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Dbamy, wspieramy, dajemy siłę

Wiadomość od Dyrektor Naczelnej
Witamy w październikowym wydaniu biuletynu AMCS o
tematyce “Kontakt”. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej,
kontakt z innymi pozwala nam prowadzić szczęśliwsze i
zdrowsze życie.

1 października przypadł Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych, który podkreśla wkład seniorów w życie
społeczne i zwiększa świadomość problemów, z jakimi
seniorzy się zmagają.

Niedawno, 9 września, świętowaliśmy dzień pod hasłem
R U OK? kiedy sprawdzaliśmy nawzajem jak kto sobie
radzi. Uważamy, że warto poświęcić chwilę czasu na
kontakt ze znajomymi, członkami rodziny czy sąsiadami.

Jak zawsze, przypominamy o zachowaniu
bezpieczeństwa i o tym, że służymy pomocą jeśli tylko
możemy. Kochamy swoją pracę i chętnie wesprzemy
każdego , kto zechce skorzystać z naszej opieki.

„Kontakt z innymi pozwala
nam prowadzić szczęśliwsze
i zdrowsze życie.”
Nawiązaliśmy ostatnio współpracę z ABC, Star Weekly
i Geelong Independent, aby opowiedzieć o losach
klientów Pakietów Opieki Domowej i wystąpić w imieniu
seniorów z różnych grup etnicznych.

Elizabeth Drozd
CEO, AMCS

Kącik pielęgniarki —
poznajmy artretyzm
Artretyzm (znany także pod nazwą dny moczanowej
i podagry) jest częstym schorzeniem w Australii.
Cierpi na nią co 5 jej mieszkaniec, a choroba
dotyka osób ze wszystkich środowisk i w każdym
wieku - nawet dzieci. Artretyzm dotyka 2,4 miliona
osób w wieku produkcyjnym. Wraz ze starzeniem
się populacji rośnie liczba osób cierpiących na
tę chorobę. Jak sugeruje Access Economics,
obecne trendy wskazują, że: „Do roku 2050 siedem
milionów Australijczyków będzie cierpieć na jakąś

„2,4 miliona chorych jest
w wieku produkcyjnym.”
formę artretyzmu”.
Wyróżnia się ponad 120 różnych typów artretyzmu,
które powodują ból, sztywność stawów i
zmniejszoną ruchomość. Interwencja na wczesnym
etapie może opóźnić chorobę.
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Jak zmniejszyć ryzyko artretyzmu?
Chociaż nie potrafimy jeszcze wyleczyć artretyzmu,
dostępne są środki lecznicze i nielecznicze, które
mogą złagodzić jego objawy. Przed podjęciem
środków zaradczych skonsultuj się z lekarzem.
Zachowaj zdrową wagę
Dodatkowe kilogramy zwiększają obciążenie takich
stawów jak biodra i kolana.
Kontroluj poziom cukru we krwi
Przestrzegaj zdrowej diety.
Bądź aktywny fizycznie
Ćwiczenia usuwają stres związany z nadwagą
i wzmacniają mięśnie, chroniąc je przed
przedwczesnym zużyciem. Optymalną korzyść
przynosi naprzemienne stosowanie ćwiczeń
aerobowych, jak spacery lub pływanie, z
ćwiczeniami wzmacniającymi. Należy także
pamiętać o rozciąganiu, pomaga ono utrzymać
elastyczność i zakres ruchu.

Matematyczny kontakt
Przedstawiamy klientów Pakietów Opieki Domowej AMCS: Rose Ogle (88 lat) i Bena
Ogle (93 lata).
Mieszkają w Melbourne, a ich czteroletni prawnukowie bliźniacy, Ethan i Aidan, mieszkają w USA
w stanie Wirginia.
W ramach przedszkolnej nauki domowej chłopcy zainteresowali się dodawaniem. Rose i Ben
otrzymują e-maile i filmy pokazujące ich umiejętności. W zamian para wysyła prawnukom
dodatkowe problemy matematyczne.
„Zawsze byłem miłośnikiem matematyki” — mówi Ben. „W przeszłości wielokrotnie pomagałem
swoim dzieciom, wnukom i sąsiadom”.
Chociaż dzieli ich ponad 16 000 kilometrów, liczby i działania łączą
rodzinę

Uniknij obrażeń
Z biegiem czasu stawy mogą się zużywać.
Obrażenia stawów mogą uszkadzać chrząstkę i
przyspieszać ich zużycie.
Chroń swoje stawy
Odpowiednie techniki stosowane podczas siadania,
pracy i podnoszenia mogą chronić stawy przed
codziennymi przeciążeniami. Na przykład energia
przy podnoszeniu przedmiotów powinna pochodzić
z kolan i bioder, a nie pleców. Z kolei trzymanie
przenoszonych przedmiotów blisko ciała zmniejsza
obciążenie nadgarstków.
Jedz ryby dwa razy w tygodniu
Ryby takie jak łosoś, pstrąg, makrela i sardynki są
bogate w kwasy tłuszczowe Omega-3, przynoszą
wiele korzyści zdrowotnych i mogą łagodzić stany
zapalne.
To zdjęcie zostało zrobione przed pandemią.
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Przedstawiamy
Anastazję Piejko
Klientkę Pakietu Opieki
Domowej
AMCS ma wielu ciekawych klientów, którzy przeżyli
wojnę, Anastazja do nich należy. Urodziła się w Polsce
w 1923 roku, mówi po polsku, niemiecku i angielsku.
W wieku 14 lat podczas II wojny światowej została
przymusowo deportowana przez niemieckich
okupantów Polski na roboty przymusowe do Niemiec.
Musiała tam wykonywać ciężką pracę fizyczną na
farmie i opiekować się dziećmi właścicieli.
Pomimo trudnych doświadczeń regularnie udziela się
w społeczności jako wolontariuszka.

Podaj dalej

Emigracja do Australii

Anastazja była wśród pierwszych wolontariuszy, którzy
w latach 50. zbudowali należący obecnie do AMCS
“Millennium House”. Miejsce to przechodzi teraz
renowację mającą lepiej przystosować je do potrzeb
społeczeństwa. Będą tam prowadzone warsztaty,
zajęcia edukacyjne i szkolenia oraz uroczystości
kulturalne i rodzinne.

W 1950 roku Anastazja przeprowadziła się z mężem i
dwójką dzieci do Australii.
„Byłam szczęśliwa mogąc rozpocząć nowe życie w
wolnym kraju. Mieliśmy jeszcze kolejną córkę, Marię
– mówi Anastazja. „Zaprzyjaźniłam się tu z wieloma
ludźmi z różnych środowisk. Pomagaliśmy sobie
nawzajem, dzieliliśmy się pracą i wspólnie spędzaliśmy
wolny czas.”
Po śmierci męża ponownie wyszła za mąż.

Praca od 9 do 17.
„Obsługiwałam ciężkie maszyny
i pracowałam na stanowiskach
zazwyczaj zajmowanych przez
mężczyzn”.
Ze względu na gotowość Anastazji do nauki nowych
umiejętności, jej energię i wydajność, pracowała na
kilku stanowiskach.
„Pracowałam m.in. w telekomunikacji, tekstyliach i
zakładzie puszkowania owoców i trwałej żywności” —
wspomina Anastazja. „Obsługiwałam ciężkie maszyny i
pracowałam na stanowiskach zazwyczaj zajmowanych
przez mężczyzn. Większość mężczyzn poszła wtedy
na wojnę”.
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Na początku lat 90. Anastazja jako pierwsza zebrała
środki na zakup gruntów dla Polskiego Ośrodka
Sportowo-Rekreacyjnego w Albion.
„Pomagałam także w działaniach Klubu Piłkarskiego
Polonia i innych wydarzeniach sportowych” –
wspomina.

Obecne życie
W wieku 98 lat jest pełna energii i służy wszystkim
potrzebującym pomocą i praktycznymi pomysłami.
„Szydełkuję czapki, szaliki i rękawiczki, które przekazuję
szpitalom i organizacjom charytatywnym” – wyjaśnia
Anastazja.
W wolnym czasie lubi bingo i wycieczki z polską grupą.
Ma 12 wnucząt, 24 prawnuków i siedmioro
praprawnuków.

Pod opieką AMCS
Anastazja otrzymuje wsparcie w zakresie higieny
osobistej, sprzątania, zakupów i gotowania. AMCS
organizuje również wizyty lekarskie i opiekę
fizjoterapeutyczną Anastazji.

Przedstawiamy członka
personelu
Kazia Litewka
Pracownik ds. Wsparcia
1. Od kiedy pracujesz w AMCS?
Pracuję w AMCS od ponad 20 lat. Moje obowiązki obejmują
opiekę domową, opiekę osobistą, opiekę na czas wypoczynku
stałych opiekunów i zapewnianie towarzystwa. Lubię wspierać
klientów, takich jak Pani Anastazja (patrz strona 4). Moja praca
daje mi okazję do poznania ludzi z różnych środowisk i kultur,
m.in. chorwackiej, niemieckiej, greckiej, włoskiej, polskiej i
rosyjskiej. Uczę się z ich doświadczeń i dzielimy się pomysłami.

2. Opowiedz nam o swojej roli.
Bardzo lubię widzieć, jak moi klienci są zadowoleni i
uśmiechnięci, czy to przy okazji prac domowych, wizyty w
lokalnej kawiarni, spaceru po parku, czy w czasie rozmowy na
ciekawe tematy.
Zespół Doradców Opieki, Koordynatorów Opieki i Menadżerów
służy nam pomocą w informowaniu o różnych kwestiach, a ich
porady bardzo pomagają w przygotowaniach do pracy z nowymi
klientami.

3. Opowiedz nam o sobie
Przyjechaliśmy do Australii w 1981 roku z moim mężem i
czteroletnim synem z Polski. Dzięki rodzinie i przyjaciołom,
którzy już tu byli, dobrze się zadomowiłam, nauczyłam
się mówić po angielsku, znalazłam pracę i poznałam
ludzi. Lubiłam swoje życie w Australii, gdzie mogłam
wychowywać dzieci kontynuując polskie tradycje.
Po kilku latach moja rodzina powiększyła się o
kolejnych dwóch synów, a teraz mam jeszcze
dwoje uroczych wnucząt. W domu mówię
głównie po polsku, znam też trochę
chorwacki i rosyjski.

„Moi pracownicy wsparcia, tacy jak Kazia (wspomniana
w tym biuletynie) i Janusz, organizują dla mnie
przejazdy do mojej grupy społecznej. Gotujemy też
wspólnie pyszne potrawy, jak np. pierogi – mówi
pani Anastazja. „Zawsze jestem zadowolona z
otrzymywanych usług. Pracownicy wsparcia i personel

Wkrótce po przyjeździe pełniłam
społecznie rolę sekretarza lokalnego
polskiego klubu piłkarskiego.
Podobnie jak korzystająca z
Pakietu Opieki Domowej pani
Anastazja, wspieram Polski Klub
RekreacyjnoSportowy i planuję
rozmaite wydarzenia.
Lubię gotować, czytać, słuchać,
spacerwać, spotykać się z innymi,
oglądać filmy dokumentalne o
zdrowiu i medycynie (np. Medical
Report w ABC Radio).
AMCS zatrudnia wielu pracowników
wsparcia. Aby uzyskać informacje na
temat tej roli, prosimy skontaktować
się z Evą, specjalistą ds. zasobów
ludzkich, pisząc na eva.ata@
amcservices.org.au lub dzwoniąc pod
nr 0481 245 220.

mówią po polsku i lubię ich towarzystwo.”
Aby dowiedzieć się więcej o Pakietach Opieki Domowej,
prosimy skontaktować się z Eloiną, Koordynatorem
Przyjęć, pisząc na eloina.zepeda@amcservices.org.au
lub dzwoniąc pod nr 0432 099 225.
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Klienci Pakietów Opieki Domowej AMCS w prasie
Osoby, które nie miały okazji by zapoznać się z ciekawymi historiami, zapraszamy do lektury
artykułów w ABC Online, Brimbank and North West Star Weekly, Geelong Independent,
Maribyrnong & Hobsons Bay Star Weekly a także w Sunbury & Macedon Ranges Star Weekly.
Zawsze chętnie dzielimy się historiami naszych klientów.

Maribyrnong & Hobsons Bay Star Weekly

Siostra wypowiada się o szczepionce
Goya Dmytryshchak
Pomimo, że straciła brata który zaraził się COVID-19 i
zmaga się z zamknięciem w swoim domu w Seddon,
90-letnia Francesca Catroppa wciąż znajduje
powody, by śpiewać.
Rozpoznawana w swojej okolicy, nieraz siada przed
swoim domem, w którym mieszka już od 71 lat i
śpiewa, by podnieść na duchu siebie i innych.
Jedną z piosenek, które śpiewa jest “Mamma”,
należąca do klasyki repertuaru w jej rodzimych
Włoszech. Tekst piosenki zaczyna się od
optymistycznych słów „Mamma son tanto felice
(Mamo, jestem taka szczęśliwa)”.
Zachęca wszystkich do zaszczepienia się, aby ludzie
mieli szanse wygrać z koronawirusem.
W marcu ubiegłego roku jej 86-letni brat Francesco,
zmarł po zarażeniu się COVID. „Mój brat poszedł
do dużego sklepu, żeby coś kupić” – powiedziała
Francesca. „Po powrocie do domu przewrócił się.”
W szpitalu Footscray, do którego go przewieziono,
okazało się, że ma koronawirusa.
Tydzień później zmarł.
Francesce nie pozwolono odwiedzić brata w szpitalu,
ani uczestniczyć w jego pogrzebie.
Australian Multicultural Community Services (AMCS),
z siedzibami w Maidstone i Geelong, wspiera
Francescę w jej samodzielnym mieszkaniu w domu i
zabiera ją na wizyty lekarskie.
Ostatnia taka wizyta miała miejsce w piątek, kiedy
Francesca otrzymała drugą dawkę szczepionki
AstraZeneca.
Pracownik wsparcia Tina Parisi, która w zeszłym roku
odwiedzała panią Catroppa niekiedy codziennie,
pojechała z nią na pierwsze szczepienie, które
przyjęły obie.
Tina powiedziała, że po pierwszej dawce
odprowadziła Francescę do domu i została z nią, aby
upewnić się, że nie wystąpią żadne skutki uboczne.
Żadna z nich nie miała skutków ubocznych.
„Uważam, że jeżeli ludzie zdecydują się zaszczepić to
może poradzimy sobie z COVID” – powiedziała Tina.
„Bez szczepionki nie mamy szans”.
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Francesca powiedziała, że lubi towarzystwo innych
ludzi i było jej ciężko podczas lockdownu.
„Siedzę sobie przed wejściem do domu … w wszyscy
przechodnie mnie znają” – powiedziała.
„Wszyscy ze mną rozmawiają.” „Siedzę przed domem
przez cały dzień, od 7 rano, co chwila przechodzą
koło mnie ludzie spieszący na dworzec [kolejowy]…
każdego dnia, co chwilę.
„Wszyscy do mnie mówią: ‘Cześć, jak się masz’.
Rozmawiam ze wszystkimi.”
Francesca powiedziała, że jej przesłaniem do ludzi w
kwestii COVID-19 jest rada by się zaszczepili.
„Kiedy byliśmy we Włoszech w czasie wojny, miałam
10 lat” – powiedziała.
„W czasie wojny zginęło wielu żołnierzy. Nie było
szansy by ich pochować.
„Wiele chorób spowodowanych było pozostawieniem
zwłok żołnierzy bez pochówku.
„Każdego dnia po moim mieście chodził lekarz, który
dawał dzieciom zastrzyk, aby nie zachorowały.”
„Teraz jest podobna sytuacja”.

Brimbank and North West Star Weekly

Znalezienie nowej miłości
Tara Murray
George Rousou rozwinął swój
artystyczny talent podczas
lockdownu związanego z
COVID-19.
94-letni mieszkaniec Sunshine
North, który nigdy wcześniej nie
sięgał po ołówek i kredki, spędza
teraz dużo czasu na kolorowaniu i
rysowaniu.
Jego córka Yvonne powiedziała,
że w zeszłym roku poznali ojca od
nowej strony i że jego twórczość
przynosi mu wiele radości.
„Podczas COVID moja siostra, która
z zawodu jest grafikiem, zachęciła
go by spróbował swoich sił w
rysunku.
„Próbował używać pasteli i rysował
botlle brushes. Jest bardzo
dumny ze swojej pracy i pokazuje
wszystkim swoje dzieła”.

„Wszyscy kupują mu teraz kredki
ołówkowe i
świecowe i faktycznie bardzo go to
wciągnęło.
Yvonne powiedziała, że jej ojciec
rozłożył swoje dzieła po domu
i zasugerował zorganizowanie
wystawy dla rodziny, gdy skończą
się ograniczenia związane z
lockdownem.
Powiedziała, że dzięki malowaniu,
sytuacja jest dla niego mniej
stresująca i że ta twórczość
poprawia mu nastrój.
„Gdyby zajął się tym jakiś czas temu,
byłby w tym całkiem dobry”. Pan
Rousou dzieli się swoją miłością do
rysunku z opiekunami z zespołu
Australian Multicultural Community
Services (AMCS), którzy odwiedzają
go co tydzień.
Otrzymuje wsparcie w zakresie

opieki zdrowotnej. Pracownicy
wsparcia odwiedzają go co
tydzień, aby pomóc w odkurzaniu,
porządkach i pielęgnacji ogrodu.
W czasie pandemii AMCS rozważyło
różne sposoby kontaktu z klientami i
sprawdzania, czy są bezpieczni.

Sunbury & Macedon Ranges Star Weekly

Tworzenie pocztówek
Oliver Lees
W czasie szóstego lockdownu w stanie Wiktoria, jedna
z mieszkanek Sunbury wykorzystała dodatkowy czas
na powrót do dawnej ulubionej rozrywki, tworzenia
pocztówek.
W 2003 roku, kiedy ból pleców ograniczał jej zdolność
do pracy, Angela Evans spędzała czas tworząc unikalne
trójwymiarowe kompozycje kwiatowe z papieru
pakowego.
Angela powiedziała, że robiła kartki na różne okazje, ale
rozdawała je bezpłatnie.

Kartki stały się tak popularne, że przygotowała bezpłatną
broszurę online z instrukcją, dostępną dla wszystkich.
„Mam bardzo dociekliwy umysł, więc podobało mi się
wymyślanie nowych wzorów i sprawiania, by udało się je
wykonać” – powiedziała.
„Ale przede wszystkim cieszyło mnie uszczęśliwianie
ludzi. Wybierałam kogoś z moich kontaktów i wysyłałam
tej osobie pocztówkę, a jeżeli wywołało to uśmiech, było
to warte więcej niż jakiekolwiek zapłata.
Ale w 2019 roku, kiedy zmarł jej mąż, z którym
była związana od 40 lat, pani Evans straciła chęć
kontynuowania tej pracy bez kogoś, kto by ją
motywował.
„Mąż inspirował mnie do robienia różnych rzeczy,
zawsze kibicował mi i interesował się tym, co robiłam” –
powiedziała.
„Kiedy miał wolne zabierał mnie do warsztatów
rzemieślniczych, które chciałam odwiedzić. Gdy umarł,
wraz z nim zniknęła moja motywacja. Nie potrafiłam
wrócić do tej pracy.”
Było tak, aż do niedawna, kiedy Angela z pomocą swojej
opiekunki Magdy odnalazła stare przybory do rękodzieła.
Pracująca dla Australian Multicultural Community
Services Magda, która regularnie odwiedza Angelę, aby jej
pomagać w domu, zainteresowała się jej rzemieślniczą
pracą.
„Magda naprawdę interesuje się moimi kartami, daje
mi to cel, aby wrócić do robienia tego, co kocham” –
powiedziała Angela.
„To naprawdę poprawia mi nastrój, jestem tym bardzo
podekscytowana! To sytuacja, w której obie wygrywamy i
cóż - dobrze będzie wykorzystać moje zdolności.
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ABC News
Pełna skala bezdomności pozostaje Spanie w Lions’ Club w oczekiwaniu
nieznana
na mieszkanie
Norman Hermant
Wyniki ostatniego spisu wskazują, że 15 procent bezdomnych
to osoby, które przybyły do Australii w ciągu ostatnich
pięciu lat. Odsetek ten jest trzykrotnie wyższy niż w całym
społeczeństwie.

Rodolfo Cabuang i jego żona Erlinda Garcia wiedzą, jak
szybko sytuacja może się diametralnie zmienić.
Przybyli do Australii z Filipin w 2007 roku po tym, jak zostali
zasponsorowani, aby dołączyć do ich córki w Melbourne.
Jednak rok później ich córka zmarła.

Jak wykazało badanie Inquiry into Homelessness in Victoria
(badanie bezdomności w stanie Victoria) z 2020 r. Centrum
Młodzieży Wielokulturowej oszacowało, że młodzi ludzie ze
środowisk uchodźczych są od sześciu do 10 razy bardziej
narażeni na bezdomność niż młodzi ludzie urodzeni w
Australii.

„Po jej śmierci mamy duży problem, ponieważ jej mąż nie
może zakwaterować nas w domu” – powiedziała 75-letnia
Erlinda Garcia.

Australijskie Biuro Statystyczne poinformowało, że
wdrożyło środki pozwalające na dokładny pomiar populacji
bezdomnych w spisie prowadzonym w tym miesiącu.

Małżonkowie zwrócili się do lokalnego kościoła i spali w
Lions’ Club w Footscray na zachodzie Melbourne. Mieszkali
tam prawie cztery lata.

Jak ogłoszono, pracownicy spisu współpracują z
organizacjami wspierającymi populacje zróżnicowane
kulturowo i językowo (CALD) w celu identyfikacji osób
bezdomnych w społeczności. Będą oni odwiedzać obszary,
o których wiadomo, że nocują w nich bezdomni i przez
tygodzień będą przeprowadzać z nimi wywiady.

Ostatecznie umieszczono ich w mieszkaniu komunalnym.
AMCS pomogło im pozyskać Pakiety Opieki Domowej
zarówno dla Erlindy, jak i dla Rodolfo (83 lata). Jednak znają
oni wielu imigrantów, którzy po prostu nie wiedzą, do kogo
zwrócić się o pomoc.

Jednak agencje, które pracują z uchodźcami i migrantami,
są zdania, że trudno jest poznać skalę problemu, ponieważ
usługi mieszkaniowe i usługi wsparcia często nie zbierają
danych dotyczących tła kulturowego i językowego.
„Opisałabym to jako ukryty problem, ponieważ nie znamy
jego pełnej skali” – powiedziała Elizabeth Drozd, dyrektor
Australian Multicultural Community Services (AMCS).
Jej organizacja pomaga starszym Australijczykom mieszkać
we własnych domach. Większość ich klientów to imigranci.
Wielu z nich doświadczyło niepewnej sytuacji mieszkaniowej
po imigracji do Australii.
„Nie jest niczym zaskakującym, że imigranci i uchodźcy nie
mają tu nikogo” – powiedziała.
„Gdyby coś się stało i potrzebna byłaby pomoc, do kogo
można zadzwonić o 2:00 w nocy? … Czyż człowiek nie jest
wówczas zdany na siebie, względnie swoje dziecko?”
Brak wsparcia sprawia, że starsi imigranci są bezbronni,
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że jeśli byli
sponsorowani przez rodzinę, wielu z nich nie kwalifikuje się
do płatności Centrelink przez okres do 10 lat.
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„Boję się. I oczywiście jest mi bardzo, bardzo smutno, bo
nie mamy pieniędzy i nie mamy gdzie mieszkać”.

„Niektórzy z naszych przyjaciół, którzy żyją tu od ponad 20
lat, nadal nie mają pakietu wsparcia”, powiedział Rodolfo.
Elizabeth Drozd z AMCS widziała już wielekroć podobne
sytuacje.
„Dochodzi do rozpadu rodziny, w drodze rozwodu lub
z innego powodu, czasem przyczyną problemu jest
wypadek, którego skutki ... mogą być znaczące.”
Chciałaby, aby rządowe fundusze na pilotażowy program
dotarł do największych społeczności imigrantów, aby
zapewnić pomoc osobom żyjącym w niepewności. Ma ona
nadzieję, że spis dokładnie zliczy populację bezdomnych.
Uważa jednak, że oprócz tych pomysłów dostępne jest też
inne, bardziej przyziemne rozwiązanie.
„Poziom bezdomności wśród seniorów wzrósł w ciągu
ostatnich 10 lat o 49 procent” – powiedziała.
„Nie rozmawialibyśmy o bezdomności… gdybyśmy
dysponowali odpowiednimi mieszkaniami dla ludzi”.

Geelong Independent

Meta, która przeżyła wojnę, przekroczyła setkę
Luke Voogt
Meta Schameitat urodziła się 100 lat i jeden dzień temu
w kraju, który obecnie nie istnieje.
Ta praprababcia z Geelong świętowała wczoraj setne
urodziny. Kobieta przeżyła wcześniej II Wojnę Światową i
ucieczkę z zajętej przez ZSRR części Niemiec.
„Wciąż tu jestem!” powiedziała w “Independent”.
Meta urodziła się 16 września 1921 r. w Memelland, czyli
części Prus Wschodnich, która zyskała po I wojnie
światowej autonomię, a następnie w 1923 r. została
przejęta przez Litwę.

Powiedziała Independent, że po długim i
satysfakcjonującym życiu jest gotowa, by spokojnie
odejść we śnie.
„Ale co rano budzę się i dziękuję Panu, że tu jestem” –
dodała.
Chęci do życia dodaje jej rodzina, mimo że COVID-19
ograniczył ich możliwość odwiedzania.
„Jestem bardzo szczęśliwa, kiedy widzę moją rodzinę i

Dorastała w małej, niezelektryfikowanej wiosce, w
domku oświetlanym przy pomocy lamp naftowych,
a jej matka, wdowa po żołnierzu poległym podczas I
wojny światowej, wychowywała samotnie ją, jej dwóch
starszych braci, a później także adoptowaną siostrę.
Na początku lat czterdziestych XX w Meta, jej mąż, a
następnie trzyletnia córka Edita zostali zamknięci w
obozie dla uchodźców w zachodnich Niemczech,
gdzie przebywali kilka lat podczas II wojny światowej.
Wyjechali w wagonach towarowych w zimie 1945
roku, kiedy „przybyli Rosjanie”, a następnie popłynęli do
Australii.
Po kilku latach spędzonych w stanach Wiktoria i Nowa
Południowa Walia (NSW) przenieśli się do Queenscliff, a
później do Geelong.
Meta wychowała Editę samotnie, po tym jak w 1955
roku rozstała się z mężem i przez kilkadziesiąt lat
pracowała w Federal Mills w North Geelong.

Meta Schameitat świętuje swoje 100. urodziny z
wnuczką Julią Dunscombe. (Louisa Jones) 250441_08

Przyczynę swojej długowieczności upatruje w zdrowej
diecie i przyjmowaniu łyżki oleju rybnego dziennie
przez ostatnie trzy dekady – na długo zanim stało się to
modne.

przyjaciół” – powiedziała.

„Nadal gotuję” powiedziała.
„Zacząłem młodo – gotuję już od ponad 90 lat.”
Ponieważ pozostała jej już tylko niewielka część wzroku
w lewym oku, potrzebuje od czasu do czasu pomocy
przy gotowaniu, sprzątaniu i innych codziennych
czynnościach.
Mieszka w domu, otrzymując pakiet wsparcia
realizowany przez Australian Multicultural Community
Services.
„Trudno jest mi kroić ziemniaki i warzywa” – powiedziała.

Jak mówi jej wnuczka Julia Dunscombe, Meta jest
również miłośniczką ogrodnictwa.
„Źródłem jej energii jest ogród” – powiedziała Julia.
„Przez całe życie krzątała się po ogrodzie.
„Myślę, że osiągnięcie 100 lat to dla niej nie lada wyczyn
– jest bardzo niezależna i przez całe życie ciężko
pracowała.
„Jeśli spojrzymy na zmiany jakie zaszły za jej
życia, przeszła od życia w małej wsi, do naszego
współczesnego świata – to niesamowite. Nie radzi sobie
zbyt dobrze z technologią”.
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Zwycięzca inauguracyjnego konkursu
AMCS - Anti-ageism Art Challenge (Sztuka
przeciwko dyskryminacji osób starszych)
Aby wyrazić sprzeciw wobec tzw. wiekizmu czyli dyskryminacji
osób starszych w obrębie społeczności, AMCS ogłosiło wyzwanie
artystyczne, oparte na pozytywnym przedstawieniu starzenia się,
inkluzywności, wielokulturowości i celebrowania życia.
Zdjęcia, które Gerardo Chierchii zrobił swojemu przyjacielowi Carlo,
który zmarł pięć miesięcy temu, jednogłośnie zdobyły pierwszą
nagrodę wynoszącą 1000 dolarów.
Jako uczestnik Programów Wizyt Wolontariackich AMCS Gerardo
odwiedza seniorów zagrożonych izolacją społeczną. Wspólny
przyjaciel zapytał, czy Gerardo nie mógłby też wesprzeć Carla.
„Nawiązaliśmy bliską przyjaźń, która pozostanie wśród moich
najmilszych wspomnień” – powiedział Gerardo.
Drugą nagrodę, w wysokości 500 dolarów, zdobyła Maria Janczak za
obraz jej matki skaczącej na skakance, a zaszczytne trzecie miejsce
zajął Jack Forbes-Walker za dzieło nawiązujące do sztuki rdzennej
ludności Australii.

Centrum wsparcia wielokulturowego w sprawie COVID-19
Czujesz się odizolowany(-a) i chcesz nawiązać kontakt ze
społecznością?
Centrum wsparcia AMCS COVID oferuje:
•
•
•
•

paczki z produktami żywnościowymi i higienicznymi
Informacje na temat zdrowia i szczepień na COVID-19 w
różnych językach
dostęp do usługi My Aged Care
pomoc w znalezieniu pracy

Oferujemy również internetowe kafejki społecznościowe:
Delikatne ćwiczenia i sesje informacyjne
Poniedziałki 11:00 – 12:30
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4925509546
Miej ze sobą dwie hantle/butelki na wodę lub coś innego, co
można wykorzystać jako ciężarki.
10 KONTAKT

Zdjęcie: Dzieło sztuki autorstwa
gościa kawiarenki społecznościowej
- Chandry.

Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
zaczynając od górnego prawego zdjęcia:
1. Gerardo Chierchia
2. Maria Janczak
3. Jack Forbes-Walker

Pozostali finaliści otrzymali specjalne
wyróżnienia:
Archie Buyser
Bronwyn Calcutt
Carmen Spiteri
Gabriela Blaszczyk
Gosia Blaszczyk
Hilkat Ozgun
John Oh
Naomi Spry
Quan Phung

Sonia Di Mezza
Sophie L'Huillier
Sri Lankan Senior
Association
in the City of
Casey
Sue Jackson
Yongxin Yuan

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli
udział i pomogli nam wyrazić sprzeciw
wobec wiekizmu. Pierwsze australijskie
obchody Dnia Wiedzy na temat Wiekizmu
zbiegły się z Międzynarodowym Dniem
Osób Starszych ONZ - 1 października
2021 r. Trudno byłoby znaleźć lepszą
okazję do rozpoczęcia rozmowy o
skutkach wiekizmu.

Przepis — kiribath
(ryż na mleku
kokosowym)
autorka Dhammika Ekanayaka
Na Sri Lance kiribath symbolizuje życie, a głowa
rodziny karmi resztę grupy przygotowanym
daniem. Ludzie lubią jeść to słodkie danie z okazji
różnych uroczystości lub na śniadanie pierwszego
dnia każdego miesiąca.
Składniki
250 gramów ryżu basmati
500 mililitrów pełnego mleka kokosowego
1 łyżeczka soli
Sposób przygotowania
•
•
•
•

Taniec kowbojski (line dancing)
Środy 11:00 – 12:30
Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/84456599166
Zajęcia plastyczne, ogrodnictwo,
dziewiarstwo i gry
Piątki 11:00 – 12:30
Zoom: https://zoom.us/j/99230930660
Porozmawiaj i naucz się czegoś nowego.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj
się z Nirodhą pisząc na adres nirodha.
dissanayake@amcservices.org.au lub
dzwoniąc pod nr 0487 202 903.

•
•

Gotuj ryż z solą, aż będzie miękki i gotowy.
Wlej mleko kokosowe na rozgrzaną patelnię i
doprowadź do wrzenia.
Dodaj ryż i opcjonalną szczyptę soli do mleka
kokosowego.
Mieszaj, aż zgęstnieje, a mieszanina utworzy
grudkę. Nie rozdrabniać.
Wlej mleko z ryżem do naczynia i
równomiernie rozgnieć.
Pokroj w romby i podaj z lunu miris (sól i
chilli).

Dhammika jest uczestniczką internetowych
kawiarenek społecznościowych AMCS
oferujących łagodne ćwiczenia, taniec kowbojski,
zajęcia plastyczne, ogrodnictwo, dzianie i gry.
Aby uzyskać więcej informacji na temat
kawiarenek społecznościowych, skontaktuj się
z Nirodhą pisząc na adres nirodha.dissanayake@
amcservices.org.au lub dzwoniąc pod nr 0487
202 903.
Chcesz podzielić się swoim przepisem?
Skontaktuj się z Olivią pisząc na adres:
marketing@amcservices.org.au lub dzwoniąc pod
nr 0481 218 931.
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Wolontariusz wydania
We wrześniu Archie Buyser świętował dwa lata wolontariatu w
AMCS, w ramach którego odwiedza seniorów zagrożonych izolacją
społeczną. Pochodzi z Filipin, jest studentem międzynarodowym
przygotowującym się do Dyplomu w zakresie Zdrowia Psychicznego.
Niedawno Archie zdobył pierwszą nagrodę w konkursie AMCS - Antiageism Art Challenge (Sztuka przeciwko dyskryminacji osób starszych)
„Kochałem sztukę od najmłodszych lat. Bardziej angażuję ludzi
poprzez plastykę” – mówi Archie.
Zawsze szukamy wolontariuszy. Chętni mogą zgłaszać się do
koordynatorek wolontariatu - Milena, Michelle lub Sheren dzwoniąc
do recepcji pod nr (03) 9689 9170.

Jubileusze pracowników i wolontariuszy - od
września do października 2021 r.
Dziękujemy naszym pracownikom i wolontariuszom za ich niesamowite poświęcenie
i wsparcie dla seniorów w społeczności.
Personel — Październik
Leska, Jolanta
Quach, Tu Phuong

20 lat
5 lat

Wolontariusze — Wrzesień
Aslanis, Mina
Buyser, Archie
Wolosz, Jerzy
Zotkina, Aleksandra

1 rok
2 lata
2 lata
1 rok

Wolontariusze — Październik
Beata, Swidron
Chimburu, Daisy
Harris, Deborah
Hartney, William
Michalski, Wanda
Shenouda, Sophie
Skowronska, Marta
Tomaszewska, Anna

3 lata
1 rok
3 lata
1 rok
7 lat
2 lata
6 lat
16 lat

Biuro w Melbourne

Biuro w Geelong

Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012

Suite 6, 79 High Street
Belmont VIC 3216

(03) 9689 9170
info@amcservices.org.au

(03) 5241 2446
geelongoffice@amcservices.org.au

Nasza witryna to: www.amcservices.org.au

@AMCSAgedCare
Inc. No A0048140C

@amcs_melb

linkedin.com/company/amcs

Australian Multicultural
Community Services (AMCS)

