

/jt/ /bi/ 

Plakat promujący wydarzenie 
autorstwa Karola Kierzynki 

Stefania Chmiel – prezes Towarzystwa Polskiej Kultury  
w Wiktorii. Sanktuarium Maryjne w Essendon, 10.09.2022  
(fot. jezuici.com.au) 

Artyści i muzycy występujący podczas koncertu „Polskie Kwiaty” w Domu Polskim „Syrena” w Rowville 
w dniu 11.09.2022. Pierwsza z prawej stoi MC, Lucyna Dymorz-Bąk, drugi z prawej – Grzegorz 

Machnacki, dyrektor artystyczny wydarzenia  (fot. Bożena Iwanowski) 
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SPOTKANIA Z GOŚĆMI Z POLSKI 
 
25 sierpnia w biurze Federacji w 

Oakleigh odbyło się spotkanie 

przedstawicieli wiktoriańskiej Polonii z 

posłem na Sejm Kacperem Płażyńskim, 

który pełni funkcję przewodniczącego 

parlamentarnej Komisji ds. Unii 

Europejskiej oraz jest członkiem Komisji 

Łączności z Polonią i Polakami za granicą. 

Poseł Płażyński przyleciał do Australii na 

zaproszenie Federacji Polskich Organizacji 

w Nowej Południowej Walii w ramach obchodów 50. rocznicy nawiązania stosunków 

dyplomatycznych między Australią a Polską. 

Z posłem Płażyńskim rozmawialiśmy o współpracy polskiego rządu z Polonią Australijską, 

jego działalności politycznej, wojnie na Ukrainie i pomocy polskiej dla uchodźców oraz 

walczącej Ukrainy. Wspominaliśmy także jego ojca, Macieja, prezesa Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska”, który w 2010 roku zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. 

 

 

8 września spotkaliśmy się z Dariuszem 

Popielą – sportowcem, laureatem Nagrody 

POLIN 2021, działaczem Sądeckiego Sztetla, 

autorem projektu „Ludzie, nie liczby”. Dariusz 

Popiela odwiedził Melbourne i Sydney na 

zaproszenie Australijskiego Stowarzyszenia 

Polskich Żydów i Ich Potomków, które 

zorganizowało pokaz filmu dokumentalnego 

Wojciecha Szumowskiego pt. „Ukos światła”.  

Film „Ukos światła” (ang. „Edge of Ligh”) opowiada historię Dariusza Popieli i grupy 

aktywistów, którzy przywracają pamięć o zaniedbanych cmentarzach żydowskich 

zlokalizowanych na południu Polski. Miarą powodzenia oraz sensu ich działań jest każde 

odzyskane nazwisko i każda odnowiona macewa. Pojedyncze historie składają się na szeroko 

zakrojony projekt „Ludzie, nie liczby”, w ramach którego na cmentarzach upamiętniane są  

z imienia i nazwiska ofiary Holocaustu. 

Podczas spotkania rozmawialiśmy o projekcie „Ludzie, nie liczby”, filmie wyświetlonym  

dzień wcześniej, 7 września, w Classic Cinemas w Elsternwick oraz dokonaniach sportowych 

naszego gościa. Dariusz Popiela jest bowiem olimpijczykiem z Pekinu, dziewięciokrotnym 

Mistrzem Polski oraz wielokrotnym medalistą Mistrzostw Europy i Świata w kajakarstwie 

górskim. Spotkanie udało nam się zorganizować dzięki pomocy Andrzeja Rajchera z ASPJ. 
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DZWON NADZIEI W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

W KEYSBOROUGH  

Z Łagiewnik do Keysborough – tak daleko a jednocześnie tak blisko. 
 
Dzwony w tradycji chrześcijańskiej są głosem Boga, który przynosi pokój i nadzieję. Tradycja 

Dzwonu Nadziei zrodziła się w Łagiewnikach. W niedzielę, 23 sierpnia 2020 roku, w czasie 

eucharystii, poświęcono pierwsze trzy Dzwony Nadziei dla Krakowa, Manili (Filipiny)  

i Trindade (Brazylia). W homilii abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, powiedział: 

„Historia Bożego Miłosierdzia właśnie stąd, z Łagiewnik, wraz z dźwiękiem tych dzwonów 

rozprzestrzenia się na cały świat”. 

Parafianie z Keysborough, 

Ryszard Hodowany i Janina 

Żakowski, zapragnęli rozszerzyć 

„wieść” o Bożym Miłosierdziu 

przez rozpowszechnienie idei 

Dzwonu Nadziei. Z ich inicjatywy 

dwa następne dzwony, ufun-

dowane przez czcicieli i apo-

stołów Bożego Miłosierdzia w 

Australii, Polsce i USA, trafiły do 

katedry Niepokalanego Poczęcia 

w Apia, stolicy Samoa, gdzie 

znajduje się siedziba Centrum 

Bożego Miłosierdzia na Oceanię, oraz do bazyliki św. Antoniego z Padwy w Nuku’alofa, stolicy 

Tongo. Kolejne dwa dzwony trafiły do Ugandy i do Chicago w Stanach Zjednoczonych.  

Dzwon dla naszego Sanktuarium, ufundowany przez wspomnianą wcześniej panią Janinę 

Żakowską, został poświęcony 24 kwietnia 2022 roku przez abp. Marka Jędraszewskiego w 

czasie obchodów święta Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Na tej mszy św. Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Keysborough reprezentował ks. Henryk Zasiura SChr, wieloletni 

duszpasterz w Keysborough.  

Kilku parafian złożyło się na zakup elektroniki, sfinansowanie transportu i pokrycie opłat 

celnych. Po wielu perypetiach, dzięki staraniom pana Ryszarda Hodowanego, dzwon dotarł do 

Keysborough, by po raz pierwszy zabrzmieć w niedzielę 21 sierpnia, na mszy św. o godzinie 

11:00. Tego dnia odbyły się w naszej parafii obchody 20. rocznicy aktu zawierzenia świata 

Bożemu Miłosierdziu, dokonanego przez wielkiego Polaka, dzisiaj świętego, papieża Jana 

Pawła II, w nowo otwartej i konsekrowanej bazylice w Krakowie–Łagiewnikach. 

Czciciele Bożego Miłosierdzia w Keysborough, wraz z ponad stu innymi miejscami kultu 

Bożego Miłosierdzia na świecie, przez cały rok przygotowywali się do obchodów tej rocznicy. 

Podczas spotkań odbywających się w każdy 3. piątek miesiąca pod hasłem „Miłosierdzie 

nadzieją dla świata”, rozważali przekazy św. siostry Faustyny Kowalskiej. Tradycja tych 
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rozważań i kontemplacji pozostanie w naszym Sanktuarium. Osoby chętne zapraszamy do 

przyłączenia się do wspólnej modlitwy. 

Główne obchody 20. rocznicy aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu rozpoczęły się w 

niedzielę, 14 sierpnia 2022, w Łagiewnikach. Ku uciesze naszych parafian, obok głównego 

celebransa abp. Marka Jędraszewskiego, mszę św. koncelebrował ks. Kamil Żyłczyński SChr, 

rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough. Drugie czytanie odczytane zostało 

w języku angielskim przez naszą parafiankę, Agatę Wójcik. Wielu parafian, oglądających 

transmisję mszy św. online, poczuło dumę i wzruszenie widząc polsko-australijski akcent 

podczas tych uroczystości.  

W czasie tej uroczystej mszy św., zostały poświęcone dwa następne Dzwony Nadziei. Jeden 

dzwon zostanie przekazany na Ukrainę, a drugi – do Kościoła Bożego Miłosierdzia w Lower 

Chittering (parafia australijska w Perth w Zachodniiej Australii). Ten ostatni dzwon został 

ufundowany przez pielgrzymów, którzy 23 października br. przekażą go proboszczowi 

tamtejszego kościoła. 

 

O akcie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 

W homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 roku, papież Jan 

Paweł II podkreślił, że dla grzesznego człowieka nie ma 

„innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga”. Pomimo upływu 

dwóch dekad słowa te, w obliczu grozy wywołanej pandemią i 

agresją Rosji na Ukrainę, pozostają nad wyraz aktualne. 

Zawierzajmy świat, nasze dwie ojczyzny Australię i Polskę, 

nasze parafie i nasze rodziny Miłosiernemu Jezusowi przez 

częste odmawianie Aktu Zawierzenia. Niech te słowa 

zawierzenia staną się naszą modlitwą o pokój oraz 

bezpieczeństwo na świecie. 

 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,  

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata  

i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie 

zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,  

aby w Tobie, trój-jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla 

bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! 

Amen. 

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 
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Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough 

Miłosierdzie Boże rozlało się szerokim kręgiem na antypodach. Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Keysborough (Melbourne, w stanie Wiktoria) jest świątynią skupiającą nie 

tylko Polaków, ale także katolików z różnych środowisk anglojęzycznych.  

Zapraszamy do Sanktuarium (337–343 Greens Rd, Keysborough VIC) przed obraz Jezusa 

Miłosiernego na indywidualną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego w Godzinie 

Miłosierdzia, czyli codziennie o godzinie 15.00. Każdego dnia o tej porze zabrzmi Dzwon 

Nadziei, żeby przypominać nam o modlitwie danej św. Faustynie przez Jezusa. Modlitwie, 

która przekracza granice czasu i przestrzeni i zanurza duszę grzesznika w Miłosierdziu 

Bożym, pokazując trzy słowa nadzieja – miłosierdzie – Chrystus. 

Małgorzata Moszczyńska 

 

NAUKA POLSKICH TAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU  

DANCE UP! AUSTRALIA 
 

Organizacja Southern Migrant & Refugee 

Centre (SMRC) zaprasza do udziału w 

projekcie Dance Up! Australia, którego 

celem jest popularyzacja tańców etni-

cznych wśród wielokulturowej społe-

czności Australii. 

W ramach 21. odsłony projektu, SMRC 

wraz z partnerami, Polskim Biurem Opieki 

Społecznej „PolCare” i Zespołem Wokalno–

Tanecznym „Łowicz”, zaprasza na 10-

tygodniowe warsztaty nauki polskich 

tańców. 

Zajęcia odbywać się będą od 2 września do 

11 listopada w siedzibie SMRC w 

Dandenong (39 Clow Street, Dandenong). 

Warszaty są ogólnodostępne i otwarte dla 

wszystkich zainteresowanych. Udział w 

zajęciach jest bezpłatny.  

Zgłoszenia do udziału w projekcie prowadzą Angela z SMRC (tel. 0407 548 372; e-mail: 

angelan@smrc.org.au) oraz biuro „PolCare” (tel. 03 9569 4020). 
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ZAJĘCIA W OŚRODKACH ZAJĘĆ DZIENNYCH 
 
 

Ośrodki Zajęć Dziennych nie tracą tempa. Pełni pasji i zaangażowania pracownicy i wolonta-

riusze Biura Opieki Społecznej „PolCare” starają się zapewnić swoim podopiecznym ciekawe  

i rozwijające zajęcia. W ostatnim okresie, uczestniczki i uczestnicy grup SSG i CBR mogli 

skorzystać z wielu prelekcji i pogadanek poszerzających ich wiedzę z zakresu m. in. 

właściwości herbat, ziół i miodów, aromaterapii oraz właściwości bursztynów. Odbyły się 

także zajęcia z robienia podkładek pod kubki i quillingu, czyli kunsztownego zwijania papieru 

w różne wzory i kształty. Panie z SSG Relax wzięły udział w spotkaniu ze stylistyką, która 

pokazała im jak dobierać ze sobą kolory.  

      

 

     

 

Aktywności na iPadach, układanki oraz granie w bingo, scrabble i Rummy-O, a także 

ćwiczenia na spostrzegawczość pomagały ćwiczyć pamęć i sprawność umysłową naszych 

podopiecznych. Lekka gimnastyka, taniec, gra w rzutki oraz spacery wspomagały sprawność 

fizyczną. 

         

Prelekcja o bursztynach w SSG Oakleigh Zajęcia z quilling w SSG Reservoir SSG Reservoir 

Robienie podkładek pod kubki 
w CBR Doveton 

Spotkanie ze stylistką w SSG Relax Wykreślanki o grzybach 
w SSG Ardeer 

Zabawy taneczne w SSG Sport Rowvile Gimnastyka w SSG Oakleigh Zabawy z chustą klanzą  
w SSG Brunswick 
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Ważnym elementem integracji grup było wspólne świętowanie urodzin i jubileuszy, a także 

zabawa we wspólnym gronie np. na Morning Melodies i Christmas in July. 

 

   

 

 Gra w scrabble w SSG Ardeer Gra w rzutki w SSG Reservoir Ćwiczenia na spostrzegawczość 
w SSG Brunswick 

Wycieczka do Crib Point i na Mornington 
Peninsula w CBR Highett 2 

Gimnastyka w SSG Rowville 

Opiekunki grup na Morning Melodies „What’s New 
Pussycat” w Roxburgh Park Hotel. Od lewej stoją 

Marlena Sowiński i Agnieszka Domański, na paddle 
board siedzi Aleksandra Grzybowicz 

CBR Highett w Rosstown Hotel Carnegie 

SSG Sport Rowville w restauracji Pavilion w Dandenong 
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Niezwykłe ważną datą w kalendarzu wydarzeń historycznych jest 1 sierpnia. Z okazji 

obchodzonej w tym roku 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przypomniano 

historię tego zrywu powstańczego. Wspomnieniom towarzyszyły piosenki z tamtych lat. 

    

 

   

 

We wrześniu, Biuro Opieki Społecznej „Polcare” przygotowało kolejną edycję akcji „Paczka dla 

seniora”. Celem ostatniej akcji było wspracie klientów w okresie zimowo–wiosennym i pod-

czas przedłużającego się stanu wyjątkowego spowodowanego przez wzrost przypadków 

koronawirusa. Paczki żywnościowe to nie tylko praktyczna pomoc dla starszych i potrze-

bujących członków naszej społeczności, ale także wyraz solidarności z nimi oraz podarowanie 

im odrobiny radości. Dzięki nieocenionej pomocy naszych wolontariuszy i pracowników, 

udało nam się dostarczyć 200 paczek do osób mieszkających w różnych częściach aglomeracji 

Melbourne. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy! 
 

    

Grupa Brunswick ogląda koncert „(Nie)zakazane piosenki” 
 

Grupa Highett podczas spotkania poświęconego 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

Grupa Ardeer ogląda koncert „(Nie)zakazane piosenki” 

Klienci korzystający ze wsparcia w ramach akcji „Paczka dla seniora” 
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WIEŚCI Z PROGRAMU NDIS 
 

W ostatnim kwartale kontynuowaliśmy wsparcie indywidualne i grupowe dla naszych 

podopiecznych. Organizowaliśmy wyjścia i cotygodniowe wycieczki do teatru i kina, na kręgle 

oraz do zoo. 

Uczestnicy zajęć majsterkowicza w Men’s 

shed w Crib Point kontynuowali spotkania 

w co drugi piątek i wspólnie z instruk-

torem, Panem Marcinem, przygotowywali 

nowe projekty. Nasi panowie pomagali 

również pracownikom ośrodka w przygo-

towaniu posiłków. Uczyli się przepisów na 

nowe dania oraz metod ich gotowania. 

Przy sprzyjającej pogodzie wspólnie 

chodziliśmy na spacery w okolicach Crib 

Point oraz Hastings. 

Przypominam że, świadczymy także regularne usługi pielęgniarskie, które w naszym 

programie zapewniają pielęgniarki Ania i Jola (po polsku) oraz Tania (po angielsku). 

Nasz ogród w Crib Point dostarczał nam świeżej kapusty, kalafiorów oraz brokułów, które 

mogliśmy jeść podczas wspólnych posiłków. 

   

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

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

i życiowych celów naszych klientów. 

Dziękuję wszystkim za udział w programie oraz pracownikom za ich ofiarną pracę. 

Przypominamy, że osobom zainteresowanym oferujemy pomoc w domu, a także 

zorganizowane wyjścia rekreacyjne 1:1. Świadczymy również pomoc w zakresie Support 

Coordination i Plan Management. Telefon do biura 03 9569 4020.  

Katarzyna Mistarz  

NDIS Program Coordinator  
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SPOTKANIE GRUPY OPIEKUNÓW 
 

W piątek 16 września odbyło się kolejne 

spotkanie Grupy Opiekunów, czyli stałych 

opiekunów osób starszych lub niepełno-

sprawnych. 

Celem spotkania, mającego miejsce w  Bunjil 

Place w Narre Warren, była integracja 

uczestników przy poczęstunku typu „high 

tea”. W spotkaniu wzięli również udział 

przedstawiciele komitetu Biura Opieki 

Społecznej „PolCare”. 

 

ODPOCZYNEK W PENSJONACIE POD RÓŻĄ 

Serdecznie zapraszamy na weekendowe lub kilkunastodniowe pobyty w Pensjonacie Pod 

Różą w Crib Point. Nasz dom opieki zastępczej (respite house) jest położony na malowniczym 

Półwyspie Mornington, a okoliczne atrakcje sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi na łonie 

natury.  

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z pobytu pań Małgorzaty Gazeckiej z SSG Doncaster i Ewy 

Michalewicz z SCR Highett 2, które we wrześniu odwiedziły nasz ośrodek. 

     

Wszystkie osoby zainteresowane odpoczynkiem w Pensjonacie Pod Różą zapraszamy do 

kontaktu z Basią Bailouni (tel. 0451 436 663) lub biurem PolCare (tel. 03 9569 4020). 
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POMÓŻMY ZBUDOWAĆ OŚRODEK DLA  

MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ 

 

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej to ogólnoaustralijska organizacja archiwizująca 

materiały i dokumenty dotyczące życia polonijnego oraz popularyzująca historię Polski wśród 

Polaków i Australijczyków. 

Muzeum od lat boryka się z problemem braku odpowiedniego miejsca do przechowywania  

i ekspozycji swoich zbiorów oraz warunków do pracy dla swojego zespołu. Tymczasową 

siedzibą Muzuem jest Klub Polski w Albion. 

Wielkim marzeniem zespołu Muzeum jest możliwość przechowywania zbiorów w odpo-

wiednich, bezpiecznych warunkach lokalowych umożliwiających równocześnie prace 

inwentaryzacyjne i archiwizacyjne oraz ekspozycję zbiorów i prowadzenie działalności 

edukacyjnej. 

Aby marzenie to mogło zostać zrealizowane potrzebne są fundusze. Muzeum jako organizacja 

pożytku publicznego nie dysponuje stałym dochodem ani oszczędnościami. Otrzymane granty 

nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb tej organizacji. Wsparcie prywatnych dar-

czyńców jest niezwykle potrzebne. 

W pierwszą rocznicę śmierci dr. Zdzisława A. Derwińskiego, założyciela MAPA, Muzeum wraz 

Polskim Klubem w Albion oraz rodziną Derwińskich organizują charytatywny bankiet ku Jego 

czci. Uroczystość odbędzie się 2 października w Klubie Polskim w Albion. 

50% dochodu z wejściówek zostanie przeznaczona na fundusz budowy nowego lokum dla 

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. Osoby nie mogące osobiście uczestniczyć w wyda-

rzeniu, a pragnące wesprzeć Muzeum, mogą dokonać darowizny. Poniżej podajemy dane 

konta na Fundusz Budowlany: 

PMAA Building Fund Account 

BSB 063-168 

Account no: 1118 6401 

Wszystkie darowizny można odliczyć od podatku!
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CZY MOŻNA UFAĆ DR. GOOGLE? 

 

W internecie działają tysiące portali, blogów i forów poświęconych 

tematyce zdrowotnej. Niestety, spora część z nich zawiera 

informacje nieaktualne, niepełne lub po prostu nieprawdziwe. 

Pomimo to w sieci nie brakuje też solidnych źródeł wiedzy  

o zdrowiu.  

Jak je znaleźć? Jak weryfikować znalezione informacje? Jak korzystać z dostępnych  

w internecie usług e-zdrowotnych? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w poniższym 

artykule. 

Na wstępie warto się jednak zastanowić nad tym, czym są usługi e-zdrowotne i kompetencje 

korzystania z nich. 

Czym są usługi e-zdrowotne? 

Usługi e-zdrowotne (eng. digital health) to wszelkie informacje o zdrowiu, które można 

znaleźć w internecie, a także dostęp do usług zdrowotnych poprzez media elektroniczne. 

Czym jest wiedza nt. usług e-zdrowotnych? 

Wiedza nt. usług e-zdrowotnych (eng. digital health literacy) to umiejętność szukania  

i weryfikowania informacji związanych ze zdrowiem znalezionych w internecie. To również 

umiejętność korzystania ze zdrowotnych usług dostępnych w internecie takich jak teleporada, 

e-recepta, aplikacje do rejestrowania wizyt, aplikacje wspierające zdrowy tryb życia czy też 

rządowy serwis My Health Record. 

Wielu z nas nie raz szukało w sieci porad lub informacji dt. nowo nabytych objawów lub 

przewlekłych schorzeń. Większość swoich poszukiwań zaczynaliśmy od wpisania 

interesującego nas hasła w przeglądarce internetowej np. Google Chrome. Czy zasoby 

internetowe to faktycznie dobre źródło poszukiwania wiedzy i porad? Zastanówmy się 

analizując plusy i minusy takich poszukiwań. 

Zalety szukania porady u dr. Google’a: 

• szybki i prosty sposób na znalezienie ogólnych informacji o zdrowiu, 

• udogodnienie w kontakcie z lekarzem w sytuacji ograniczonego poruszania się, 

• pomoc w zredukowaniu strachu przed nieznaną chorobą, 

• dostęp do informacji w różnych językach. 

Wady szukania porady u dr. Google’a: 

• nie wszystkie znajdujące się w internecie informacje są wiarygodne, 
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• celem zamieszczania niektórych informacji w internecie nie jest udzielenie pomocy 

czytelnikowi, ale raczej nakłonienie go do zakupu konkretnych produktów, 

• informacje zawarte w internecie nie dają diagnozy – diagnozę stawia lekarz, 

• brak konkretnego działania (tj. skonsultowania się ze specjalistą) może pogorszyć twój 

stan zdrowia. 

Jak sprawdzić, czy znaleziona strona internetowa może być wiarygodna? 

Warto rozważyć kilka kwestii zanim na poważnie potraktujemy informacje znalezione na 

przypadkowej stronie internetowej: 

• kiedy strona była ostatnio aktualizowana? 

• czy informacje znajdujące się na stronie są napisane przez prywatną firmę czy osobę? 

• czy przed dostępem do informacji muszę najpierw założyć konto lub udostępnić dane 

osobowe? 

• czy przed dostępem do informacji muszę najpierw coś kupić? 

• jakie informacje o organizacji tworzącej stronę znajdują się w adresie URL? 

Wiarygodne strony internetowe o zdrowiu zazwyczaj mają w swoim adresie końcówkę 

gov.au, gov.pl, edu.au, edu.pl lub są rekomendowane przez uznane towarzystwa lekarzy–

specjalistów. 

Przykładowe australijskie strony rządowe poświęcone tematyce zdrowotnej: 

• strona federalnego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Nad Osobami Starszymi 

www.health.gov.au 

• strona wiktoriańskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 

www.dhhs.vic.gov.au 

• serwis rządowy My Aged Care www.myagedcare.gov.au 

Wybrane strony zaufanych organizacji zajmujących się kwestiami zdrowotnymi: 

• National Asthma Council Australia – organizacja wspierająca osoby chorujące na astmę 

i ich bliskich nationalasthma.org.au 

• Beyond Blue – organizacja zdrowia psychicznego www.beyondblue.org.au 

• Cancer Council Australia – organizacja wspierająca osoby chorujące na nowotwory i 

ich bliskich www.cancer.org.au 

• Dementia Australia – organizacja wspierająca osoby cierpiące na demencję i ich 

bliskich www.dementia.org.au 

• Palliative Care Australia – organizacja wspierajaca osoby nieuleczalnie chore oraz ich 

bliskich www.palliativecare.org.au 
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Inne wiarygodne serwisy prezentujące treści o zdrowiu i dobrym samopoczuciu: 

• Head to Health – rządowy serwis poświęcony zdrowiu www.headtohealth.gov.au 

• Better Health Channel – wiktoriański rządowy serwis poświęcony zdrowiu 

www.betterhealth.vic.gov.au 

• NPS Medicine Wise – australijski serwis poświęcony lekom www.nps.org.au 

• Healthdirect Australia – wirtualny serwis poświęcony informacji zdrowotnej 

www.healthdirect.gov.au 

• Eat For Health – serwis poświęcony zdrowemu stylowi odżywania się 

www.eatforhealth.gov.au 

     

                                          
Jeszcze innym portalem poświęconym e-zdrowiu jest rządowy serwis 

My Health Record, którego celem jest:  

• zbieranie informacji o historii medycznej poszczególnych 

użytkowników (w tym listy przyjmowanych z nich leków, 

wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, wypisów ze szpitala), 

• udostępnianie wyników badań między specjalistami w celu postawienia diagnozy  

i pomocy choremu, 

• zapewnienie szybkiej i właściwej opieki w sytuacji zagrożenia życia, 

• przechowywanie informacji zdrowotnych w bezpiecznym miejscu. 

Konto na My Health Record może być automatycznie połączone z profilem użytkownika na 

myGov i dostępne w jednym miejscu wraz z innymi rządowymi serwisami (np. Centrelink, 

ATO). 

Przykładowe wiarygodne polskojęzyczne strony poświęcone zdrowiu: 

• strona Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie 

• serwis Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 

www.pzh.gov.pl 

• strona Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych www.ptca.pl 

• strona Polskiego Towarzystwa Badania Bólu www.pokonajbol.pl 

• portal informacyjny dla pacjentów prowadzony przez wydawnictwo Medycyna 

Praktyczna https://www.mp.pl/pacjent/ 
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• portal Serwis Zdrowie www.zdrowie.pap.pl 

Praktyczne informacje dotyczące profilaktyki upadków i urazów wśród osób starszych, a 

także cech bezpiecznego mieszkania dla seniorów znaleźć można na stronach serwisu NIZP–

PZH: 

• https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/MATERIALY-EDUKACYJNE-

DLAOSOB-60-www-all.pdf 

• https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Cechy-bezpiecznego-

mieszkania-seniora-www.pdf 

Jak szukać informacji w sieci? 

Interesujących ciebie informacji możesz szukać:  

• wpisując hasło (np. nazwę schorzenia lub nazwę leku) w pasku wyszukiwania w 

przeglądarce, 

• przeglądając menu wybranych portali poświęconych zdrowiu lub korzystając z pola z 

lupką znajdującego się na tym portalach. 

Jak weryfikować znalezione informacje? 

Zawsze konsultuj ze swoim lekarzem znalezione w internecie lub prasie informacje. Poproś go 

o wykonanie niezbędnych testów i badań obrazowych oraz o konsultację w szerszym gronie 

specjalistów, jeśli są ku temu wskazania. Tylko lekarz rodziny lub lekarz specjalista mogą 

postawić diagnozę i pomoc tobie w wyzdrowieniu. 

 

Pamiętaj! 

Jeśli czujesz się źle: 

• w nagłych przypadkach dzwoń na 000, 

• skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym (GP), 

• skonsultuj się z doradcami na bezpłatnej linii HealthDirect Helpline 1800 022 222. 

Nigdy nie polegaj w 100% na informacjach znalezionych w internecie! 

Nigdy nie diagnozuj samego siebie na podstawie informacji znalezionych w internecie! 

Uważaj na oszustów. Regularnie sprawdzaj stronę www.scamwatch.gov.au informującą  

o aktualnie działających formach oszust. 

 

 
 

 

 

 

Opracowała Justyna Tarnowska na podstawie webinarium „Can you trust Dr Google?” przeprowadzonego 

 w ramach cyklu webinariów poświęconych zagadneniu e-zdrowia w ramach projektu „Your Health in Your Hands”. 

Organizatorem webinariów była Good Things Foundation Australia – organizacja realizująca program Be 

Connected. Every Australian Online, którego partnerem od 2018 roku jest Federacja Polskich Organizacji  

w Wiktorii. 
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OGŁOSZENIA 

Fundacja im. Stanisława Bluma informuje o zbliżającym się naborze wniosków o dofi-

nansowanie na realizację projektów lub na ogólne cele organizacji w roku 2023. 

W ramach dofinansowania będzie można otrzymać granty w wysokości 1 tys. dolarów (na 

ogólne wsparcie dla organizacji) i 5 tys. dolarów (na realizację projektów specjalnych).  

Warunki oraz procedura przyznawania grantów zostały opublikowane 12 września 2022 na 

witrynie fundacji  https://equitytrustees.smartygrants.com.au/Blum.  

Termin składania wniosków mija 29 października 2022. 

 

Zarząd Związku Polaków w Melbourne poszukuje 

wychowawców oraz szefa kuchni i kucharzy, który wspomogą 

organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w styczniu 

2023 w Ośrodku „Polana” w Healesville. 

Obóz dla młodzieży (w wieku 12–17 lat) odbędzie się w terminie 

8–14 stycznia 2023, zaś kolonie dla dzieci (w wieku 7–12 lat) w 

terminie 15–21 stycznia 2023. 

Na pozycję wychowawców prefereowane będą osoby z doświadczeniem w obszarze 

organizacji zabaw i gier dla dzieci i młodzieży. Na pozycję szefa kuchni i kucharzy 

preferowane będą osoby z doświadczeniem pracy w kuchni komercyjnej. Praca za 

wynagrodzeniem. 

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na jeden lub dwa terminy. Osoba do kontaktu: Beata 

Bara (tel. 432 375 168). 

 

Organizatorzy festiwalu PolArt Sydney 2022 zapraszają młodych 

artystów (do lat osiemnastu) z Australii i Nowej Zelandii do udziału 

w wystawie sztuki wizualnej pt. „Polish Ties” organizowanej  

w dniach 3–5 stycznia 2023. 

Zgłoszenia można wysyłać do 31 paździenika 2022. 

Warunki uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na 

stronie www.polartsydney.com.au 
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Zapraszamy do korzystania z programów i usług realizowanych przez Polskie Biuro Opieki 

Społecznej „PolCare”:  
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KALENDARZ WYDARZEŃ W 4. KWARTALE 2022 
 

DATA WYDARZENIE LOKALIZACJA 

1 października Polish Music Day 2022 
Deakin Edge, Federation Square w 

Melbourne 

2 października 
Charytatywny bankiet ku czci  

śp. dr. Zdzisława Derwińskiego 
Klub Polski w Albion 

8 października 
Doroczny bal Zespołu „Łowicz”  

– „W naszym ogórdeczku” 
Dom Polski „Syrena” w Rowville 

16 października Teatr Prób Miniatura Dom Polski „Syrena” w Rowville 

19 października XXXI Dzień Seniora 
Dom Polski im. Jana Pawła II  

w Ardeer 

27 października – 

7 listopada 

Wystawa „Borders” Polskiej 

Fundacji Artystycznej 

Victorian Artists Society Gallery  

w East Melbourne 

12 listopada Festiwal Polski Federation Square w Melbourne 

13 listopada Akademia Listopadowa Dom Orła Białego w Breakwater 

13 listopada 
Kolacja koncertowa z okazji Święta 

Niepodległości 
Klub Polski w Albion 

19 listopada „Mój Teatr” z Polski Dom Polski „Syrena” w Rowville 

26 listopada Zabawy andrzejkowe 

Klub Polski w Albion, 

Dom Polski „Syrena” w Rowville, 

Ośrodek Polana w Healesville 

4 grudnia 42. Targi Polskie Dom Polski „Syrena” w Rowville 

31 grudnia Zabawy sylwestrowe 

Klub Polski w Albion, 

Dom Polski „Syrena” w Rowville, 

Ośrodek Polana w Healesville 

27 grudnia –  

6 stycznia 
Festiwal PolArt Sydney 

 

Aktualności dotyczące wydarzeń dostępne są na profilach organizatorów na Facebooku oraz 

w  kalendarzu wydarzeń na portalpolonii.com.au. 

 

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


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

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

 

 

Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej      03/2022 33 
 

POLSKIE AUDYCJE W RADIACH SBS I 3ZZZ 
 
Dla stałych radiosłuchaczy nasz artykuł nie będzie niczym nowym. Mamy 

jednak nadzieję, że zarówno starzy, jak i nowi słuchacze znajdą w nim 

interesujące dla siebie informacje. 

 

Na antenie dwóch rozgłośni radiowych regularnie nadawane są audycje 

w języku polskim. Dziennikarze Radia SBS Polish i Polskiej Grupy 

wieloetnicznego Radia 3ZZZ w Melbourne towarzyszą Polonii podczas 

wydarzeń kulturalno-społecznych oraz uroczystości rocznicowych. 

Przygotowują podsumowania wiadomości z Polski i ze świata, zbierają  

i ogłaszają zapowiedzi przyszłych wydarzeń, a także tworzą autorskie 

audycje prezentujące ciekawe tematy m. in. ze świata kultury, polityki i duchowości. 

Audycje radiowe były i są bogatym źródłem informacji o życiu Polonii. Idąc z duchem 

nowoczesności, nadawcy umożliwiają słuchanie audycji online i w dedykowanych aplikacjach 

podkastowych. Dostępność audycji archiwalnych pozwala słuchaczom słuchać ich  

w dowolnym dla siebie czasie, a także udostępniać je innym osobom. 

Poniżej znajdują się profile poszczególnych rozgłośni nadających w Wiktorii wraz z linkami 

przekierowującymi do przydatnych stron. 

W radiu SBS audycje w języku polskim nadawane są cztery 

razy w tygodniu: w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę. 

Zawsze o tej samej porze, czyli od godziny 14.00 do 15.00. 

W Melbourne audycji można słuchać w radioodbiornikach 

na częstotliwości 1224 AM, a także na stronie internetowej 

Radia SBS https://www.sbs.com.au/radio/, na kanale 

telewizyjnym SBS Radio 2 (program 37 oraz 301), w aplikacji radia SBS na telefonach 

komórkowym oraz w aplikacjach podkastowych: Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. 

Na stronie https://www.sbs.com.au/language/polish znaleźć można newsy podzielone na 

tematyczne kategorie: aktualności i publicystyka, rozrywka i kultura, sprawy imigracyjne  

i osiedleńcze, informacje o koronawirusie. 

Zakładka podcasty zawiera krótkie tematyczne audycje z okresu 

ostatnich dwóch miesięcy. Wśród nich są m. in. podsumowania 

wiadomości z Polski i ze świata, zapowiedzi i relacje wydarzeń 

polonijnych, wywiady z ciekawymi gośćmi, czy też specjalne 

audycje dla seniorów przygotowywane przez Małgosię Żuchowską 

z Biura Opieki Społecznej w Oakleigh. Wszystkie archiwalne audycje 

dla seniorów dostępne są na Portalu Polonii w Wiktorii na stronie 

https://portalpolonii.com.au/?p=3315 
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W zakładce Word Watch International News znajdziesz również ostatnie wydania 

Wydarzeń telewizji Polsat. 

 

W radiu 3ZZZ w Melbourne audycje w języku 

polskim nadawane są trzy razy w tygodniu: we wtorek 

(11.00-12.00), w środę (22.00-23.00) i w sobotę 

(19.00-20.00).   

Audycji można słuchać w radioodbiornikach na 

częstotliwości 92.3 FM, na stronie internetowej Radia 3ZZZ https://www.3zzz.com.au/,  

a także w aplikacji podkastowej Google Podcasts. 

W każdą drugą sobotę miesiąca, swoją mini-audycję pt. „Cudze 

chwalicie, swego nie znacie” przygotowuje Małgosia Żuchowska  

z Biura Opieki Społecznej w Oakleigh. 

Na stronie https://www.3zzz.com.au/shows/polish/ można znaleźć 

informacje o redaktorach i tematyce przygotowywanych przez nich 

audycji, krótki zarys historii polskiej emigracji do Australii oraz archiwum 

wszystkich audycji z ostatnich czterech miesięcy. 

Archiwalne audycje ks. Mariusza Hana, ks. Wiesława Słowika i ks. Tadeusza Rostworowskiego 

umieszczone są także na stronie internetowej SoundCloud, a linki do poszczególnych audycji 

wylistowane są na portalu Polskich Jezuitów w Melbourne https://jezuici.org.au/jezuici-w-

radio-3zzz/. 

Istnieje możliwość wsparcia Polskiej Sekcji Radia 3ZZZ poprzez zostanie płatnym członkiem, 

co pozwoli zapewnić 3 godziny tygodniowo audycji w języku polskim. Składka roczna dla 

studentów, emerytów, rencistów, osób powyżej 60 roku życia wynosi  

11 dolarów, a dla osób pracujących 16 dolarów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na 

stronie https://www.3zzz.com.au/get-involved/membership/. Więcej informacji można 

uzyskać mailowo (polishradio3zzz@hotmail.com) i telefonicznie (0490 974 082). 

 

 
Fot. Lubos Houska (pixabay.com)
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Polskie szkoły sobotnie działające przy Dziale Szkolnym Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii zapraszają  dzieci w wieku 3-16 lat do 

nauki języka polskiego, polskiej kultury i historii. Szkoły posiadają 

akredytację wiktoriańskiego Departamentu Edukacji na lata 2022–

2024. Zajęcia prowadzą nauczyciele z przygotowaniem pedago-

gicznym. Zajęcia odbywają się w soboty, od lutego do grudnia, w czte-

rech kampusach  zlokalizowanych w różnych częściach Melbourne. 

 

 

ESSENDON 

Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej 

Polish Marian Shrine 

Aberfeldie Street, Essendon VIC 3040 

Koordynator: Halina Puszkar 

Kontakt: Beata Rawdanowicz 

Tel. 0425 798 689 

E-mail:  rawdanowicz@gmail.com 

SOUTH MELBOURNE 

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki 

Solgreen Recreationa Centre,  

South Melbourne VIC 3205 

Koordynator: Monika Krajewski 

Tel. 0426 829 837 

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

ST ALBANS 

Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika 

Sacred Hearts Primary School 

Winifred Street, St Albans VIC 3021 

Koordynator: Roman Sawko 

Tel. 0400 440 014 

E-mail: rsawko@ymail.com 

ROWVILLE 

Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

Dom Polski “SYRENA” 

1325 StudRd, Rowville VIC 3178 

Koordynator: Magda Delport 

Tel. 0467 531 068 

E-mail: polishschool.rowville@gmail.com 
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