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Zarząd Koła SPK Nr 8 

 

Prezes Zdzisław Koch 3824 5108 
Wice-Prezes Jan Tkaczyk 3395 1955 
Sekretarz Krzysztof Iwicki 3299 3736 
Z-ca Sekretarza Julia Buitendag 0437 448 640 
Skarbnik Łucja Krawczyńska 3273 6117 
Z-ca Skarbnika Grażyna Kuczyńska 3823 1738 

Gospodarz Mirosław Krawczyński 3273 6117 

 

Komisja Rewizyjna Koła Nr 8 
 

Przewodniczący: Adam Parzybok  3206 1323 
Członkowie:    Helena Suchowiecka  3272 0930 
 Jerzy Lochki       3820 2686 

 

Reprezentant Koła Nr 8 
 

Townsville Br. J. Miller-Patajewicz  4724 1161 
Gold Coast Kpt. Kazimierz Gawor  5525 1535 
 
 

Poczet Sztandarowy 
 

Chorąży Jan Tkaczyk  3395 1955 
Asystenci: Walter Olszewski  3261 8854 
 Dariusz Węgrecki  3848 9705 
 Jerzy Bryla  3265 3877 
 

Zarząd Krajowy i Fundacja SPK 
 

Prezes Witold Kuczyński  3823 1738 
Wice-Prezes Jan Suchowiecki  3272 0930 
Sekretarz Krystyna Tkaczyk  3395 1955 
Skarbnik Janina Kłoda  3821 0372 
 

Patron SPK Koła Nr 8 
 

National President of the RSL 
Rear Admiral Ken Doolan AO RAN (Retd) 
PO Box 303, Canberra ACT 2601 
 

Honorowy Konsul R.P. w Brisbane 
 

Brian Kilmartin A/h   3398 1018 
polishconsulatebrisbane@yahoo.com 
 

Kapelan Koła Nr 8 
 

Ksiądz Proboszcz   Przemysław Karasiuk  SChr 
Plebania (07) 3252 2200  Mobile  0404 085 041 
Ksiądz Wiesław Pawłowski  Mobile  0419 615 472 
 

Polska Szkoła Sobotnia Bowen Hills 
 

Dyrektor – Karolina Sutton – karolina@gmail.com 

 

 

Harcerstwo ZHP Obwód “Pomorze” 
 

Przew. Krzysztof Dutkowski hm 0410 411 846 
Hufiec Żeński Ola Karwaj pwd 0421 334 504 
Hufiec Męski Tomek Karbanowicz pwd 0431 402 486 
KPH Renata Richardson 07 3279 8943 

 

Inne Organizacje Polskie 
 

Rada Naczelna Polonii Australijskiej 
 

Prezes  Janusz Rygielski  
Wice-Prezes Leszek Wikarjusz  0432 333 000 
 

Dom Polski -  07 3369 2747 
 

10 Marie St, Milton Qld 4064 
 

Prezes Joseph Magon 0411 286 563 
Kierownik Jadwiga Bajan  0412 122 209 
Wice-Prezes Andrzej Pokorski 0411 205 577 
 

Stow. im. T. Kościuszki - Darra 3288 5031 
 

Prezes  Elżbieta Aleksiuk 0422 131 002 
 

Radio 4EB Centrala 3240 8600 
Prezes Michał Józefowicz  
polskieradio@4eb.org.au 
 

Koło Polek Helena Podbereźny 3300 5130 
 

Polska Parafia Bowen Hills 3252 2200 
 

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla 
58 Picnic St, Enoggera 3855 3772 
 

“DIVERSICARE” 
 

Rządowa Pomoc dla Osób Starszych 
Wiesława Dróżdż  3846 1099 
 

Polski Klub Seniorów 
 

Przewodnicząca Helena Podbereźny 3300 5130 
 

“OZPOL” Community Care Assoc. 
 

Irena Biedak  3211 3833 

 

Wydaje: Zarząd Koła SPK Nr 8 
Redaktor Naczelny: Krystyna Tkaczyk 

 

Nasz adres: PO Box 1211 
Capalaba Qld 4157 

 

Tel: 07 3395 1955 

 
 

 

 

Ogłoszenia drobne - $10 
Większe - cena do uzgodnienia. 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty  

i skrótów nadsyłanych tekstów. 

 

Beata Mroczek 3390 4037 
Beata Szydłowska 3206 7686 
Anita Iwicka 3299 3736 

Marek Suchocki 0452 632 106 

Członkowie Zarządu 
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Polski język – trudny, ale giętki. 

BĄK  
Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł 
strąk, a bąk się zląkł.  
 

BYCZKI  
W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w 
Trzciance trzy trzmieliny a trzy byczki znad 
Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki.  
 

BZYK  
Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdury, 
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad Bzurą w 
bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo 
zbzikował i ma bzika!  
 

CHRZĄSZCZ  
Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrząszcz się 
zaczął tarzać w trzcinie.  
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie: - Cóż ma 
znaczyć to tarzanie?! Wezwać trzeba by lekarza, 
zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza! Wszak 
Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze 
chrząszcz brzmi w trzcinie!  
A chrząszcz odrzekł nie zmieszany:  
- Przyszedł wreszcie czas na zmiany! Drzewiej 
chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się 
tarzały.  
 

CIETRZEW  
Trzódka piegży drży na wietrze, chrzęszczą w 
zbożu skrzydła chrząszczy, wrzeszczy w deszczu 
cietrzew w swetrze drepcząc w kółko pośród 
gąszczy.  
 

CZYŻYK  
Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku 
każdy loczek, po czym przykrył koczek toczkiem, 
lecz część loczków wyszła boczkiem.  
 

DZIĘCIOŁ  
Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął.  
 

GORYL  
Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, rudy góral 
kartofle tarł na tarce wytrwale, gdy spotkali się w 
Urlach góral tarł, goryl turlał chociaż sensu nie 
było w tym wcale.  
 

HUCZEK  
Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący 
huknął żuczka. Ale heca... - wnuczek mruknął i z 
hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży 
wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka 
jest nauczka by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.  
 

 

JAMNIK  
W grząskich trzcinach i szuwarach kroczy jamnik w 
szarawarach, szarpie kłącza oczeretu i przytracza do 
beretu, ważkom pęki skrzypu wręcza, traszkom 
suchych trzcin naręcza, a gdy zmierzchać się 
zaczyna z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, po 
czym znika w oczerecie w szarawarach i berecie....  
 

KRÓLIK  
Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, 
a przy kranie, robiąc pranie, królik gra na fortepianie.  
 

KRUK  
Za parkanem wśród kur na podwórku kroczył kruk w 
purpurowym kapturku, raptem strasznie zakrakał i 
zrobiła się draka, bo mu kura ukradła robaka.  
 

MUSZKA  
Mała muszka spod Łopuszki chciała mieć różowe 
nóżki - różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki 
czarne miała.  
- Po cóż czary, moja muszko? Ruszże móżdżkiem, a 
nie różdżką! Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i 
unurzaj w różu nóżki!  
 

PCHŁA  
Na peronie w Poroninie pchła pląsała po pianinie. 
Przytupnęła, podskoczyła i pianino przewróciła.  
 

SZCZENIAK  
W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu klaszczą 
kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, 
szczeka szczeniak w Szczuczynie, piszczy pszczoła 
pod Pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a 
trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w Szypliszkach.  
 

TRZNADLE  
W krzakach rzekł do trznadla trznadel:  
- Możesz mi pożyczyć szpadel? Muszę nim 
przetrzebić chaszcze, bo w nich straszą straszne 
paszcze.  
Odrzekł na to drugi trznadel:  
- Niepotrzebny, trznadlu, szpadel! Gdy 
wytrzeszczysz oczy w chaszczach, z krzykiem 
pierzchnie każda, paszcza!  
 

ŻABA  
Warzy żaba smar, pełen smaru gar, z wnętrza gara 
bucha para, z pieca bucha żar, smar jest w garze, 
gar na żarze, wrze na żarze smar. 

 
 

(Miłego łamania języka!). 

 
  

Wynajmij salę z klimatyzacją  
w Klubie SPK Capalaba  

(dostęp do kuchni z komercyjną zmywarką) 
 

i baw się dobrze. 
 

Członkowie SPK 50% zniżki. 
 

Grażyna Kuczyńska  Tel: 07 3823 1738 
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 Korzenie Unii Europejskiej 
Dr Matthias Rath pochodzi z rolniczej rodziny, zamieszkałej w południowych Niemczech. Ukończył studia medyczne i pracował 
jako lekarz oraz pracownik naukowy w Klinice Uniwersytetu Hamburskiego oraz w Niemieckim Centrum Serca w Berlinie. 
Specjalizował się w miażdżycy i chorobach sercowo – naczyniowych. W roku 1987 odkrył związek między niedostatkiem witaminy 
C i nowym czynnikiem ryzyka choroby serca – lipoprotein(a). Po opublikowaniu artykułu na ten temat w periodyku American Heart 
Association został zaproszony do współpracy przez dwukrotnego laureata nagrody Nobla Linusa Paulinga. Trzy lata później był już 
dyrektorem Cardiovascular Research w Instytucie Linusa Paulinga w Palo Alto, w Kalifornii. Szef docenił jego pracę do tego 
stopnia, że w 1994 r., krótko przed śmiercią, oświadczył „Nie mam wątpliwości co do tego, że myślę o dr. Rath, jako o moim 
następcy.”  
Obecnie dr Rath kieruje badaniami i studiami klinicznymi w Instytucie Medycyny Dietetycznej i Komórkowej, głównie w zakresie 
medycyny komórkowej. Uchodzi za twórcę tej dyscypliny. Do medycyny klinicznej wprowadza wiedzę dotyczącą roli mikro 
składników odżywczych jako biokatalizatorów w rozlicznych reakcjach metabolicznych na poziomie komórek. Wraz ze swoim 
zespołem badawczym ustalił, że niedostatek mikro składników odżywczych jest głównym powodem miażdżycy, wysokiego 
ciśnienia krwi, niewydolności serca, cukrzycy, osteporozy, wielu rodzajów raka i niesprawności systemu immunologicznego, w tym 
AIDS. Oczywiście, tego rodzaju badania stanowią kamień obrazy dla tych wszystkich, którzy produkują żywność o wartości 
mierzonej jedynie w tonach.  
 

Dr Rath jest członkiem Akademii Nauk Nowego Jorku, Amerykańskiego Stowarzyszenia Serca i innych naukowych organizacji. 
Jego popularne książki „Dlaczego zwierzęta nie cierpią na atak serca – a ludzie owszem” i „Rak” zostały sprzedane w milionach 
egzemplarzy. Walczy on o prawa pacjentów i o powszechny dostęp do medycyny naturalnej, demaskując zakusy przemysłu 
farmaceutycznego. W uznaniu tych działań otrzymał różne nagrody, w tym „Odznaczenie Bastionu Wolności”, przyznane przez 
American Preventive Medical Association.  
 

Rodzice dr Ratha przekazali swym dzieciom humanitarne wartości, które ich syn stara się wcielać w życie. Z tego względu 
wypowiedział wojnę forsowanej przez Unię Europejską koncepcji „Codex Alimentaris”, która ma pozbawić ludność całego świata 
dostępu do ziół, witamin i specjalnych składników odżywczych. W kontekście równoległej polityki skrytego wprowadzania do 
powszechnej konsumpcji żywności genetycznie zmodyfikowanej, wygląda to na metodę prowadzącą do znacznej redukcji 
ziemskiej populacji. Aby wzmocnić swe argumenty, dr Rath poświęcił sporo swojej pracy zbieraniem dowodów na faszystowski 
rodowód Unii Europejskiej i opublikował wiele materiałów z nim związanych na swej witrynie „Dr Rath Health Foundation”1).  
 

Strona Fundacji jest redagowana w różnych językach, w tym także w polskim. Niniejszy tekst oparty jest na wersji angielskiej. 
Obecnie głównym artykułem Fundacji jest „Upadek Unii Europejskiej i groźba kryzysu nuklearnego”. Zaczyna się on od 
stwierdzenia, że przez stulecie planetą zarządzały interesy korporacyjne kryjące się za przemysłem petrochemicznym i 
farmaceutycznym (Oil and Drug Cartel), których wielobilionowe rynki zostały zagrożone gwałtownym postępem w nowych 
technologiach, konkretnie energią odnawialną i oparte na nauce leczeniem naturalnym. W tej sytuacji, kontynuowanie obecnego 
monopolu może mieć miejsce tylko za pomocą dyktatury. Dlatego też kartel starał się wprowadzić swych popleczników na 
kluczowe stanowiska, przede wszystkim szefów państw dysponujących bronią nuklearną. Po odejściu George’a W. Busha, 
głównym globalistą dbającym o interesy kartelu stał się prezydent Sarkozy. Do 2007 r. Unia Europejska była stowarzyszeniem 
demokratycznych państw. Pod kierownictwem Sarkozyego, z udziałem Angeli Merkel, stała się dyktaturą reprezentującą interesy 
kartelu. Są na to następujące dowody:  
 

• Poziom wykonawczy brukselskiej Unii Europejskiej posiada 27 mianowanych komisarzy. Ich Centralne Biuro zatrudnia 54 tysiące, 
również niewybranych, biurokratów. 
• Parlament Europejski nie ma cech charakteryzujących demokrację. Na przykład, nie inicjuje ustawodawstwa. 
• Sarkozy i Merkel wykorzystali spreparowany „kryzys” do zmuszenia państw europejskich do przekazania swoich suwerennych 
praw nowej centrali kartelu w Brukseli. 
• Sarkozy i Merkel upoważnili Centralny Bank Europejski do wydrukowania jednego biliona euro, w celu udzielenia pomocy 
prywatnym bankom. Rezultaty tego były nieuniknione i wykalkulowane: 

1. Globalna inflacja obejmująca wszystko od żywności po benzynę, na całym świecie. 
2. Eksport europejskiego kryzysu ekonomicznego na cały świat. 

• Zaufana Sarkozego, Christina Legarde, szefowa Międzynarodowego Funduszu Monetarnego wyciągnęła 430 trylionów od 
członków Funduszu na koszty „kryzysu europejskiego”. W ten sposób rozciągnęła rządy kartelu na rozwijające się państwa 2), 
poprzez zależność ekonomiczną.  
 

Ponad dwa lata temu, na łamach International Herald Tribune, dr Rath ujawnił, że projekt brukselskiej Unii Europejskiej został 
opracowany pod koniec lat trzydziestych ubiegłego stulecia przez dobrych partnerów – nazistów i kartelu. Celem tego projektu była 
„Tysiącletnia Koalicja” rządząca Europą, a później światem, poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą 3). Dziesięć dni po 
powyższej publikacji podał się nagle do dymisji prezydent Niemiec Horst Koechler. W okresie dwóch lat podało się do dymisji 
dziewięć rządów europejskich, ponieważ narody tego kontynentu nie chcą zaakceptować władzy kartelu. Po odejściu Sarkozego, 
kartel będzie próbował stworzyć kryzys międzynarodowy, obejmujący użycie broni jądrowej oraz obsadzić stanowisko prezydenta 
US osobą zdolną do przeprowadzenia takiej operacji 4).  
 

Prosto z buszu: Janusz Rygielski 
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Witryna dr. Ratha zawiera niezwykle interesujący zbiór wypowiedzi hitlerowskich dygnitarzy z lat czterdziestych ubiegłego stulecia, 
kreślących ambitne plany unii europejskiej. 11 września 1940 r. szef propagandy Joseph Goebbels wygłosił wykład dla czeskich 
intelektualistów i dziennikarzy. Zaczął od tego, że w związku z przewidywanym upadkiem Wielkiej Brytanii, tworzy się możliwość 
przeorganizowania Europy według zasad korespondujących ze społecznymi, ekonomicznymi i technicznymi możliwościami 
dwudziestego wieku. Następnie stwierdził, że sto lat wcześniej Niemcy przeszły przez podobny proces pod kierownictwem 
Bismarcka, tworzącego jedność niemiecką, „wykutą krwią i żelazem”. Bez jego dzieła Niemcy byłyby niezdolne do zaangażowania 
się w konflikty z europejskimi mocarstwami.  
 

Czasy zmieniły się. Są nowe technologie, szybkie sposoby podróżowania i komunikowania się. W Europie nadal znajduje wiele 
małych państw spierających się w różnych sprawach, ale to wszystko jest podobne do kłótni w rodzinie. Goebbels był przekonany, 
że po pięćdziesięciu latach Europejczycy nie będą myśleli w kategoriach krajów, a o obecnych problemach nikt nie będzie pamiętał. 
„Moim zdaniem, koncepcja wolności narodu musi być zharmonizowana z faktami obecnego dnia i prostymi pytaniami dotyczącymi 
wydajności i celu. Członek rodziny nie może mieć prawa zakłócania spokoju dla osobistych celów. Na podobnej zasadzie, w dalszej 
perspektywie, pojedynczemu krajowi europejskiemu nie może być pozwolone stawanie na drodze generalnego procesu organizacji.”  
 

Goebbels zauważa dalej, że „Nie było nigdy naszą intencją, aby ten nowy porządek (w angielskim tłumaczeniu „new order”, czyli 
współczesna nomenklatura – JR) czy reorganizacja Europy była dokonana siłą...Dokonujemy tutaj reform, które, jestem przekonany, 
któregoś dnia zostaną zapisane dużymi literami w książce historii Europy 5).”  
 

Obecni twórcy takich reform pewnie myślą podobnie. Wśród dokumentów zamieszczonych na witrynie dr. Ratha, zwraca uwagę 
propozycja legislacyjna opracowana przez pana ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentroppa. Zawiera ona osiem 
punktów. W pierwszym, władze państwa, które rozpętało II Wojnę Światową powołują Konfederację Europejską, aby uchronić 
narody Europy przed wojną. W drugim udziela się członkom Konfederacji wolności i politycznej niezależności. W trzecim 
zobowiązuje się państwa Europy do wspólnej obrony przed agresorem. W czwartym powołuje się sojusz do obrony Europy. W 
piątym udziela się członkom prawa do organizowania gospodarki według wspólnie uzgodnionego planu (czyż nie na tym polegało 
RWPG, jeśli ktoś jeszcze ją pamięta). Punkt szósty zapewnia zachowanie narodowych charakterów, ale państwa będą 
przeprowadzały intensywną wymianę kulturową. W punkcie siódmym zaprasza się do Konfederacji te wszystkie państwa 
europejskie, które jej nie zakładają, a w ósmym, ostatnim, zapowiada się opracowanie Ustawy o Konfederacji, która będzie 
konsultowana ze wszystkimi rządami (nie z parlamentami, czyli tak, jak to miejsce w Unii obecnie – JR), oczywiście po wojnie 6).  
 

Janusz Rygielski  
 

PS.  Na witrynie dr. Ratha znajduje się również artykuł, który może wzbudzić szczególne zainteresowanie polskiego czytelnika. 
Chodzi o katastrofę opodal lotniska w Smoleńsku. Rath nawiązuje do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że 
śmierć brata w coraz większym stopniu wygląda na zabójstwo i również zaapelował do biurokratów w Brukseli, aby podjęli 
niezależne dochodzenie. Rath zwraca uwagę, że w oficjalnym tekście przemówienia, które prezydent Lech Kaczyński zabrał ze 
sobą do Katynia, zawarta była opinia, że Polska i Rosja znajdują się na ścieżce do pojednania „Niech ta rana całkowicie i 
ostatecznie zagoi się. Jesteśmy już na tej ścieżce. My, Polacy, wyrażamy uznanie i cenimy działanie Rosjan w ostatnich latach. Ta 
ścieżka zbliża nasze narody. Powinniśmy kontynuować tę podróż, nie zatrzymując się na tej drodze, czy cofając się.” Rath uważa, 
że prezydent Lech Kaczyński był najbardziej kłopotliwym oponentem idei Unii Europejskiej i, że zarówno on, jak i nie sprzyjający jej 
jego współpracownicy, zostali wyeliminowani przez kartel. 

 
PRZYPISY:  
1. http://www4.dr-rath-foundation.org/index.html Tu Rath mógł mieć na myśli także Polskę, która również ratowała obce, prywatne banki.  
2. Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania tej organizacji znaleźć można w publikacji „One Trillion Dollar Bailout Can No Longer Conceal the 
Nazi Roots of the „Brussels EU”. http://www.nazi-roots-of-brussels-eu.org/openletter.html  
3. Chodzi oczywiście o Mitta Romney. 
4. http://www4.dr-rath-foundation.org/brussels_eu/roots/08_goebbels_europe_future.html  
5. http://www4.dr-rath-foundation.org/brussels_eu/roots/33_ribbentrop_european_confederation.html Gdzie znajduje się więcej detali.  

6. http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/Lech-Kaczynski_2012 

  

 

 
 

GABINET PROTETYCZNY 
Protetyk dentystyczny z wieloletnim stażem zawodowym oferuje: 

 Protezy całkowite 

 Protezy częściowe 

 Protezy szkieletowe (na bazie metalowej) 

 Ochraniacze szczęk 

 Podścielenia i reperacje protez 

 Refundacje kosztów w przypadku 
ubezpieczeń w prywatnych Kasach 
Zdrowotnych oraz “Veteran Affairs”. 

 
Bezpłatna konsultacja, przyjemna obsługa, korzystne ceny  

oraz dodatkowo 10% rabatu w ramach nowo otwartej praktyki. 

Zamawiając wizytę proszę dzwonić 3814 4221 lub telefon komórkowy 0488 994 237. 

22 Picton Dr, Alexandra Hills. 
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XXXXI Walny Zjazd SPK i Obiad Żołnierski w Capalaba. 

  

  

W dniu 27/10/2012 r w siedzibie Koła SPK nr 8, odbył się 41 Zjazd delegatów kół SPK w Australii.  Punktualnie o godz. 
9.00am, prezes Zarządu Krajowego Witold Kuczyński otworzył zjazd serdecznie witając wszystkich delegatów. Po 
odegraniu hymnu australijskiego i polskiego, prezes wezwał do uczczenia pamięci zmarłych członków SPK jednominutową 
ciszą. Po części oficjalnej, przystąpiono do prac zjazdu i wyboru przewodniczącego zjazdu, odczytania protokółów i 
sprawozdań prezesów poszczególnych kół. W dalszej części zjazdu dyskutowano nad przyszłością kół SPK w Australii. 
Sporo czasu poświęcono bolesnej sprawie sądowej, jaka toczy się pomiędzy Zarządem Krajowym SPK a kilkoma 
członkami byłego koła SPK w Canberra. Nasz adwokat, który tę sprawę prowadzi, przedstawił delegatom wszystkie fakty i 
dokładnie omówił jej szczegóły. Na zakończenie zjazdu prezes Zarządu Krajowego Witold Kuczyński, serdecznie 
podziękował całemu Zarządowi a także Zarządowi Koła Nr 8 za dobrą pracę na rzecz SPK w Australii, a prezes Koła Nr 8 
Zdzisław Koch zaprosił delegatów na tradycyjny obiad żołnierski. 
Po zakończeniu zjazdu, o godz.1.00 pm, odbył się coroczny obiad żołnierski. Po odegraniu hymnów państwowych Australii 
i Polski, prezes Koła Nr 8 Zdzisław Koch serdecznie przywitał wszystkich gości, życząc wszystkim zebranym miłego 
spędzenia czasu. W trakcie uroczystości, konsul honorowy Brian Kilmartin wzniósł toast za Królową angielską Elżbietę II, 
wice-president RSL Peter Kinsella - za polskiego prezydenta, prezes ZK SPK Witold Kuczyński - za Premiera Australii, a 
prezes koła Nr 8 Zdzisław Koch – za wszystkich zaproszonych gości i uczestników tego uroczystego obiadu. Po spożytym 
posiłku, prezes Zarządu Krajowego Witold Kuczyński i wice-prezes Koła SPK Nr 8 Jan Tkaczyk, wręczyli zasłużonym 
członkom krzyże kombatanckie Federacji Światowej SPK. I tak, krzyż Federacji Światowej SPK został pośmiertnie nadany 
kol. Marianowi Sokołowskiemu i złożony na ręce jego żony Joanny Sokołowskiej. Przed przekazaniem krzyża Joannie 
Sokołowskiej, kol. Jan Tkaczyk przypomniał zebranym życiorys śp. Mariana Sokołowskiego i powiedział kilka ciepłych słów 
o jego pracy na rzecz naszego stowarzyszenia. Następne krzyże, za wspaniałą i wieloletnią pracę społeczną na rzecz 
naszego koła, zostały wręczone kol. Grażynie Kuczyńskiej i kol. Zdzisławowi Koch. Zebrani nagrodzili wyróżnionych 
dużymi oklaskami. Podczas trwania obiadu na dużym ekranie był wyświetlany film żołnierski, który zaproszeni goście z 
wielką uwagą obejrzeli. Całemu Zarządowi Koła SPK Nr 8 należą się duże podziękowania, za zorganizowanie i 
przygotowanie tak wspaniałego obiadu. Na zakończenie uroczystości, prezes Zdzisław Koch podziękował serdecznie 
wszystkim za przybycie i zaprosił na kolejny obiad w roku przyszłym. 
 

Tekst i zdjęcia: Jan Tkaczyk 
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Krzyże Federacji Światowej SPK otrzymali: od lewej (pośmiertnie) kol. Marian Sokołowski, kol. Grażyna Kuczyńska i kol. Zdzisław Koch. 
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 Ś.P. Julian Krok 
 

  

Śp. płk Julian Krok, był żołnierzem - stopień wojskowy -
porucznik pilot, mianowany na stopień majora w 2002 r. 
a następnie w roku 2006 na stopień podpułkownika. 
Brał udział w inwazji na zachodzie Europy jako pilot 
Dywizjonu 303 w Anglii.  Odznaczony: Krzyż Walecznych, 
Medal Lotniczy, Bojowa odznaka Dywizjonu 303, 1939-45 
War Medal, Defence medal, medal 1944, Medal za 
obronę w 1939 r, Krzyż Czynu Bojowego PSZ.  Pracowity 
na rzecz Koła SPK Nr 8 Capalaba, wieloletni członek od 
1968 roku.  Pełnił czterokrotnie funkcję Prezesa tego 
Koła.  Odznaczony srebrną i złotą odznaką SPK oraz 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Kombatanckim.  Pierwszy 
prezes w Australii, który przekazal SPK w ręce 
następnego pokolenia, którzy wzięli na siebie ten 
szlachetny obowiązek kustosza, aby utrzymać 
posiadłość oraz wszystkie tradycje Kombatantów i Polski 
Rzeczypospolitej na wiele przyszłych lat. Odszedł wielki 
żołnierz, człowiek i patriota.  Swoją życiową drogą, 
wyznaczaną walką o godność ludzką, o wolność, o 
nadzieję, nie uciekając od cierpień i prawdziwego 
poświęcenia, wpisał się znacząco na ważnych i pięknych 
kartach najnowszej historii naszej Ojczyzny.  Pozostał 
wierny swoim ideałom i przekonaniom.  I takim 

pozostanie w naszej pamięci. 

Śmierć śp. Juliana dotknęła nas wszystkich boleśnie.  Odszedł człowiek o wszelkich zaletach umysłu i 
charakteru.  Był nie tylko mądrym, ale przede wszystkim szlachetnym i prawym kolegą.  Jego wiedza, 
zdolności i doświadczenie służyły przez wiele lat naszemu środwisku polonijnemu, a cechy Jego osobowości 
stwarzały niepowtarzalną atmosferę, zawsze uśmiechnięty, pogodny, życzliwy.  Dobry jak chleb, będzie nam 
śp. Juliana ogromnie brakowało. 
 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów składają serdeczne kondolencje pogrążonej w 
żalu i smutku żonie Ani oraz całej rodzinie. 
 
Niech mu ziemia australijska lekką będzie. 
 
Cześć Jego pamięci! 
 
 
Witold Kuczyński 

 

 

22nd August 1920 – 13th December 2012 

92 years 
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Julian Krok 
 

KROK, Julian Late of Rochedale. Passed away peacefully 13th December, 2012. Aged 90 Years. Beloved 
Husband of Hanya. Dearly loved Father and Father-in-law of Yvonne and John. Loved and loving Jaja of Adam, 
Natalia, Julia and Alexander, and very proud Great-grandfather of Anya, Emmett, Isla and Evelyn. Relatives 
and Friends of Julian are invited to attend his Funeral Mass at Our Lady of Victories Catholic Church, Roche 
Avenue, Bowen Hills, TOMORROW, Thursday, 20th December, 2012, at 10.30 a.m., followed by burial at Mt 
Gravatt Cemetery. 
 

Published in Courier Mail on December 19, 2012. 

Najpiękniejsze są wspomnienia, które na zawsze pozostaną w naszych sercach ... 

  

  

Ostatni lot ppłk. Juliana Kroka, pilota Dywizjonu 303 
 

Julian Krok, ostatni pilot Dywizjonu 303 zmarł 13 grudnia 2012 roku w miejscowości Toowoomba  
(Qld Australia).  Wieloletni prezes Koła Nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brisbane, działacz 
polonijny.  Strażnik pamięci o Katyniu, organizator uroczystości rocznicowych tego ludobójstwa.   
Człowiek wielkiej klultury osobistej, dżentelmen, wzór tego co zwykliśmy określać mianem przedwojennego 
wychowania, z pokolenia Kolumbów i papieża Polaka Jana Pawła II. 

 

Odleciał do Pana na wieczny podniebny patrol.  Cześć Jego pamięci! 
 

Published on Dec 18, 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=73Tt5NuaOHc 

40 Zjazd SPK – Capalaba 20/10/2011 Dzień Żołnierza - Capalaba 14/08/2011 

Rocznica Katynia – Bowen Hills 29/04/2012 Wśród kolegów - Dzień Żołnierza - Capalaba 15/08/2010 

 

http://www.youtube.com/watch?v=73Tt5NuaOHc
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Opadły emocje wspaniałej zabawy sylwestrowej.  Pozostały wspomnienia i nasuwają się reflekcje minionego balu. 
Aby uświetnić imprezę sylwestrową, musiał być włożony uprzednio duży wkład pracy przez Zarząd SPK w Capalaba i nie 
tylko.  Przygotowania sali, ustawienie i nakrycie stołów i krzesełek, zainstalowanie sprzętu muzycznego i wspaniała 
dekoracja sali pięknymi “kaskadami” kolorowch balonów, których nadmuchano ponad 1000.  Później ułożono z nich 
dekoracyjną kompozycję.  To nasze artystki – dekoratorki, dwie Beaty, zaprojektowaly ten wspaniały wystrój sali. 
Na scenie stała przepiękna choineczka , która wyglądem przypominała “cacko” wystawowe firmowego sklepu. 
Ogólnie reasumując, efekt był wspaniały, elegancki i balowy. Na stołach ustawione byly platery z wyborną wędliną i 
przegryzkami.  Palące się świeczki dodawaly całej sali dodatkowego uroku. 
Na zabawę przybyło 120 osób, a dla spóźnionych - chętnych, zabrakło miejsca.  Zabawa rozpoczęła się o 20:00. 
Niestety nie wszyscy mogli wytrzymać w maseczkach balowych.  Było w nich trochę za gorąco.  Wszyscy bawili się 
wspaniale przy dość głosnej i rytmicznej muzyce, którą zaaranżowali jak zwykle niezawodni Krzysztof i Andrzej. 
Były nawet tańce z przytupem, z przechyłem i kółeczko. O północy szampany strzelały w górę i wydawało się, że 
składaniu życzeń, uściskom i pocałunkom nie będzie końca.  Ci co mieli duży zapas energii, tańczyli i hulali do 4:00 rano. 
Będzie co jeszcze wspominać przez dłuższy czas. 
Dziękujemy bardzo całemu zespołowi organizacyjnemu za wspaniałą zabawę i za włożony trud pracy.   
Brawo, brawo…….  Do miłego zobaczenia się ponownie za rok. 
 

Jadwiga K. 
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Więcej zdjęć na naszej website  http://polish-spk-foundation.org.au/gallery 
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Dumni z Polski wbrew elitom. 

Młodzi pragną poczucia wspólnoty narodowej. Wieszając biało-
czerwoną flagę z orłem, manifestują dumę. 
Otwarcie na Europę i kontakty z młodymi ludźmi z innych stron świata 
wzmocniły w Polakach – zwłaszcza młodych – poczucie tożsamości i dumy 
narodowej. Są impregnowani na nasiloną propagandę „wstydu z polskości". 
– W młodym pokoleniu poczucie polskości, przywiązania do kraju, dumy 
narodowej wyraźnie wzrosło – ocenia prof. Waldemar Paruch, historyk i 
politolog z UMCS. Według niego młodzi Polacy jeżdżą po świecie, pracują, 
zwiedzają i sami się przekonali, że szanse na przetrwanie mają te 
wspólnoty, u których poczucie tożsamości narodowej jest silne. 

 
Takie postawy stoją w skrajnej opozycji wobec tego, co lansują lewicowe elity.  Dla nich polskość to: „nienormalność", 
„cywilizacyjny zaścianek Europy", brzydka panna, której nikt nie chce czy „klechistan".  Dlatego „polskości trzeba się 
wyprzeć". „Patriotyczny wrzask, szmira, historyczne prostactwo czy wprost kłamstwo. I głośny krzyk: Polska, Polska!" – 
tak Seweryn Blumsztajn, publicysta „Gazety Wyborczej", pisał o młodych ludziach, którzy maszerując z biało-czerwonymi 
narodowymi sztandarami, spontanicznie, w kilkudziesięciu miastach zorganizowali obchody Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 
 

Biało-czerwoni... 
„Pojęcie patriotyzmu zadaje jakiś gwałt logicznemu myśleniu. No bo, jak można być dumny z przypadku, że urodziło się 
Polakiem" – pisał na łamach lewicowej „Krytyki Politycznej" jej redaktor naczelny Sławomir Sierakowski. 
Ale kilka dni przed Euro 2012 samochody, tramwaje, autobusy, balkony i okna domów w niemal wszystkich miastach 
Polski mienią się biało-czerwonymi flagami narodowymi. 
– Powieszę flagę, bo Polski się nie wstydzę. Choć nie zawsze jest pięknie – mówi Przemysław, 30-letni technik 
budowlany, który w jednym z poznańskich marketów kupował sporych rozmiarów flagę narodową. 
Przywiązanie do symboli narodowych pokazała walka o orzełka. Gdy kilka miesięcy temu się okazało, że zabrakło go na 
strojach piłkarzy reprezentacji, młodzi ludzie zorganizowali w Internecie akcję protestacyjną, grożąc bojkotem meczów. 
We Wrocławiu kilkanaście tysięcy kibiców krzyczało do Grzegorza Laty, prezesa PZPN: „Oddaj orła". Musiał się ugiąć. – 
Polacy mają bardzo silną potrzebę bycia razem, ale codzienne kłótnie polityczne sprawiają, że nie lubią tego 
demonstrować. Ale Euro stało się świetnym pretekstem, by pokazać dumę z polskości. W tym wypadku sport spełnił 
swoje zadanie – ocenia dr Ireneusz Siudem, psycholog społeczny. 
 

Nie wyśmiewajcie się 
„Polskość kojarzy się z przegraną, z pechem, z nawałnicami" – przekonywał Donald Tusk w felietonie opublikowanym w 
1987 r. na łamach „Znaku". Dodał: „polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu". 
A u młodych Anno Domini 2012? Jesienią zeszłego roku wydawnictwo Fabryka Zespołów wydało płytę „Potrafimy 
zwyciężać" – muzyczny hołd dla bojowników o niepodległość, na której młodzi artyści, m.in. Peja czy The Sandal, grali 
utwory zainspirowane powstaniem wielkopolskim. „Przestańcie się naśmiewać, nie słyniemy ze skąpstwa, bo nikt tu nie 
poskąpił krwi i łez" – śpiewa poznański raper.  Choć płyta nie miała wielkiej akcji promocyjnej, rozeszła się błyskawicznie. 
Teraz wydawca myśli o kolejnych edycjach: płytach dedykowanych powstaniom śląskim czy Grudniowi '70. – Młodzi 
ludzie mogą być zmęczeni codzienną polityką, jednak z całą pewnością są dumni z historii, dumni z Polski jako kraju. Nie 
męczy ich temat polskiej historii, wręcz przeciwnie, i nie zapominają o niej. Z pewnością dla każdego z młodych ludzi 
Polska wiele znaczy – ocenia Małgorzata Kaczmarek z Fabryki Zespołów. 
 

Kod kulturowy 
Cezary Michalski, publicysta „Krytyki Politycznej", w kwietniu zeszłego roku przekonywał, że Polska jest krajem skazanym 
na zagładę. „Dzisiaj utrzymuje nas przy życiu przypadek geopolitycznego ładu powstałego w Europie po 1989 r." – pisał. 
A felietonista „GW" Michał Ogórek kpił: – Po czym poznaje się polskość w krzyżu? Bo mu opadły ramiona. 
 

http://www.wykop.pl/ramka/1164833/mlodzi-polacy-sa-dumni-z-polski-i-jej-historii/ 
 

Opracowała i na Facebooku umieściła: Beata Szydłowska 
http://www.youtube.com/watch?v=r71UOZHy140&feature=related 

 

SPK jest od dawna również i na Facebooku.  Serdecznie zapraszamy na naszą stronę:  
http://www.facebook.com/groups/222139657854006/permalink/419761118091858/#!/stowarzyszenie.kombatantow 
 

http://www.youtube.com/watch?v=r71UOZHy140&feature=related
http://www.facebook.com/groups/222139657854006/permalink/419761118091858/#!/stowarzyszenie.kombatantow
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Exercise as a Cancer Prevention Tool 

 

“JELONEK” 

Wisława Szymborska 
 

Starość idzie Drogi Panie 

Coraz cięższe wypróżnianie 

Coraz częściej w brzuchu burczy 

Kusiek mi się mocno skurczył 

Gniotą kark przeżyte lata 

Bolą nerki i prostata 

Wzrok nieostry, w stawach strzyka 

Chyba już nie będę bzykał. 

 

Nawet moja białogłowa 

Wdzięki swe przede mną chowa 

Twierdząc żem nie konik polny 

I do skoków już niezdolny. 

A ja jestem jak ze stali. 

W starym piecu diabeł pali 

Marzy mi się jeszcze skok 

Taki nagły, męski w bok 

Popić tęgo jak Zagłoba 

 

According to BBC News: 
 

"Previous research shows that exercising to the recommended levels can 
reduce the risk of breast cancer recurring by 40 percent. For prostate cancer 
the risk of dying from the disease is reduced by up to 30 percent. Bowel 
cancer patients' risk of dying from the disease can be cut by around 50 
percent by doing around six hours of moderate physical activity a week." 
 
Ciaran Devane, chief executive of Macmillan Cancer Support is quoted as saying: 

"Cancer patients would be shocked if they knew just how much of a 
benefit physical activity could have on their recovery and long term 
health, in some cases reducing their chances of having to go through the 
gruelling ordeal of treatment all over again. It doesn't need to be anything too 
strenuous; doing the gardening, going for a brisk walk or a swim, all count." 
A study by Harvard Medical School researchers found that breast 
cancer patients who exercise moderately for three to five hours a week 
cut their odds of dying from cancer by about half, compared to 
sedentary patients.  
 
 

 

In fact, any amount of weekly exercise increased a patient's odds of surviving breast cancer. This benefit also remained 
constant regardless of whether women were diagnosed early on or after their cancer had spread. 
One of the primary reasons exercise works to lower your cancer risk is because it drives your insulin levels down, and 
controlling insulin levels is one of the most powerful ways to reduce your cancer risks. It's also been suggested that 
apoptosis (programmed cell death) is triggered by exercise, causing cancer cells to die. Exercise also helps lower your 
estrogen levels, which explains why exercise appears to be particularly potent against breast cancer. And if you're 
male, be aware that athletes have lower levels of circulating testosterone than non-athletes, and similar to the association 
between estrogen levels and breast cancer in women, testosterone is known to influence the development of prostate 
cancer in men. 
Then of course, exercise also improves the circulation of immune cells in your blood, whose job it is to neutralize 
pathogens throughout your body. The better these cells circulate, the more efficient your immune system is at 
locating and defending against viruses and diseases, including cancer, trying to attack your body. 

 

All things are Fine in Moderation, but a little Exercise will do Wonders for One's Health -  
& what's More, you May even Like it! 

 

http://www.healthyaction.com.au/ 

Niech mnie potem boli głowa 

I niech kac mnie znowu męczy 

Żona wymówkami dręczy. 

A ja znowu jak jelonek 

Ostry różek, cud ogonek! 

Nagle w stawach cosik chrupnie 

Prysły ze łba myśli głupie. 

Wspomnień łezka z oka kapnie 

Możesz marzyć stary capie!!!! 

 

Exercise as a Cancer Prevention Tool 
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 Opłatek Żołnierski 15 grudnia 2012 - SPK Capalaba 

Opłatek  żołnierski –  Kultura dzielenia się opłatkiem. 

Jak zwykle w bardzo ciepłej i rodzinnej atmosferze odbyło się tegoroczne spotkanie wigilijne w siedzibie Koła Nr 8 SPK 

Capalaba.  Tradycyjny opłatek był również okazją do podzielenia się radością nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i 

powspominania opłatka w okopach lat minionej wojny - żołnierskiej służby. 

Przy świątecznym stole spotkali się byli żołnierze, oraz członkowie klubu SPK 

„Wszystkim tu zebranym, Waszym rodzinom oraz będącym z nami myślami składam najserdeczniejsze życzenia, by Boże 

Narodzenie upłynęło w dobrej atmosferze, przyniosło chwile refleksji nad naszą Kulturą dzielenia się opłatkiem i wytchnienia od 

codzienności oraz było zapowiedzią pomyślności w 2013 roku”, powiedział prezes Zdzisław Koch. 

Pasterz Duchowny ks Przemysław Karasiuk przypomniał o pięknej, polskiej tradycji łamania się opłatkiem oraz udzielił wszystkim 

duszpasterskiego błogosławieństwa. 

Pierwszy harcerz Janek Suchowiecki zaprosił wszystkich do odśpiewania kolęd oraz złożenia życzeń i podzielenia się świątecznym 

opłatkiem.  Na wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnej potrawy – barszczu z uszkami. W tym świątecznym klimacie przebiegały 

dyskusje uczestników celebracji. 

Wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszej Polskiej kultury.  

1)  Nawiązanie do starochrześcijańskiej tradycji. Chrześcijanie pierwszych wieków przynosili na eucharystię między innymi chleb. Po 

skończonej agapie chleb ten rozdzielano potrzebującym. Część chleba zabierano z powrotem  i dzielono się nim z tymi, którzy na 

spotkanie wspólnoty nie mogli przyjść. Był to znak wzajemnej miłości i pamięci. 

2)  Wydarzenia z historii Polski. Kiedy nasz kraj przestał istnieć. Nasi przodkowie chcieli zachować jedność mimo, że mieszkali w 

różnych krajach, dlatego zaczęli posyłać w listach chleb. Niemożliwym było posyłanie normalnego chleba. Wymyślono więc opłatek, 

który można włożyć do koperty. Opłatek pieczony jest tak samo, jak hostia używana przez kapłana w czasie Mszy św.  

3)  Łamanie się opłatkiem w tradycji chrześcijańskiej nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus dzielił się chlebem z 

apostołami. Ten gest przez wieki był niezwykle istotny dla chrześcijan. Przez setki lat ludzie obdarowywali się tym, co dla nich było 

tak bardzo istotne, czyli chlebem, symbolem życia.  

W niektórych regionach Polski opłatkiem obdziela się gospodarskie zwierzęta, uważając, że tak wielkiego święta powinny dostąpić 

wszystkie stworzenia. Opłatkiem dzielono się także symbolicznie z duszami zmarłych, składając opłatek na dodatkowym talerzu 

stawianym na wigilijnym stole. 

Krystyna Parzybok 
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11 listopada – Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Naród Polski. 

Dziś obchodzimy Święto Niepodległości – jedną z najważniejszych rocznic nie tylko w dziejach świata, ale również dla 
Polski i Polaków.  Po blisko 123 latach rozbiorów nasza Ojczyzna znów zaczęła istnieć na mapie. Jest to święto 
Wolności, Radości i Dumy z bycia Polakiem.  Każdy z zebranych tutaj gości z całą pewnością zastanawiał się nad tym:  
Cy by było gdyby nie 11. listopada?  Co by było gdyby nie było Polski?  Gdzie bylibyśmy teraz?  W jakim mówili języku? 
Co by się stało gdyby nie splot wydarzeń, gdyby nie pojawienie się odpowiedniego człowieka w odpowiednim czasie? 
 
Można powiedzieć, że sam fakt odzyskania przez Polskę niepodległości to splot niespodziewanych wydarzeń. Na 
przełomie października i listopada 1918 r. Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa 
polskiego jest bliska. Zaistniała sytuacja międzynarodowa była dla Polski wyjątkowo korzystna. Cztery lata wcześniej - 
w chwili wybuchu I wojny światowej Polacy mogli jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie 
trzy państwa zaborcze będą właściwie bezsilne. Owszem, ówczesna sytuacja była napięta, jednak wszystkich zaskoczył 
bieg wypadków; niewielu przewidziało sam wybuch wojny, powszechnie wierzono, że nigdy nie dojdzie do starcia. 
Ostateczny scenariusz – czyli klęska mocarstw centralnych na zachodzie, bezowocne zwycięstwo na wschodzie, 
podwójna rewolucja w Rosji i do tego rewolucja w Niemczech – był absolutnym zaskoczeniem. Szansy danej przez 
historię i los Polacy nie zmarnowali i aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich okupowanych 
przez państwa centralne. 
 
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, stał się 
rzeczywistym przywódcą tworzącego się państwa polskiego. Profesor Roman Wapiński w komentarzu do tego co się 
wydarzyło w 1918 roku mówi, że w odbiorze współczesnych ten splot wydarzeń miał charakter mistyczny. Wydarzenia 
tamtego okresu porównywane są do Cudu nad Wisłą. Wydaje mi się, że ten niesamowity splot wypadków sprawia, że 
młode pokolenie Polaków nie do końca rozumie i pojmuje wagę tego co się wtedy stało – dla nich jest to mit, legenda. 
W związku z tym, gdzieś zatracili sens tego święta. Przestali doceniać to kim są i jaką mają historię. Młodzi Polacy nie 
lubią używać słowa „Ojczyzna”, wolą mówić o sobie: „kosmopolita/obywatel świata”. Ale tak naprawdę co ma do 
zaoferowania człowiek bez określonego pochodzenia i zaplecza kulturowego. 
 
Ojczyzna to nie tylko terytorium/określone miejsce na mapie, ale również ludzie mówiący tym samym językiem, myślący 
podobnie, uznający te same wartości, patrzący w tym samym kierunku, wierzący w to samo. Gdyby wykreślić z tego 
krótkiego opisu „ojczyzny” słowo „terytorium” można powiedzieć, że tutaj w Brisbane stworzyli Państwo swoją „małą 
ojczyznę”, a dzisiaj świętują podwójne Święto Niepodległości – tej Polski położonej tysiące kilometrów stąd i tej „małej 
Polski” tutaj w Brisbane. Chciałabym również zwrócić uwagę na to, iż z racji bycia imigrantem mają Państwo przywilej 
świętowania niepodległości w różnych innych momentach życia, np. wtedy kiedy Wasze dzieci powiedzią, że są dumne 
ze swoich polskich korzeni – to jest zwyciestwo i mała niepodległość.  
Tym samym życzę sobie i wszystkim tu zebranym wspaniałego, podwójnego święta niepodległości i zachęcam do 
częstszego świętowania. 
 

Magda Dąbrowska 

  

Fot.  Ryszard Federowicz 

http://historia.pap.pl/?q=node/49
http://historia.pap.pl/?q=node/31
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 Muzeum Archiwum Polonii w Qld – Informacja. 

 

Nasza placówka istnieje już od ponad sześciu lat.  Powołana do życia została za sprawą wieloletnich starań pana 
Franciszka Rutyny i z tej przyczyny nosi jego imię.  Pojawiały się już wielokrotnie różne informacje o wybranych pracach 
naszego zespołu, brak chyba jednak pewnego sumarycznego zaprezentowania naszej działalności. 
Poza zorganizowaniem, co prawda dość skromnego ale stosunkowo profesjonalnego technicznego zaplecza, od wielu lat 
zajmujemy się żmudnym sortowaniem, katalogowaniem i digitalizacją posiadanych zbiorów.  Trudno nie dostrzec, że na 
przestrzeni dziesięcioleci Polonii w QLD nagromadziły się ogromne ilości wszelkiego rodzaju dokumentów, tak pisanych jak 
i innych mediów, np: filmy na starych taśmach celuloidowych 8 mm, zdjęcia itp. 
W trakcie naszych prac pojawiają się liczne pytania.  Przez cały okres trwania naszych organizacji i gromadzenia 
przeróżnych zbiorów, nikt nie pomyślał wcześniej o ich katalogowaniu i budowaniu na ich podstawie, historii naszych 
rodaków w QLD.  Bardzo cennymi są wszelkie zdjęcia, a jest ich spora ilość, niestety jednak bardzo skromnie opisane.   
Nie zawierają one zwykle wszystkich danych potrzebnych do archiwizacji, a jednocześnie upamiętnienia osób na nich 
uwiecznionych.  W celu pełnej archiwizacji potrzebne są daty wykonania zdjęć, miejsca oraz imiona i nazwiska osób, które 
się na nich znajdują. 
Zgodnie z zapowiedzią z numeru świątecznego Biuletynu Polonii, zaczynamy publikować w polonijnych mediach wybrane 
zdjęcia i prosimy czytelników o dostarczanie nam informacji.  Prosimy też o dostarczanie nam oryginałów lub kopii zdjęć, 
filmów celuloidowych 8 mm (jeżeli się jeszcze u kogoś przechowały), taśm video (VCR), spisanych historii, lub też informacji 
o osobach w różny sposób związanych z naszą społecznością.  Wszelkie dane i informacje można nam dostarczyć na wiele 
sposobów; osobiście, pocztą zwykłą lub elektroniczną, na adres: polbrismuzeum@gmail.com , jak też uzyskać tymi 
metodami więcej informacji: tel. (pryw. Suchowiecki Jan) 3272 0930.  Wszelkie dostarczone nam materiały będą podlegały 
zwrotowi po ich skopiowaniu lub wejdą w skład zbiorów Muzeum, jeżeli takie będzie życzenie ich właścicieli.  W zamian za 

udostępnienie, na życzenie właściciela dokumentu, możemy nieodpłatnie przekazać również kopię digital. 

 

Posiadane informacje: (Rok 1950. „Nowa Polonia” - składa wieniec na ANZAC Day. 

Prosimy o wszelkie informacje na temat tego zdjęcia. 
 

Muzeum-Archiwum Polonii w QLD, 10 Marie Street, Milton Qld 4064   Email: polbrismuzeum@gmail.com 

Tel. (pryw. Suchowiecki Jan) 07 3272 0930 

mailto:polbrismuzeum@gmail.com
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I ten nadchodzący rok 2013 jest cały trochę jak Obama w drugiej odsłonie - niczego specjalnie dobrego się po nim nie 
spodziewamy, ale liczymy, że przynajmniej nie doprowadzi do katastrofy. A potencjalnych zagrożeń wokół nie brakuje: 
widmo światowej recesji, kryzys polityczny i gospodarczy w Unii Europejskiej, tradycyjne już, ale coraz bardziej wzmagające 
się wrzenie na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie, perspektywa katastrofy demograficznej i klimatycznej, kurczące 
się zasoby surowców. Dalej jest globalizacja, która pociąga za sobą między innymi postpolitykę i pytanie o dalszy sens 
demokracji. W owym zglobalizowanym świecie wszystko to przekłada się na sytuację w Polsce, każda ze wspomnianych 
wyżej okoliczności ma swoje słabsze lub silniejsze odbicie na krajowym podwórku. 
W czasach kryzysu, a taki w tej czy innej formie, nas nie minie możliwe są dwie postawy - dzikiej walki o przetrwanie 
kosztem innych lub solidarności. Tej ostatniej jakoś w minionych dwóch dekadach Polski, nomen-omen postsolidarnościowej 
- nie mieliśmy w nadmiarze. Może czas na powrót do ideałów Sierpnia. Nie w wymiarze politycznym, bo tu już niczego 
dobrego spodziewać się nie można, ale indywidualnym. Chcąc zmienić Polskę - zacznijmy od samych siebie, okazując 
więcej współczucia, wyrozumiałości i cierpliwości dla innych, nawet jeśli mają inne pomysły na życie i Polskę niż my. Tego 
właśnie w tym niełatwym roku Naszym Czytelnikom (i sobie też) wypada życzyć. 
 

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/728465,nowy-rok-2013-co-sie-wydarzy-w-ciagu-kolejnych-12-miesiecy 

 

 

 

Na prośbę zainteresowanych członków, podajemy numer konta bankowego  
na który można wpłacać składki członkowskie i donacje na Okólnik. 

 

Account Name: Polish Ex-Servicemen’s Association 
BSB number: 064–172   Account number: 1010 8726 

 

Prosimy pamiętać aby podać swoje nazwisko i zaznaczyć na co kwota jest 
przekazywana. 

 

Lista ofiarodawców na Koło SPK Nr 8 i na “Okólnik”: 
 

1.  Mieczysław Swat  $100.00 
2.  Elżbieta Bukowska $30.00 
3.  Kazimierz Gawor $20.00 
4.  Jolanta Gołka $10.00 
5.  Witold Kuczyński $10.00 
6.  Walter Olszewski $10.00 
7.  Marek Suchocki $20.00 

 

Serdecznie dziękujemy! 

 

 

Nowy Rok 2013.  
Co się wydarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy? 

 

Końca świata przepowiadanego przez Majów nie było i w związku 
z tym, chcąc nie chcąc, wkraczamy w rok 2013. Wszelkie ślady na 
niebie, ziemi i twardych dyskach naszych komputerów wskazują, 
że lekki to on nie będzie. Ale nie załamujmy się zawczasu - 
proponuje szef magazynu "Rejsy". Pierwszym ważnym 
wydarzeniem politycznym nadchodzącego roku będzie 
zaprzysiężenie prezydenta Baracka Obamy na drugą kadencję. 
Cztery lata temu jego wybór uznaliśmy za wydarzenie roku, a 
może nawet pierwszej dekady nowego stulecia. Oto na czele 
światowego imperium, które budowę swojej potęgi rozpoczęło od 
wyrżnięcia tubylców i nieludzkiej eksploatacji niewolników 
przywiezionych z Afryki, staje Afroamerykanin - młody, 
wykształcony, dynamiczny. I co? I nic. Obama nie spełnił prawie 
żadnej z pokładanych w nim nadziei, a jednak został ponownie 
wybrany na urząd.  
 

 

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/728465,nowy-rok-2013-co-sie-wydarzy-w-ciagu-kolejnych-12-miesiecy
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Informujemy, że tradycyjne święcenie pokarmów Wielkanocnych odbędzie się w Sobotę Wielkanocną  
w dniu 30 marca 2013 roku o godz 12.00 w siedzibie Koła SPK. 

Po święceniu zapraszamy, szczególnie dzieci, na konkurs pisanek  
i na najładniej udekorowany koszyk. 

 

Życzymy wszystkim powodzenia w konkursie. 
 

BAWIMY SIĘ W KARNAWALE. 
 

Zarząd Koła SPK Nr 8, serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków koła  
na zabawę z kolacją z okazji Karnawału i Australian Day, 

która odbędzie się 26/01/2013 (sobota) o godz. 18.00, 44-54 Holland Crescent, Capalaba Qld 4157. 
 

Po kolacji zapraszamy na parkiet lub do słuchania wesołej muzyki.   
Bawimy się na małej sali. Ilość miejsc ograniczona - 50 osób.   

 

Rezerwację i opłatę przyjmuje Adam Parzybok do 23/01/2013.  
Tel: (07) 3206 1323  mob: 0415 723 525; email: aparzybok@tpg.com.au   

 

Opłata - $15 – Kolacja w cenie biletu. 
(Raz zarezerwowane miejsce uważa się za sprzedane - nie ma zwrotu pieniędzy - można znaleźć kogoś na to miejsce). 

 

Zarząd Koła SPK nr 8 zaprasza członków koła na Zebranie Informacyjne, które odbędzie się  
w dniu 17 lutego 2013 r. (niedziela), o godz 13.00 w siedzibie koła, 44-54 Holland Crescent, Capalaba. 

W związku z koniecznością podjęcia ważnych decyzji związanych ze sprzedażą działki,  
prosimy członków Koła SPK Nr 8, o osobisty udział.  

 

Po zebraniu zapraszamy wszystkich na BBQ pod sosnami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publikowane materiały wyrażają opinie ich autorów, niekoniecznie zgodne z opinią redakcji.  

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i ewentualne nieścisłości czy błędy i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian. 

 

Zawiadamiamy członków i sympatyków Koła SPK, że kopie naszego Okólnika są dostępne do wglądu na naszej stronie 
internetowej http://www.polish-spk-foundation.org.au, na którą serdecznie zapraszamy. Po wejściu na naszą witrynę, proszę 

wybrać dział “News and Newsletters” i potem załadować do swojego komputera wybrane przez siebie wydanie.  
W odróżnieniu od drukowanej kopii którą wysyłamy naszym członkom, wszystkie strony Okólnika na naszej witrynie,  

można obejrzeć w kolorze.  Życzymy przyjemnego oglądania! 
 

 

Redakcja Okólnika serdecznie zaprasza chętnych do współpracy i prosi o nadsyłanie materiałów do druku pocztą  
elektroniczną na adres: krystyna@jkdesign.com.au  lub na dysku CD na adres pocztowy redakcji  

PO Box 1211, Capalaba Qld 4157 

 

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Kombatantόw  

zaprasza na uroczystość poświęconą Ofiarom Mordu Katyńskiego oraz rocznicy bitwy o Monte Casino. 

Uroczystości rozpoczniemy w niedzielę 21 kwietnia 2013 r. o godz 10.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele na Bowen Hills.  

Po mszy, na zewnątrz kościoła, odbędzie się Apel Poległych.  Zapraszamy przedstawicieli organizacji polonijnych oraz osoby 

prywatne do składania wieńcow i kwiatόw pod tablicą pamiątkową. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:aparzybok@tpg.com.au
http://www.polish-spk-foundation.org.au/
mailto:krystyna@jkdesign.com.au
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Zdjęcia: Jan Tkaczyk 
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