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“Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
Krystyna Tkaczyk – wspomnienie o Grażynce Kuczyńskiej.

ZÜtéçÇt ^âvéçÇá~|
February 17th 1957 – June 27th 2015

Grażyna Kuczyńska urodziła się 17 lutego 1957 roku w Polsce, w Zielonej Górze. Rodzicami jej byli Józef i Danuta
Węgrzynowicz. Była najstarszą z czwórki rodzeństwa i pomagała rodzicom w ich wychowywaniu. Zanim poznała
swojego przyszłego męża, pracowała w Polsce jako księgowa.
Po wyjściu za mąż za Witolda Kuczyńskiego, w roku 1982 wyemigrowała z Polski. Już tu w Australii urodziło im się
czworo dzieci: Adam, David, Łukasz i Jessica. Grażynka cały swój czas poświęciła na wychowanie dzieci i utrzymywanie
ścisłych więzów z kochającą się rodziną. W ciągu ostatnich lat, gdy ożenił się syn Adam, do rodziny Kuczyńskich
dołączyła najpierw synowa Tara, a potem kolejno przyszły na świat wnuki Joshua i Harley, o których Grażynka z wielką
radością wszystkim opowiadała.
Podczas 10 lat spędzonych w Rockhampton, była zawsze otoczona przyjaciółmi i znajomymi, z którymi organizowała
wiele różnorodnych uroczystości, przyczyniając się tym samym, do jednoczenia na tym terenie, polskiej społeczności.
Wielu zapamiętało ją jako osobę niezwykle towarzyską i bardzo ciepłą w kontaktach z ludźmi. Była wspaniałą
gospodynią, obdarzoną wyjątkowymi zdolnościami kulinarnymi.
Grażynka była również bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brisbane i przez wiele lat
sekretarzem Zarządu Koła SPK Nr 8. Pełniła również funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Krajowego SPK.
Pamiętamy ją wszyscy jako organizatorkę różnorodnych imprez w naszym klubie, w których brała bardzo aktywny udział.
Zawsze dumna ze swojego polskiego pochodzenia, przez wiele lat uczyła dzieci ojczystego języka w polskiej sobotniej
szkole, która w latach poprzednich przy naszym klubie SPK istniała.
Za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów otrzymała Srebrny i Złoty Krzyż Kombatancki,
a także wyróżniona została Krzyżem Kombatanckim Federacji Światowej.
W imieniu Zarządu Krajowego SPK, Zarządu Koła SPK Nr 8 i wszystkich członków Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Australii oraz w imieniu własnym, składam całej rodzinie Kuczyńskich z głębi serca płynące kondolencje.
Niech Bóg ma Grażynkę w swojej opiece i niech ziemia Australijska lekką Jej będzie.

Grażyna Kuczyńska (17/02/1957 – 27/06/2015)
The Funeral was held on Friday, 3rd July at 1:00pm
at Our Lady of Victories Parish, 1 Roche Ave, Bowen Hills.
Burial: 2.30pm at Mount Gravatt Cemetery,
582 Mains Rd, Macgregor - Section 3H, g.58.
Wake: SPK Polish Club,
48-54 Holland Crescent, Capalaba Qld 4157.

