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POLACY W AUSTRALII
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Tegoroczne obchody Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza pod patronatem Biura Fe-
deracji Polskich Organizacji w Wiktorii wraz z 
prezesami Klubów Seniora miały wyjątkowo 
świąteczno-rodzinny charakter. W każdym 
szczególe zadbały o to panie: Mirka Kreiser i 
Bożena Iwanowski.

Grupa naszych wolontariuszy liczy około 
50 osób, które swój czas i serca dzielą z osoba-
mi starszymi, samotnymi już nie tak sprawny-
mi fizycznie jak my. Wzruszającym jest fakt, że 
można bezinteresownie wnieść radość, ciepło 
i miłość w życie drugiego człowieka, a łzy ra-
dości są największą nagrodą w pracy wolonta-
riuszy.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
otwiera drzwi dla wszystkich, aby mogli się 
spotkać, wzajemnie poznać, podzielić do-
świadczeniami i miło spędzić ten jedyny w 
roku dzień, który w dniu 9.12.2014 rozpoczął 
się grupowym wyjazdem z Domu Polskiego 
„Syrena” w Rowville do cudownego zakątka w 
górach – Olinda.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wejścia 
do National Rhododendron Gardens. Park 
jest bogaty w różnorodne gatunki roślinno-
ści, pięknie utrzymany i zadbany, a dominują-
ca jego atrakcją są kwitnące rododendrony w 

przeróżnych kolorach. Z chwilą wejścia do par-
ku, rozpoczyna się uczta dla oczu i duszy, cuda 
przyrody nie do opisania… A górski krajobraz 
w promieniach słońca i śpiewie ptaków doda-

je, niewypowiedzianą gamę wrażeń. Wielka 
radość sprawiły nam gigantycznej wielkości 
świerki, obudziły wspomnienia z Ojczyzny 
oraz podziw, tak bardzo są dorodne.

Po godzinnym spacerze mogliśmy odpo-
cząć, pokrzepić się i uzupełnić stracone kalorie 
podczas wędrówki w restauracji Cuckoo, gdzie 
nie obyło się bez polskich akcentów i zaba-

wy. Kameralna atmosfera 
uprzyjemniona tradycyj-
nym folklorem była oka-
zją do sprawdzenia swoich 
muzyczno-artystycznych 
predyspozycji, w których 
p. Anna Miklas i p. Ludwik 
Rutyna okazali się nieza-
wodni w grze na starych 
instrumentach bawarskich 
(dzwonkach). Wypadli 
znakomicie, za co zosta-
li nagrodzeni gromkimi 
brawami. „Gwoździem” 
programu nieoczekiwanie 

Dnia 5 grudnia 2014 cały świat uroczyście 
świętował 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Tegoroczny DZIEŃ WOLONTARIUSZA 

świętowaliśmy pod hasłem: „Miej 
serce i patrz w serce”. Poprzez pomoc 

potrzebującym, naukę tolerancji i szacunek 
dla drugiego człowieka pragniemy szerzyć 

ideę wolontariatu.
 „Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest 
i co posiada, ale przez to, czym dzieli się z 

innymi” Jan Paweł II
Nikogo nie trzeba przekonywać jak wiele 
życzliwości, ciepła i pogody ducha niosą 
ze sobą wolontariusze bezinteresownie 

pomagając innym. Dzięki pomocy 
wolontariuszy zrzeszonych w Federacji 

Polskich Organizacji w Wiktorii świadczona 
jest pomoc ludziom starszym, chorym i 

niepełnosprawnym pozostających w swoich 
domach. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom za chęć działania, tworzenia 
i zmieniana na lepsze otaczającego nas świata.  
Dziękujemy za dzielenie się swoimi talentami 

i czasem.  To dzięki tej ofiarności, osobom 
korzystającym z pomocy wolontariuszy żyje 

się łatwiej i piękniej. 

Chciałabym podziękować WSZYSTKIM 
WOLONTARIUSZOM w imieniu 

własnym, pracowników i zarządu Federacji 
Polskich Organizacji w Wiktorii oraz 

tych wszystkich podopiecznych, którym 
wolontariusze pomagają.

Mirka Kreiser 
(Program Opieki Środowiskowej)

okazał się p. Edward Biały (tylko dzięki przy-
zwoleniu żony, pani Stasi) wcielił się w dwie 
role doskonałego tancerza i aktora w parze z 
profesjonalistką! Za ten odważny występ otrzy-
mał nagrodę – bardzo twarzowy kapelusik i 
uznanie całej społeczności.

Miejscowy akordeonista przygrywał pol-

skie przyśpiewki, a p. Zygmunt Bieliński, chwy-
ciwszy za mikrofon, ujawnił swój piosenkarski 
talent i rozśpiewał towarzystwo… Muzyka łą-
czy i porusza nawet nogi, więc kilka par porwał 
taniec. Główny gospodarz i właściciel Cuckoo, 
Bill Koeppen, osobiście podziękował p. Mirce 
Kreiser (wręczając jej upominek) oraz p. Boże-
nie Iwanowski wraz z odśpiewaniem tradycyj-
nego „Sto lat.”

Cóż, czas ma to do siebie, że szybko mija 
i pora się rozstać. jedyne co nam pozostaje, to 
miłe wspomnienia zachowane w sercach oraz 
zatrzymane w kadrze przez niezastąpioną p. 
Mariolę Berwińską.

Żywimy wdzięczność i podziękowania dla 
Biura Federacji Polskich Organizacji w Wikto-
rii oraz niezawodnych, szczerze zaangażowa-
nych pań: Mirki Kreiser i Bożeny Iwanowski, 
a także wszystkich pracowników, których nie 
sposób wymienić. Dziękujemy! 

Do zobaczenia w przyszłym roku.
Grace Kossek (wolontariuszka)

Schyłek kończącego się roku i poprzedza-
jące go Święta Bożego Narodzenia są czasem 
refleksji, podsumowań, spotkań, aby ludzie 
mogli się wzajemnie wspierać, budować, po-
znawać.

Pod szczególną opieką i troską są nasi Se-
niorzy, którzy bardzo dużo wnieśli w utrzy-
manie polskości, własnymi 
siłami i staraniami oraz wy-
rzeczeniami. Cegiełka po 
cegiełce budowali Polskie 
Domy, kultywowali na bie-
żąco polską kulturę, jedno-
cześnie rozpowszechniając 
ją w tym dalekim kraju w 
różnoraki sposób. Poświę-
cili swoją młodość, abyśmy 
dzisiaj mogli zbierać owoce 
ich żmudnej pracy.

Dlatego Biuro Federa-
cji Polskich Organizacji w 
Wiktorii roztoczyło opieką 
i pomocą Seniorów, aby nikt z nich nie czuł się 
osamotniony, zapomniany, niepotrzebny.

W tym dorocznym okresie Adwentu nasi 
kochani Seniorzy, ich opiekunowie, pracowni-
cy oraz wolontariusze mogli wspólnie zasiąść 
do świątecznego stołu, podzielić się opłatkiem, 
złożyć sobie życzenia i w cudownej atmosferze 
przeżyć ten wyjątkowy błogosławiony czas.

„GWIAZDKA” 2014
Piękne polskie kolędy poruszały każde ser-

ce, w wielu oczach szkliły się łzy...
Ta wspaniała świąteczna uczta miała miej-

sce 5 grudnia 2014 r. w Domu Polskim „Syre-
na" w Rowville.

Szef kuchni tak bardzo się postarał, że ze-
wsząd było słychać wyłącznie pochwały, uzna-

nie i zadowolenie, za co 
i my serdecznie dzięku-
jemy.

Wielką frajdą oka-
zała się loteria, każdy 
był podekscytowany i 
pełen nadziei na wygra-
ną. Kiedy rozpoczęło 
się losowanie, tempe-
ratura na sali znacznie 
wzrosła, zamieniając 
się w dużą radość szczę-
śliwców. Przy takiej 
okazji nie mogło obyć 
się bez wizyty św. Miko-

łaja, który nagle się pojawił z workiem prezen-
tów! Ponieważ było ich tak dużo, nieodzowni 
okazali się pomocnicy, każdy otrzymał swój 
prezent.

Radości i rozmowom nie było końca, 
uśmiech gościł na wszystkich twarzach, tak 
ciężko było się rozstać...

Już za rok
Już tylko rok dzieli nas od kolej-

nego, trzynastego PolArt-u, organi-
zowanego tym razem w Melbourne. 
Po okresie formalnej stabilizacji i 
zaznajomieniu się z historią i for-
mułami poprzednich PolArt-ów, po 
wysłuchaniu różnych opinii i ocze-
kiwań oraz rozeznaniach naszych 
możliwości, po poszukiwaniach najbardziej 
odpowiednich lokali i koniecznych negocja-
cjach przy ich wynajmie wchodzimy w czas 
praktycznej realizacji nakreślonych planów. 
Będzie to trudny i pracowity czas dla wszyst-
kich organizacyjnych sekcji PolArt-u. 

Prawie wszystkie polskie zespoły taneczne 
w Australii i Nowej Zelandii zgłosiły już swój 
udział. Czekamy na formalne zgłoszenia te-
atrów i zespołów muzycznych, solistów i in-
dywidulanych muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, 
poetów i pisarzy. Im wcześniej otrzymamy 
zgłoszenia, tym lepiej będziemy mogli przygo-
tować PolArt2015. 

Dziękujemy wszystkim, którzy okazują 
nam zrozumienie i na różne sposoby wspiera-
ją nasze przygotowania. Rośnie nasz wspólny 
fundusz organizacyjny dzięki bardzo udanym 
imprezom dochodowym, a także dzięki wiel-
kiej ofiarności niektórych organizacji społecz-
nych, kilku klubów seniora, dzieci ze szkoły so-
botniej w Essendon, „Polonezowej” młodzieży, 
przedsiębiorczych pań i osób prywatnych. 
Składamy aplikacje w odpowiednich urzędach 
federalnych, stanowych i miejskich licząc na 
przyznanie nam dostępnych grantów. Liczy-
my też na zrozumienie i pomoc polskich władz 
państwowych, bo jak wszyscy dobrze wiemy, 
nie da się podtrzymać kultury i sztuki bez fi-
nansowego wsparcia. Z samych biletów i kart 
wstępu nie będziemy w stanie pokryć kosztów 
wynajmu prestiżowych sal, galerii, estrad i te-
atrów oraz niezbędnego ubezpieczenia. 

Podczas ostatniego Polskiego Festiwalu na 
Federation Square w namiocie rękodzielnictwa 
znalazła się niewielka drewniana skarbonka, 
do której ludzie wdzięczni za otrzymane pol-
skie wycinanki wkładali datki na PolArt2015. 
Uzbierało się w niej $44.00. Za tę sympatyczną 
inicjatywę dziękujemy mistrzyni wycinanek, p. 
Ani Zamecznik.  

W ostatnim tygodniu „Koło Przyjaciół Po-
loneza” (Friends of „Polonez”) przekazało na 
fundusz PolArt-u $1000.00. Jest to niezwykle 
piękny gest. Cenimy go sobie tym bardziej, 
że pochodzi od młodzieży podtrzymującej w 
Melbourne polską tradycję ludową już od bli-
sko pół wieku. Gratulujemy Zespołowi złote-
go jubileuszu i jesteśmy przekonani, że kolejna 
danina, otrzymana od „Poloneza”, zaowocuje 
pięknym rozwojem Zespołu i przyniesie wiele 
satysfakcji jego troskliwym opiekunom. 

Parę dni temu otrzymaliśmy przemiłą wia-
domość od p. Sylwii Milewskiej. 

„Zachęcona świetnym rezultatem zebra-
nia pieniędzy na PolArt przez Gienię Bielską i 
Marysię Życińską, postanowiłam wraz z Basią 
Kuriata urządzić podobna imprezę u mnie w 
domu. Moje imieniny i Basi obchodziłyśmy w 
miłym gronie naszych znajomych i członkiń 
Koła Pań. Impreza nie tylko się udała, ale rów-
nież zebrałyśmy $400.00. Zdajemy sobie spra-
wę, że suma ta jest kroplą w morzu potrzeb, ale 
na pewno każdy grosz się liczy”.
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