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Styczeń - Czerwiec 2019 

Uroczyste otwarcie nowego Domu Kombatanta 
Brisbane - Capalaba, Qld - 26. maja 2019 r. 

 

W oficjalnym otwarciu nowego Domu Kombatanta udział wzięli (na pierwszym zdjęciu, od lewej strony):   
John Burgess ED - RSL envoy to the Diplomatic and Consular Corps,  ks. Grzegorz Gaweł SChr – proboszcz  
i kapelan Koła SPK Nr 8,  dr Theresa Lauf - konsul honorowy,  prof. Marian Radny - wiceprezes RNPA,   
hm. Krzysztof Dutkowski – przew. okręgu ZHP Australia,  Karen Williams – mayor of Redland City Council, 
Zdzisław Koch - prezes Koła SPK Nr 8,  Jennifer Bacia - writer & novelist,  Jan Tkaczyk - prezes SPK Australia.   
 

Część oficjalną i cały program artystyczny,  
poprowadziła Aneta Bałon.   

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:  
Marian Radny, Karen Wiliams, Zdzisław Koch,  

Jennifer Bacia i Jan Tkaczyk. 
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Zarząd Koła SPK Nr 8 
 

Prezes Zdzisław Koch (07) 3824 5108 
Wiceprezes Andrzej Mroczek (07) 3390 4037 
Sekretarz Viga Misztal    0400 276 392 
Zca Sekretarza Teresa Stodulny    0476 966 154 
Skarbnik Iwona Rafalski (07) 3870 3851 
 
Adres elektroniczny Koła SPK Nr 8 w Capalaba: 
secretaryspk@gmail.com 
 

 

Patron SPK Koła Nr 8 
 

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

Komisja Rewizyjna Koła Nr 8 
 

Przew. Mirosław Kosmala   0411 373 330 
Członkowie: Wiesław Bożyk    (07) 3194 9489 
 Marian Jóśko   0413 345 766 
   

Poczet Sztandarowy 
 

Chorąży Marian Jóśko  0413 345 766 
Asystenci: Wiesław Bożyk   (07) 3194 9489 
 Dariusz Węgrecki  0401 545 499 
 

Zarząd Krajowy SPK Australia 
 

Prezes Jan Tkaczyk (07) 3395 1955 
Wiceprezes Włodzimierz Wnuk (03) 9568 6062 
http://www.polish-spk-foundation.org.au 
 

Polska Parafia Bowen Hills (07) 3252 2200 
 

Ksiądz Proboszcz i Kapelan Koła SPK Nr 8 
 

Ks. Grzegorz Gaweł SChr (07) 3252 2200 
Email: bowenhills@bne.catholic.net.au 
 

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla 
 

58 Picnic St, Enoggera Qld (07) 3855 3772 
 

Harcerstwo ZHP Obwód “Pomorze” 
 

Przew. pwd. Rafał Dróżdż 0403 492 264 
Hufiec Żeński pwd. Anna Bartlett 0407 908 900 
Hufiec Męski pwd. Łukasz Karbanowicz 0403 702 358 
 

Okręg ZHP Australia   www.zhp.org.au 
 

Przewodniczący Okręgu:   hm. Krzysztof Dutkowski 
Email: ckdutkowski@bigpond.com 
 

Chorągiew Harcerek - Australia 
 

Komendantka Chorągwi:   hm. Urszula Daniels   0419 942 907 
Email: kc_harcerek@zhp.org.au 
 
Referentka Wędrowniczek przy Kwaterze Światowej Harcerek   
 

hm. Ala Lew-Tabor - Email: a.lewtabor@uq.edu.au 
 

Koło Przyjaciół Harcerstwa 
 

Prezes KPH Magda Myszkowski 0423 000 838 
 

 

Inne Organizacje Polskie w QLD 
 

Rada Naczelna Polonii Australijskiej 
 

Prezes Małgorzata Kwiatkowska   0411 282 110 
Wiceprezes  Marian Radny   0412 219 841 
Email: http://www.polishcouncil.org.au 
 

Dom Polski 
 

10 Marie St, Milton Qld 4064   (07) 3369 2747 
Prezes Alice Langford  0423 252 375 
Vice-Prezes Irena Biedak OAM    irena@ozpol.com.au 
Sekretarz Helena Podbereźny    (07) 3300 5130 
Skarbnik Iwona Rafalski  0432 455 959 
 
Polska Szkoła Sobotnia Bowen Hills 
 

Dyrektor Magdalena Aksu   0490 002 964 
Email: principal@brisbanepolishschool.org.au 
 

Prezes KR Anna Reardon   0416 959 105 
Email: president@brisbanepolishschool.org.au 
 

Stow. im. T. Kościuszki - Darra  (07) 3217 0015 
 

Prezes Koła Zdzisław Jarentowski  0421 082 194 
 

Radio 4EB Centrala   (07) 3240 8600 
 

Prezes Marek Knappe  0468 461 985 
Email: polskieradio@4eb.org.au 
 

“DIVERSICARE”  -  Pomoc dla Osób Starszych 
 

Koordynator:   Wiesława Dróżdż  (07) 3846 1099 
 

Koło Polek/Klub Seniorów - H. Podbereźny (07) 3300 5130 
 
BIBLIOTEKA piątek 12:00 - 18:00   (07) 3369 2747 
 

Kierownik – Barbara Andrusiewicz :  E: library@polonia.org.au 
 
Archiwum Polonii QLD 
 

Michał Józefowicz   0412 468 846  E: museum@polonia.org.au 
 
Zespół Pieśni i Tańca "OBERTAS"  www.obertas.org.au 
 

Email: info@obertas.org 
Kierownik Artystyczny  -  Henryk Kurylewski:      0402 210 712 
 
Zespół Pieśni i Tańca "WISŁA" www.wisla.org.au 
 

Maciek Ślusarczyk  -  0413 034 443 
Choreograf Zespołu  -  Agnieszka Kowal  (07) 3286 9621 
 

Wydaje Zarząd Koła SPK Nr 8   -   Redaktor Naczelny:  Krystyna Tkaczyk   -   Tel: 07 3395 1955    Email: info@polish-spk-foundation.org.au 
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i skrótów nadsyłanych tekstów. 

 

Członkowie Zarządu 
 

Łucja Krawczyńska (07) 3273 6117 
Mirosław Krawczyński (07) 3273 6117 
Jarosław Stodulny   0411 273 907 
Agnieszka Kowal (07) 3286 9621 
 
Siedziba Koła SPK Nr 8: 
48-54 Holland Crescent, Capalaba Qld 4157 
Nr Telefonu: (07) 3390 1640 
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  Krótka historia Domu Kombatanta – siedziby Koła SPK Nr 8 w Capalaba. 

Autorem cytowanych fragmentów z książki “Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii” jest: Józef Wasiel OAM z Koła Nr 8, 
który na podstawie prowadzonej przez te wszystkie lata kroniki, opisał wszystkie najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce  
w naszym kole w Capalaba.  Opracowana przez niego w maszynopisie, „Historia Koła SPK Nr 8 w Brisbane”, obejmuje okres od 
chwili powstania naszego Koła Nr 8 (w maju 1954 roku), aż do połowy 1991 roku, a więc do czasu w którym tę książkę zaczęto 
przygotowywać do druku. Wydano ją w Kielcach w 1992 r., dzięki staraniom Zarządu Krajowego SPK w Australii. 
 

Kilka fragmentów z tej książki zamieściliśmy już 5 lat temu, w „Okólniku” Nr 415.  W kronice prowadzonej przez Józefa Wasiela OAM, 
opisane są najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w kole w ciągu 37 lat.  Opisano w niej wszystkie plusy i minusy działalności 
naszego koła.   
Książka ta będzie zawsze dostępna do wglądu zainteresowanym czytelnikom, w naszym nowym Domu Kombatanta w Capalaba. 
 
 
 

[Fragmenty kroniki Józefa Wasiela c.d.] 
 

Historyczną datą początkującą istnienie Koła SPK Nr 8 w Brisbane, był dzień 16 maja 1954 roku.  Wówczas to właśnie w Domu 
Polskim w  Milton, odbyło się zebranie organizacyjne, zwołane z inicjatywy gen. Juliusza Kleberga, ówczesngo prezesa Zarządu 
Krajowego SPK i Rady Organizacji Polskich w Australii.  Nikt już nie pamięta ile osób wzięło udział tym zebraniu, chociaż kilkanaście 
nazwisk przetrwało w zachowanym po dziś dzień protokole.  Akces do organizacji zgłosiły 32 osoby, po czym wybrano jej pierwszy 
zarząd w skład którego weszli: prezes K. Skrężyna, wiceprezes Z. Kotulski, sekretarz L. Moczyński i skarbnik A. Ordyński.  Kreśląc 
zarysy przyszłego programu nowo powstałego koła, gość „świeżo upieczonych” SPK-owców z Brisbane gen. J. Kleeberg wskazał 
przede wszystkim na konieczność utrzymania polskości, wychowania w patriotyźmie polskiej młodzieży oraz walki o wolność i prawa 
naszej ojczyzny.  Pierwsze miesiące nowo wybranego zarządu upłynęły na żmudnych pracach organizacyjno-administracyjnych, 
jednakże szybko zabrano się także za działalność merytoryczną i zorganizowani kombatanci z Brisbane dawali powoli znać o swoim 
istnieniu.  Podczas Walnego Zebrania 19/06/1955 r., przy stanie 36 członków, nowym prezesem wybrano Stanisława Żochowskiego, 
jednakże data ta stała się początkiem półtorarocznego kryzysu organizacyjnego.  Koło nie utrzymywało żadnych kontaktów z 
Zarządem Krajowym SPK, a jego działalność ograniczała się do zwoływania rzadkich zebrań, przy niewielkiej frekwencji.  W roku 
1957 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Nr 8 S. Smoleniec zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym prezes S. 
Żochowski złożył wniosek o rozwiązanie Koła.  Wniosek na szczęście upadł i obecni wybrali nowe kierownictwo, na czele którego 
stanął nowy prezes S. Smoleniec.  Działalność Koła zaczęła się z wolna ożywiać. ..... 
Więcej szczegółów o działalności Koła SPK Nr 8 w Capalaba, znajdziecie państwo w książce pt. „Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów w Australii (1950 – 1992)”, której autorami są M. Filek, O. Rajmund, L. Koperski OP.   
Książka ta, wydana została dzięki staraniom Zarządu Krajowego SPK Australia, pod koniec grudnia 1992 roku.   
 

  

Dom Kombatanta w Capalaba w 1964 roku. Tak wyglądał Dom Kombatanta przed wyburzeniem w grudniu 2017 roku. 

   

Poniżej, zdjęcia nowego Domu Kombatanta w Capalaba, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 26. maja 2019 r. 
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  XXII Zjazd Delegatów Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie. 

 

Zjazdy delegatów Federacji Światowej SPK w Londynie, odbywają się regularnie co 3 lata.  Biorą w nich udział delegaci 
krajowych organizacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z całego świata.  Ilość krajów biorących udział w zjazdach 
Federacji Światowej, jest coraz mniejsza, bo koła krajowe SPK w wielu państwach, powoli się zamykają.   
W XXII Światowym Zjeździe Federacji Światowej SPK, jaki odbył się w Londynie w dniach od 7 do 10 września 2018 r., 
wziąłem udział jako członek Rady Federacji Światowej SPK i jako reprezentant SPK Australia.  W czasie wyjazdu do National 
Memorial Arboretum w Staffordshire, wziąłem udział w uroczystości złożenia wieńca przez prezesa Federacji Światowej SPK 
kol. Czesława Maryszczaka pod pomnikiem Polskich Sił Zbrojnych.  Uroczystość ta, była również poświęcona 100. Rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Na XXII zjeździe, do Rady Federacji Światowej SPK, przyjęto nowego członka, 
Nową Zelandię.  Do Prezydium Federacji Światowej SPK wybrani zostali: prezes kol. Czesław Maryszczak, sekretarz 
generalny kol. Jacek Bernasinski, skarbnik kol. Barbara Orłowska.  Do Rady Federacji Światowej weszli przedstawiciele 
następujących państw: Wielkiej Brytanii, Canady, Argentyny, Brazylii, Francji, Nowej Zelandii i Australii.  XXII Zjazd  
w Londynie, zakończono mszą świętą dziękczynną, która odbyła się w kościele garnizonowym św. Andrzeja Boboli.   
 

Jan Tkaczyk 
Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii. 
 

 

Sztandary i tablice pamiątkowe kół SPK, które zakończyły swoją działalność w Wielkiej 
Brytanii, zostały umieszczone w polskim kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli.  

 

Wzniesiony nakładem 300 tys. funtów, pomnik Polskich Sił Zbrojnych w National Arboretum 
jest hołdem dla poległych bohaterów i będzie przypominał odwiedzającym, o tych Polkach  

i Polakach, którzy oddali swoje życie za wolność wielu narodów. 
SPK Australia dołożyła również do budowy tego pomnika, swoją cegiełkę. 

Delegaci działających jeszcze krajowych kół SPK, na XXII Zjeździe Federacji Światowej SPK. 
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  Pasterka w kościele na Bowen Hills - Brisbane, z grupą akordeonistów z Polski. 

Tegoroczna pasterka w naszym polskim kościele na Bowen Hills różniła się bardzo od tych z lat ubiegłych, bowiem była 
urozmaicona występem młodych akordeonistów z Polski, którzy przyjechali do nas, aby wziąć udział w australijskim PolArt 2018, 
organizowanym w tym roku w Brisbane.  Dla wielbicieli akordeonowej muzyki, była to prawdziwa uczta, bo grupa czterech chłopców:  
Piotr Motyka, Piotr Poterała, Mikołaj Skopek i mały Kuba, pokazała słuchaczom, jaka wspaniała muzyka może się z tych pięknych 
instrumentów wydobywać.  Młodzi akordeoniści zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, który był potem cały czas kontynuowany 
na wszystkich koncertach PolArtu.    
Głównym celebrantem mszy świętej o północy, był ksiądz proboszcz i kapelan Koła SPK Nr 8, ks. Grzegorz Gaweł SChr.        

     

     

     

Zdjęcia:  Ryszard Federowicz Zespół Akordeonistów z Polski:  Piotr Motyka, Piotr Poterała, Mikołaj Skopek i mały Kuba. 

Trio "Accordions for World", tworzą uczniowie Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu: 
 

Piotr Motyka (ur. 2000 r.) 
Piotr Poterała (ur. 2001 r.) 
Mikołaj Skopek (ur. 2002 r.) 
 

Grupą opiekuje się i kieruje nią na "co dzień"  
mgr Tomasz Gieroń - nauczyciel klasy akordeonu z Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. 
 

Więcej informacji o zespole na stronie internetowej: 
http://accordionsforworld.com/index.html 
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Zasłużony członek Koła SPK Nr 8 w Capalaba i przez wiele lat gospodarz tego koła. 
Za pracę społeczną dla naszej organizacji, odznaczony został srebrną i złotą odznaką Federacji SPK, 

srebrnym i złotym krzyżem zasługi SPK, krzyżem SPK Federacji Światowej  
oraz specjalną odznaką za 25 lat wiernej służby dla Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.   

 
Ostatnie pożegnanie Stanisława Lorenc „Stan Lorenc - celebration of life”,  

odbyło się w Capalaba w dniu 2. stycznia 2019 r., podczas prywatnej ceremonii,  
w której wzięli udział: rodzina i grono najbliższych przyjaciół. 

 
 

Śp. Stanisław Lorenc 
 

Urodzony 5. maja 1932 r. – zmarł 29. grudnia 2018 r., 
przeżywszy 86 lat 

Polish Ex-Servicemen’s Association in Australia is extending deep and heartfelt sympathy to family and friends. 

 

“Stan Lorenc  -  Celebration of life”. 
[Fragments of Eulogy delivered by Andrew Lorenc] 

 
Life did not start off very easy for Dad.  Some of you may know that he and his family 
were exported to Germany during WWII as slave labour to work on farms.  His sister 
worked in the kitchen where she stole scraps of food that were being thrown out to help 
feed the family.  Dad would not speak often about those times but when he did the 
stories of hardship I could not imagine to have lived through. 
After the war his family immigrated to Australia and things changed for the better. 
Obviously, he met Maria, my mum here.  They both worked hard but had lots of fun and 
adventures.  Every year they would go off somewhere different on holidays like watching 
green turtles hatch or looking for sapphires.  One year they went to Coober Pedy to look 
for opal.  Unfortunately they found some and decided, if it’s that easy, they should stay 
longer and get rich.  So they quit their jobs and spent next two years flat broke. 
Eventually, through perseverance they found enough opal to buy a nice house in 
Bardon.  During the lean times in Cobber Pedy, is when I arrived from Poland.  This was 
1969 but finally after years of litigation for custody the Communists decided that keeping 
me away from my mother was pointless and a few bribes were far more useful. 

Coober Pedy is where I met Stan who eventually became my stepfather and whom I grew to love and regard as my Dad.  He 
taught me to hunt, shoot a rifle, skin rabbits, how to fish, how to drive a car and even how to handle gelignite.  In fact, everything a 
father and son should do together.  I think because of the hardships he suffered as a young boy, he wanted Mum and I to have a 
happy life and was desperate for us to enjoy our time together.   
In recent years, Dad became increasingly frustrated as he no long could do things he enjoyed like woodwork or repairing clocks 
but, that is not how I remember him.  I only see a strong, confident man who loved his family and was always willing to help others.  
Who also wanted to contribute to the Polish community and donated a lot of his time helping with SPK.   
In a world full of abuse, exploitation, violence and suffering, Stan Lorenc, my dad, stood out as one of the good men, who was my 
role model, and I will miss him.   
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Członek Koła SPK Nr 8 w Capalaba.   
Za udział w czasie II Wojny Światowej w walkach obronnych kraju, 

w roku 1982 został mianowany przez Radę Państwa na stopień podporucznika.   
 

Ostatnie pożegnanie Władysława Witowskiego, w którym wzięła udział najbliższa rodzina i znajomi, 
odbyło się w czwartek 23. maja 2019 r., o godz 13-tej, w kaplicy na cmentarzu Mount Gravatt w Brisbane.  

 

Śp. ppor Władysław Witowski (Bobi) 
 

Urodzony 13. września 1920 r. – zmarł 17. maja 2019 r., 
przeżywszy 99 lat. 

Polish Ex-Servicemen’s Association in Australia is extending deep and heartfelt sympathy to family and friends. 

 

 

 

Najukochańszy Mąż, Tatuś, Dziadek i Pradziadek.   
Urodzony w Krakowie, w 1920 roku, podczas gdy Polska rodziła się jako wolny kraj.  Dorastał w ciężkich warunkach, razem ze 
swoją siostrą Janiną, przy boku Mamy.  Po ukończeniu szkoły ekonomicznej, w 1938 roku, wstąpił do szkoły wojskowej.   
W 1939 roku wstąpił do Polskiej Armii i we wrześniu 1939 r., przeszedł cały front, aż do momentu gdy Polska Armia wycofywała 
się przed Niemcami na wschodzie kraju.  Kiedy Rosjanie napadli ze wschodu i Polska Armia się poddała, dostał się do niewoli.  
Wyskoczył z jadącego pociągu, na drodze do obozu niemieckeigo i wrócił do domu rodzinnego.  Spędził lata wojny, pracując.  Po 
wojnie rozpoczął naukę na uniwersytecie, gdzie spotkał swoją przyszłą żonę, Janinę.  Wkrótce się pobrali i spędzili razem ponad 
72 lata.  Porzucił myśli o karierze jako marynarz, aby zostać w domu z rodziną.  Wychowali dwójkę dzieci, 5 wnucząt i 3 
prawnuków.  Miał wiele zainteresowań: żeglarstwo, rybołówstwo, pływanie/sport, kajakarstwo/wioślarstwo, wakacje pod 
namiotem, jazdy motorem i samochodami, nawet boksowanie.  Świetnie pływał, skakał do wody i jeździł na nartach.  Zaraził nas 
żyłką przygody.  Jego najbardziej ulubionym zajęciem było smażenie się godzinami na słońcu, do czego sprzyjały wyjazdy do 
słonecznej Jugosławii.  Poświęcił całe życie dla Rodziny.  Razem z żoną osiedlili się w Australii w 1988 roku.  Ostatnio jego 
zdrowie podupadło i odszedł od nas w zeszłym tygodniu.   
Będzie nam Ciebie brakowało, Twoich żartów i uśmieszków, najlepszej na świecie jajecznicy i zupy ziemniaczanej ze skwarkami.  
Śpij spokojnie.  Do zobaczenia wkrótce.  Na zawsze w naszej pamięci. 
 

God Bless You.  You will be missed.  Rest in Peace. 
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Koncert Niepodległości - koncert muzyki hybrydowej, czyli połączenie wielu gatunków muzyki i dźwięków, także archiwalnych.   
Artyści z Polski dali z siebie wszystko i koncert, szczególnie dla nas, tak daleko od Ojczyzny okazał sie koncertem specjalnym i, z 
uwagi na dobór utworów, bardzo nostalgicznych.  Wykonawcy: Ola Turkiewicz, wokalistka i kompozytorka znana i ceniona nie tylko  
w Polsce, wiele lat działała i występowała w Kanadzie i Tomasz Bacajewski, aktor i wokalista polski, występujący głównie na Wybrzeżu.   
Narrację prowadził nasz lokalny, polsko-australijski Kristof Kaczmarek, aktor teatralny, filmowy oraz założyciel pierwszego teatru 
emigranckiego „Żart” w Zachodniej Australii.  No i dziękujemy muzykom, bez nich nie byłoby koncertu.  
Wspaniale wypadł koncert muzyczny Gala.  Koncert, z udziałem artystów australijskich polskiego pochodzenia oraz gości z Polski, 
zachwycił słuchaczy.  Wśród naszych australijskich gwiazd były min. piosenkarka operowa Xenia Puskarz Thomas, laureatka 
ubiegłorocznego The Lady Fairfax New York Scholarship, znana już sopranistka Magda Lisek oraz Luise Tarnawska.  Z Polski przybyli  
piosenkarz i aktor Michał Macioch i ulubieniec publicznosci Artur Gotz, który zaskarbił sobie sympatię naszych maluchów występując 
dla nich w przedstawieniu kukiełkowym w Dniu Otwarcia Festiwalu, który był jednocześnie dniem dla najmłodszych.  Zresztą Artur Gotz 
nie żałował nam swojego talentu i mieliśmy przyjemność posłuchać go również w indywidualnym koncercie w Domu Polskim.   
Nie możemy pominąć instrumentalistów koncertu Gala, więc wymieńmy chociaż kilku: Eugenia Puszkarz Thomas, Damian Koropatwa, 
Andrzej Puzio, Terenia Tabor, Maya Stempień, rodzina Rawdanowicz oraz 17-letnia zaledwie kompozytorka Isabella Lauf.   
Marek Ravski – jego koncert w Domu Polskim w Milton cieszył się wielką popularnością.  Marek zresztą występował już przedtem w 
Australii, na zaproszenie Towarzystwa Polskiej Kultury w Wiktorii.  Śpiewa w wielu językach, po polsku, rosyjsku, w jidysz, po 
angielsku, włosku, niemiecku i hiszpańsku i prezentuje wiele stylów, śpiewając rosyjskie romanse, piosenki Beatlesow, Presleya, Yves 
Montand’a czy Piaf, w wersjach oryginalnych lub jako własne tłumaczenia.  Zagrał w filmie operowym i śpiewa muzykę klasyczną. 
 
Kolejny koncert o którym należy wspomnieć, to koncert grupy „Accordions for World”.  Trzech muzyków, wszyscy urodzeni w wieku 
XXI, a więc ledwie sięgający pełnoletności, zadziwiają swą dojrzałością muzyczną.  Piotr Poterała, Mikołaj Skopek i Piotr Motyka gościli 
w Australii nie po raz pierwszy, mielismy przyjemność posłuchać ich w 2015, kiedy jako nowo powstała grupa, wystąpili w Sydney, 
Canberze i w Brisbane.    → 
 

Święta, święta i po, świętach, to samo można powiedzieć o Festiwalu PolArt’u. 
Trzy lata przygotowań, 10 dni szaleństwa i koniec, aż żal. 

Aby pobyć jeszcze trochę w tej atmosferze, spróbujmy powspominać. 

Koniec PolArtu w Brisbane ... aż żal 

 



 
  Str 9 Styczeń – Czerwiec 2019 

 Koncerty... no tak, ale nie tylko, był przecież jeszcze teatr, moja wielka miłość.  Na PolArt’cie pojawiły sie teatry z różnych zakątków 
Australii.  Teatr Fantazja z Sydney ze współczesną komedią samego Juliusza Machulskiego „Branch”.  Z Perth gościliśmy 2 teatry: 
„Scena 98”  ze Świętoszkiem Moliera i „New City Theatre” w sztukach „Zazdrość”oraz „Happy Birthday Melanie” (po angielsku).   
 

Kolejno wystąpiły Grupa kabaretowo-teatralna z Sydney Vis A Vis z przedstawieniem „Seks to zdrowie, jeśli mnie pamięć nie myli”, 
Teatr Prób "Miniatura" im. Jerzego Szaniawskiego z Melbourne, który zaprezentował program „Uśmiechnij się”, a na zakończenie  
Teatr Stary z Adelaidy, uraczył nas komedią „Uczta morderców”.  Dziękujemy ślicznie i zapraszamy częściej.  Nie czekajcie na 
następny PolArt, tylko wpadajcie do Brisbane.   
 

Sympatycy kina, mieli okazję obejrzeć kilka polskich filmow, a miłośnicy książek spotkali się z polską poezją i prozą.  W spotkaniu udział 
wzięli: Maria Agoston, Krystyna Parzybok, Agnieszka Niemira, Ela Chylewska, Bogumił Drozdowski oraz jedyny prozaik Jacek Drecki, 
prezentujący swoją książkę o jednym z najsławniejszych Polaków, Ignacym Paderewskim.  Nic tylko czytać. 
 

Nadszedł ostatni dzień Festiwalu, 6 godzin nieustannych atrakcji w South Bank Parklands, na scenie South Bank Piazza.  Ci, którzy  
z jakichś powodów nie mogli zobaczyć koncertów folklorystycznych przedtem, teraz mieli przegląd zespołów, tańców, śpiewów.   
Było kolorowo, wesoło, głośno, radośnie, a nastrój panował iście karnawałowy.  Swojskie przytupy zaprezentowało 16 zespołów  
z Australii i Nowej Zelandii.  Oprócz artystów polonijnych, publiczność miała okazję jeszcze raz posłuchać gości wracajacych do Polski, 
tak więc w South Bank pożegnali się z nami: zespół akordeonistów „Accordeons for World”, Artur Gotz, Marek Ravski,  
Andrzej Puzio, Quella oraz rodzina Rawdanowiczów.  Życzymy im szczęśliwej podróży!  
  Z wybiciem południa gości pozdrowiła i oficjalnie festiwal zakończyła, prezes prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej pani 
Małgorzata Kwiatkowska, dziękując organizatorom PolArt’u 2018 za ich 3-letnie zmagania z przygotowaniami do Festiwalu.   
 

Ale zabawa trwała dalej, prezentując kolejne zespoły.  Ciekawym przerywnikiem w koncercie był pokaz mody, której inspiracją były 
polskie stroje ludowe.  Pokaz mody przygotowała pani Agnieszka Kowal.  Modelki, wszystkie piękne i zgrabne, z polskim wdziękiem 
zaprezentowały kreacje stworzone przez uzdolnione projektantki.  Sukienki były ciekawe, sama bym niejedną chętnie założyła, 
szczególne zaś ochy i achy wzbudziła sukienka ślubna, projekt Agnieszki Kowal.  Prawdziwe uznanie zdobyli panowie, prezentujący  
od pasa w górę.... tylko kolorowe muszki.  Paniom też się coś należy.   
 

Jednym z końcowych, przez wszystkich wyczekiwanym punktem programu, było losowanie „malucha” Henia, naszej brisbańskiej 
maskotki festiwalowej.  Na pomysł loterii z maluchem Heniem, czyli fiatem 125P, wpadła członkini komitetu pani Agnieszka Kowal,  
a jej mąż ofiarował dziesiątki godzin swojej pracy, przywracając Heniowi jego dawną świetność.  Pomogli i inni, i oto Heniu w całej 
krasie i urodzie, oczekuje swego losu.  Pani Agnieszka zamieszała, oryginalny Henio, czyli pan Henryk Kurylewski los wygrzebał i 
wszystko wiadomo.  Szczęśliwym, nowym właścicielem naszego malucha, został pan Jerzy Wrzochal, serdecznie gratulujemy. 
 

Będziemy teraz z niecierpliwością oczekiwać na następny PolArt 2021, do zobaczenia! 
 

Ula Nadstazik  

 

 

The Mayor of Redlands Karen Williams with on stage with the cast of Folkloric 2 at Redlands Performing Art Centre. 

Wisla girls and one single man Artur Gotz at South Bank in Brisbane. 

You will find more beautiful photos on: https://polart2018.com.au/whats-on/folkloric-song-dance/    or on: https://www.facebook.com/polartaus/ 
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Zlot Okręgu ZHP Australia 
“Harcerskie szczyty” -  Samford, QLD. 

Zdjęcia i fragmenty opisów pod nimi, pochodzą z wymienionej wcześniej strony: https://www.facebook.com/zhpaustralia/ 
 
Zlot Okręgu ZHP Australia 2019 "Harcerskie Szczyty" - po przyjeździe wszystkich z Melbourne, Sydney i Brisbane i po ustawieniu 
namiotów, oficjalne rozpoczęcie zlotu odbyło się w niedzielę 6-go stycznia.  Nasz zlot jest podzielony na następujące obozy: kolonia 
zuchowa "Śladami Stasia i Nel', obóz harcerzy "Marszałek", obóz wędrowników "Dowódcy", zastęp instruktorów "Hetmanie", obóz 
harcerek "My Polki", obóz wędrowniczek "Czujka", zastęp instruktorek "Świetlany Krzyż" oraz po raz pierwszy w naszej historii okręgu, 
obóz instruktorek z malutkimi dziećmi "Małe Kangurki". 
 

 

     

Chorągiew Harcerek Australia jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza 
Polską.  Pierwsze drużyny harcerek w Australii powstały na początku lat 50-tych i w roku 1952 
powołano Chorągiew Harcerek.  Początki pracy nie były łatwe.  Drużyny działały w większych 
miastach: Perth, Brisbane, Adelaide, Hobart, Sydney i Melbourne.  Ze względu na duże odległości 
i brak instruktorek nasza chorągiew została zawieszona na killku letni okres.  Nastomiast w roku 
1970 ponownie została powołana i od tego czasu pracujemy już bez przerwy. 
Obecnie drużyny działają w Sydney, Melboune i Brisbane 
 

Pierwsze miejsce w Konkursie Projektu 
Oznaki Zlotowej otrzymał Krystian Davis 

z Hufca Harcerzy "Polesie" w Sydney.  
Gratulujemy wspaniałej oznaki. 

Kwatermistrz zlotu druh Rafał Drozdz wraz z 
wędrowniczkami pracuje nad główną bramą. 
 

     

A kto o nas tak dobrze dba? Smaczne szarlotki nam piecze?   Nasze kochane KPH (Koło Przyjaciół Harcerstwa). 
 

ZHP Chorągiew Harcerek Australia   https://www.facebook.com/zhpaustralia/ 
Zapraszamy wszystkich czytelników na stronę Facebooku, na której znajdują się piękne zdjęcia, filmiki i szczegółowe sprawozdania  

z harcerskiego zlotu Okręgu ZHP Australia, który odbył się w Brisbane w dniach 6 - 19. stycznia 2019 r. 

Przez trzy dni nasza młodzież wzięła udzial w 
abseiling, czyli w zjeżdżaniu po linie z wysokiej 
wieży. 

Bardzo wszystkim podobała się harcerska trivia 
night, w czasie której mieszane drużyny harcerek 
i harcerzy musiały odpowiadać na różne pytania. 
 

Zlot Okręgu ZHP Australia "Harcerskie Szczyty", Samford, Qld  – zdjęcie grupowe. 
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„Dzień Gości” – Komisja Konkursowa. 
Od lewej siedzą: hm. Krystyna Paszkiewicz (z zastępu instruktorek 
"Świetlany Krzyż"), Jan Tkaczyk (prezes Zarządu Krajowego SPK), 
Urszula Daniels (główna komendantka zlotu), hm. Marysia Nowak 
(główna oboźna zlotu), ks. pwd. Kamil Żyłczyński (kapelan zlotu). 

Główna Komenda Zlotu: 
pwd. Rafał Drozdz, hm. Krysia Dutkowski, hm. Urszula Daniels,  
hm. Marysia Nowak, phm. Robert Myszkowski and hm. Chris Dutkowski.   
Jak zawsze na każdym zlocie i obozie, główna komenda zlotu i komendy 
poszczególnych obozów, bardzo ciężko pracują aby zlot się udał.  
Programy są pełne ciekawych zajęć, ale mimo długich dni i krótkich nocy, 
komenda zawsze jest uśmiechnięta. 

 

Koło SPK Nr 8 w Capalaba, wspomogło harcerzy finansowo,  
w zakupie nowych namiotów. 

Pierwsza inauguracyjna msza święta polowa, była poprowadzona 
przez kapelana hm. Wiesława Słowika. 

Pierwszy raport komendantów obozów: 
phm. Tomek Karbanowicz - obóz "Marszałek", pwd. Jan Waśko - 
obóz "Dowódcy”, phm. Monika Paszkiewicz - obóz "My Polki", phm. 
Marta Żyznowska - obóz "Czujka", phm. Ania Chawa - kolonia 
"Śladami Stasia i Nel" oraz phm. Karina Katsipodas - obóz "Małe 
Kangurki".  Raport przyjmuje główna oboźna hm. Marysia Nowak. 
 

Pierwsze podniesienie polskiej i australijskiej flagi. 

     

Opiekunowie patrolów odmeldowują się   
druhnie hm. Ali Tabor  - komendantce złazu 
wędrowniczego pod nazwą "Kroki do wolności". 

W tym dniu, patrole w piękny słoneczny i ciepły 
dzień, wyruszyły do Mt Glorious.  Jak sama nazwa 
wskazuje, była to wycieczka w piękne tereny. 

Poprzez górskie strumyki z chłodną i czyściutką 
wodą, patrole dotarły do miejsca obiadu, gdzie 
czekał na nich śliczny zalew, otoczony skałami. 

Więcej na stronie internetowej: https://www.facebook.com/zhpaustralia/ 
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XII Zjazd Ogólny ZHP i LII Rada Naczelna. 
 

W dniach 1 – 3 lutego 2019 r., w Beaumont Estate, Old Windsor - Wielka 
Brytania, odbył się XII Zjazd Ogólny ZHP oraz LII Naczelna Rada 
Harcerska.  Okręg ZHP Australia oraz Chorągiew Harcerek Australia 
reprezentowali: hm. Krzysztof Dutkowski (przewodniczący okręgu),  
hm. Alicja Tabor i hm. Krysia Paszkiewicz (delegatki z wyboru), 
hm. Urszula Daniels (komendantka chorągwi) i hm. Andrzej Łacek 
(delegat z wyboru). 
 

Mimo zimnej pogody (bo na zewnątrz padał śnieg), na zjeździe panowała 
prawdziwie ciepła i braterska atmosfera.   
W zjeździe wzięło udział 150 osób z 8 krajów.  Wiele rzeczy było 
omówionych, wiele rzeczy postanowionych oraz został ustalony plan 
pracy na następne trzy lata. 
 

W czasie zjazdu został poświęcony nowy sztandar związku, który był 
zaprojektowany przez hm. Krzysztofa Dutkowskiego i uszyty tu w Australii 
przez panią Jarosławę Jachowską w Sydney. 
 

 

 

Reprezentacja Australii:  (od lewej) hm. Urszula Daniels,  
hm. Krysia Paszkiewicz, hm. Andrzej Łacek, hm. Alicja Tabor 

i hm. Krzysztof Dutkowski. 
 

 

 

Opracowała: hm. Urszula Daniels 

 Wiecej zdjęć i informacji o Zjeździe ZHP w Londynie,  
znajdziecie na stronach internetowych:  ZHP Chorągiew 
Harcerek Australia  https://www.facebook.com/zhpaustralia/  
 
lub na stronie ZHP Świat - Strona Główna  
https://www.facebook.com/ZHP.Swiat/ 
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Na zjeździe, gościła z nami phm. Krystyna Małkowska-Żaba, wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich,  
aby przedstawić Ordery Orła Białego, którymi pośmiertnie zostali oznaczeni druhna Olga i druh Andrzej. 

   

W czasie zjazdu, okręgi otrzymały Protektorat od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Wśród honorowych gości na Zjeździe ZHP była najwyższa reprezentacja władz organizacji harcerskich z Polski – przewodniczący ZHR 
(Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej) hm. Grzegorz Nowik, przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł oraz naczelniczka ZHP hm. Anna 
Nowosad.  W styczniu 2019 roku, został powołany nowy okręg ZHP Irlandia.  W czasie kominka harcerskiego, przewodniczący ZHP hm. 
Robert Rozpędzihowski, wręczył sznur funkcyjny przewodniczącej Zarządu Okręgu Irlandia pwd. Katarzynie Kawka.   
Przewodniczącym ZHP ponownie został wybrany hm. Robert Rozpędzihowski.  Jego zastępcą został były naczelnik harcerzy hm. 
Marek Szablewski.  Na konferencji instruktorów, na Naczelnika Harcerzy został wybrany hm. Franek Pepliński z Wielkiej Britanii.   
Na konferencji instruktorek omówiłyśmy proponowane zmiany do naszego regulaminu, oraz gorąco podziękowałyśmy odchodzącej 
naczelniczce druhnie hm. Oleńce Mańkowskiej.  Naczelniczką Harcerek została wybrana hm. Danusia Figiel z Chorągwi Harcerek 
Kanada.  Tak więc, po raz pierwszy w naszej historii organizacji harcerek, mamy naczelniczkę spoza Wielkiej Brytanii. 
Na konferencji instruktorek również postanowiono, że następna Adastra czyli Międzynarodowa Konferencja Instruktorek i Instruktorów, 
odbędzie się w 2021 roku i po raz pierwszy u nas w Australii! 

 

Druhna naczelniczka (w środku) i od lewej strony komendantki: 
Australii, Kanady, Francjii, USA, Wielkiej Brytanii i Argentyny. 

Przewodniczący zarządów okręgu (od lewej):  Stany Zjednoczone, 
Argentyna, Francja, Kanada, Irlandia, Australia i Wielka Brytania. 
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  Rocznica Mordu Katyńskiego i Bitwy o Monte Cassino 
Brisbane, 7-04-2019 r. 

W uroczystej mszy świętej i w Apelu Poległych, jaki odbył się na zewnątrz kościoła w Bowen Hills, wzięli udział przedstwiciele wszystkich 
organizacji polonijnych w Brisbane.  Piękne patriotyczne kazanie wygłosił ks. proboszcz Grzegorz Gaweł Schr.  Po zakończeniu apelu, 

delegaci SPK, organizacji polonijnych, harcerzy oraz przedstawiciele rodzin poległych, złożyli wieńce i kwiaty pod tablicą katyńską..   
 

PAMIĘTAMY I ODDAJEMY HOŁD ICH MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI!   

   

   

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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Zdjęcia: Jan Tkaczyk 

 

 

 

 

 

Chociaż na zewnątrz padał deszcz i było pochmurnie, w środku panowała wesoła atmosfera, a z różnokolorowych koszyczków roznosił 
się zapach wielkanocnych smakołyków, czekających cierpliwie na poświęcenie.  Uroczystość poświęcenia dokonał kapelan Koła SPK 
Nr 8,  ks. proboszcz Grzegorz Gaweł SCh.   W tegorocznym konkursie na najpiękniejszą pisankę, komisja oceniająca, wytypowała do 
nagród trzy osoby.  Pierwszą nagrodę otrzymali: Jasmine Bartlett (za pisankę skrobankę) i Aramis Daniels (za pisankę we wzorze 
kaszubskim), a drugą nagrodę Małgosia Nastaj (za pisankę malowaną).  Nagrodę za najładniejszy koszyczek otrzymała Mariola Karwaj.  
Serdecznie dziękujemy Kołu SPK Nr 8 w Capalaba za ufundowanie słodkich nagród i wspaniałą organizację „Święconki”.   
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 

 

 

 

 

 

 

Po marszu, miłe spotkanie w SPK Capalaba, na corocznej „Grochówce”, którą ugotowały dla nas Tcheslava Koch i Teresa Lochki.   

Sztandar Koła SPK Nr 8 niósł Marian Jóśko, flagę polską niosła Paulina Kaniowski, australijską Angelina Skubisz, a sztandar harcerski niósł Aramis Daniels. 

Więcej zdjęć na naszej website: http://www.polish-spk-foundation.org.au/gallery 

Polską grupę prowadził Jan Tkaczyk - prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w  Australii. 

Główną banner SPK nieśli hm. Urszula Daniels i phm. Robert Myszkowski. W środku maszeruje ks. Grzegorz Gaweł SCh - kapelan Koła SPK Nr 8,  
a po prawej stronie Zdzisław Koch - prezes Koła SPK Nr 8. 



 
  Str 18 Styczeń – Czerwiec 2019 

  30. rocznica obrad Okrągłego Stołu. 

6 lutego 1989 roku przedstawiciele komunistycznej władzy  
i solidarnościowej opozycji po raz pierwszy zasiedli do rozmów przy 
Okrągłym Stole, który zainicjował i stał się symbolem pokojowego 
przekazania władzy w Polsce. 
W końcu lat 80. w komunistycznej Polsce narastały protesty społeczne 
wywołane fatalną sytuacją gospodarczą.  Opór wzmocnił się po decyzji 
ówczesnego premiera, Mieczysława Rakowskiego, o likwidacji Stoczni 
Gdańskiej, będącej kolebką zdelegalizowanej podczas stanu 
wojennego „Solidarności”.  Komunistyczni przywódcy zdecydowali się 
na rozpoczęcie nieformalnych rozmów z częścią aktywnej od dekady 
opozycji, które doprowadziły do rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu.   
 

 

Rozmowy toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Namiestnikowskiego – obecnego Pałacu 
Prezydenckiego – przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.  Brali w nich udział przedstawiciele władz PRL, wywodzącej się  
z „Solidarności” opozycji pod przywództwem Lecha Wałęsy oraz strony kościelnej.   
 

Dzięki obradom Okrągłego Stołu ponownie zalegalizowano „Solidarność” i doprowadzono do pierwszych, częściowo wolnych 
wyborów do Sejmu i Senatu PRL, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku.  Wbrew oczekiwaniom władz, PZPR poniosła w nich 
całkowitą klęskę, a kandydaci opozycji demokratycznej zdobyli niemal wszystkie dostępne mandaty. 
 

Okrągły Stół i czerwcowe wybory do tzw. Sejmu kontraktowego były początkiem zmian, w wyniku których w Polsce utworzono 
pierwszy niekomunistyczny rząd w tej części Europy z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem.  Już jesienią 1990 roku odbyły się 
całkowicie wolne wybory prezydenckie, w których zwyciężył legendarny przywódca „Solidarności”, Lech Wałęsa.   
Przemiany w Polsce, których znanym na całym świecie symbolem jest Okrągły Stół, stały się początkiem końca narzuconego po  
II wojnie światowej państwom Europy Środkowej i Wschodniej niedemokratycznego systemu władzy, uzależnionego od Związku 
Radzieckiego.  W 10 lat później, w tej samej Sali Kolumnowej, podpisano akces Polski do NATO, zaś w 2003 roku ratyfikowano 
Traktat Akcesyjny do Unii Europejskiej.   
 

Spory wokół oceny Okrągłego Stołu trwają po dziś dzień. Część polityków, głównie ze środowisk prawicowych, ocenia rozmowy 
prowadzone pomiędzy PZPR a Solidarnością jako zdradę interesów narodowych oraz przyczynę kłopotów państwa Polskiego,  
z którymi kraj zmaga się od 30 lat.  Najlepszym tego przykładem jest brak porozumienia ws. sejmowej uchwały upamiętniającej 
negocjacje przy Okrągłym Stole.   
Zwolennicy porozumień zawartych w 1989 roku podkreślają jednak, że polski Okrągły Stół jest przykładem pokojowego przejęcia 
władzy przez siły demokratyczne oraz legendą, którą Polska powinna się szczycić.   
 
Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_1989_roku 
(http://www.tvn24.pl) 

Okragly Stół 6 lutego 1989 r.  Erazm Ciołek / Wikipedia 
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Rodzina Tabor dziękuje prezesowi SPK Australia, Janowi Tkaczyk  
i prezesowi Koła SPK Nr 8 Zdzisławowi Koch, za obecność ze sztandarem, 
na pogrzebie Stefana Tabor (08/08/1925-29/08/2018) – długoletniego 
członka i skarbnika Koła SPK Nr 8 w Capalaba.   
 
Stefan wraz z rodziną, w 1940 roku, był deportowany na Syberię (Gulag: 
Molotowskaja Oblast), a w 1942 roku dołączył do Armii Andersa.   
Do Australii przypłynął z Anglii, w 1950 roku, okrętem „Toscana”, na którym 
poznał swoją przyszłą żonę Irenę.   
Teraz rodzice są znowu razem, na cmentarzu Mt Gravatt (ANZAC-3-96A)  
w Brisbane.  Niech spoczywają w pokoju. 
 
Na zdjęciu (od lewej):  Zdzisław Koch, Jacob Tabor (Australijskie Lotnictwo 
Wojskowe), Jan Tkaczyk;  
przy mikrofonie:  Andrzej, Ala, Terenia i Jurek Tabor (dzieci).   

Podziękowanie. 

 

 

Najmłodszy Kawaler Orderu Virtuti Militari! 

   

Antoni Petrykiewicz jest najmłodszym kawalerem orderu Virtuti Militari.   
Był uczestnikiem walk w obronie Lwowa z roku 1918.  Umarł, mając 
zaledwie 13 lat z powodu ran odniesionych w walce.  Jest przykładem 
wielkiego męstwa i patriotyzmu.  W pamięci następnych pokoleń pozostanie 
prawdziwym, choć do niedawna mało znanym narodowym bohaterem. 
 
Na jego nagrobku widnieje napis: ”szer. Petrykiewicz Antoni, lat 13, 
uczeń II klasy gimnazjum V, z odcinka III Góra Stracenia, ranny 23 XII 
na Persekówce.  +16. I. 1919r  
1.,kawaler Virtuti, 3 krzyż walecz. odznaką rycerzy śmierci, odz. III odc. 
Orlęta”. 
 
Mając 13 lat Antoś wstąpił do oddziału „Straceńców” porucznika Romana Abrahama, późniejszego generała Wojska Polskiego.  
Od początku listopada 1918 roku brał udział w walkach o Lwów.  Przeciwnikiem Polaków były elitarne oddziały Strzelców Siczowych, 
które poprzez pozycje polskich żołnierzy chciały się wedrzeć do Lwowa.  Najbardziej zacięte walki trwały w nocy z 28 na 29 grudnia.  
Noc tą nazwano szatańską.  Polacy obronili swoje pozycje kosztem wielkich strat.  Po bitwie po stronie polskiej doliczono się tylko  
3 oficerów i 25 szeregowców z przeszło 100-150 żołnierzy broniących dworku, będącego bastionem walczących, a zwanego redutą 
śmierci.  Na zbiórce nie stawił się również Antoś, który został ranny pod Persenkówką 23 grudnia 1918 roku.  Jak mówił major 
Czesław Mączyński – dowódca obrony Lwowa – obrońcy Persenkówki spełnili rozkaz walki do ostatniej kropli krwi.  A generał 
Abraham tak pisał o najmłodszym obrońcy Lwowa:   
 

„…ś.p. Antoni Petrykiewicz, w wieku lat trzynastu w walce był nieustępliwy.  Ciężko ranny, zmarł w wyniku odniesionych podczas 
boju ran 16 stycznia 1919 roku w szpitalu na Politechnice”.  Bohaterski chłopiec pochowany został na Cmentarzu Orląt Lwowskich  
w katakumbach.  Za osobistą odwagę został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.  Był to (i jest do dziś) najmłodszy w całej 
armii kawaler tego najwyższego odznaczenia wojennego, uroczyście nadanego poległemu 22 stycznia 1920 roku w rocznicę 
Powstania Styczniowego.  Uhonorowano go również pośmiertnie Krzyżem Walecznych.   
 

Postać 13-letniego chłopca ze Lwowa może być wzorem dla kolejnych pokoleń.  Skąd w tak młodym Polaku wzięła się taka ofiarna 
potrzeba służenia ojczyźnie?  Na to pytanie odpowiedź jest jedna.  Rodzina Petrykiewiczów odznaczała się gorącym patriotyzmem.  
Wszyscy bliscy Antosia (ojciec, trzy siostry, czterech braci oraz stryj) brali udział w obronie Lwowa.  Czterech z tej rodziny, 
poświęciło na ołtarzu ojczyzny życie.  Spoczęli na Cmentarzu Orląt (prócz Antoniego, jego ojciec Kasper, stryj Michał i brat 
Zygmunt).  Przy życiu pozostali Maria, Janina, Julia, Józef i Roman oraz Tadeusz.  Julia działała w Straży Mogił Polskich Bohaterów, 
aż do wybuchu II wojny światowej.   
 

Więcej na:  https://www.eapmag.com.au/najmlodszy-kawaler-orderu-virtuti-militari/ 
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Od lewej stoją:  I. Szymańska – rzecznik RNPA,  B. Andrusiewicz – sekretarz RNPA,  
W. Wnuk – wiceprezes SPK AU,  M. Kwiatkowska – prezes RNPA,  T. Lauf – konsul honorowy,   

C. Dutkowski – przew. okręgu ZHP,  Z. Koch – prezes Koła SPK Nr 8,  J. Tkaczyk – prezes SPK AU. 

W występach artystycznych udział wzięli członkowie zespołu „Obertas”, „Wisła”, „Małe Brisbane”, dzieci z Polskiej Szkoły i harcerze z „Obwodu Pomorze”.   

Obchody w Brisbane 
5-05-2019 

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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  Spotkanie z ambasadorem RP Michałem Kołodziejskim  -  SPK Capalaba, 18/05/2019. 

     

Konsula honorowego Theresę Lauf i ambasadora RP Michała Kołodziejskiego, powitali najpierw wiceprezes Koła SPK Nr 8 Andrzej Mroczek (po lewej) 
i prezes Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch (po prawej), a później pozostali członkowie Koła SPK Nr 8, którzy wzięli udział w spotkaniu. 

 

POLSKI GABINET PROTETYCZNY 
 

Protetyk dentystyczny Alina Schafer 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.  

Akceptujemy bony/vouchers na darmowe leczenie, wydawane przez szpitale dentystyczne. 
 

Zamawiając wizytę proszę dzwonić (07) 3824 4221 lub telefon komórkowy 0488 994 237. 
22 Picton Drive, Alexandra Hills, Qld. 

 

     

     

     

Pod koniec spotkania, ambasador RP Michał Kołodziejski udekorował medalem “Pro Patria”, sekretarza Zarządu Krajowego SPK Krystynę Tkaczyk  
i prezesa Koła SPK Nr 8 Zdzisława Kocha.  Dla przypomnienia: medal „Pro Patria” jest polskim resortowym odznaczeniem cywilnym, przyznawanym 
przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, osobom i instytucjom „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o 
walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.  [więcej zdjęć ze spotkania znajduje się na website:  http://www.polish-spk-foundation.org.au/gallery] 

Podczas spotkania, zaproszeni goście i członkowie Koła Nr 8 zwiedzili nowy klub SPK i Izbę Pamięci Narodowej, jaka w nowo-wybudowanym klubie 
powstała, oraz mieli okazję osobiście porozmawiać z konsulem honorowym Theresą Lauf i z ambasadorem RP Michałem Kołodziejskim. 
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Na prośbę zainteresowanych członków, podajemy numer konta bankowego, na który można wpłacać składki członkowskie i donacje.   

 
Account Name: Polish Ex-Servicemens Association    BSB number: 064–172    Account number: 1010 8726   

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

Informujemy, że z dniem 31/04/2015 r., nie będą wysyłane dowody wpłaty składek członkowskich, dokonywanych przelewem elektronicznym. 

Lista ofiarodawców na Koło SPK Nr 8 i na “Okólnik”: 
 
1.   J. H. Lorek $30.00 
2.   H. Wasiel $20.00 
3.   W & B. Bożyk $60.00 
4.   H & J. Suchowiecki $100.00   (na muzeum) 

Izba Pamięci Narodowej w Domu Kombatanta w Brisbane – Capalaba, Qld. 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Konsulat RP w Sydney (w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP)  
i przez Federację Światową Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie. 
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  Uroczyste otwarcie nowego Domu Kombatanta - Brisbane 26. maja 2019 r. 

   

   

   

   

Zdjęcia:  Ryszard Federowicz Więcej zdjęć na naszej website: www.polish-spk-foundation.org.au/gallery 

Pogoda dopisała, frekwencja też nie była najgorsza.  Niesamowite wrażenie zrobiła na wszystkich orkiestra wojskowa, której członkowie, ubrani w piękne czerwone 
marynarki galowe, trzymający wielkie, złotem błyszczące instrumenty dęte, odegrali z wielką pompą, najpierw australijski, a potem polski hymn narodowy. 

 

Część oficjalną ceremonii, poprowadziła Aneta Bałon, której w początkowej 
części, towarzyszył Krzysztof Dutkowski. 

Nowy Dom Kombatanta pobłogosławił i poświęcił kapelan Koła SPK Nr 8,  
ks. proboszcz Grzegorz Gaweł SChr. 

Oficjalne przemówienie okolicznościowe, wygłosiła najpierw Karen Williams, … … a potem Jennifer Bacia, córka dawnego prezesa Koła SPK Nr 8  
i prof. Marian Radny, wiceprezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. 

Prof. Marian Radny, wiceprezes RNPA, wręczył Marii Lorenc medal RN,  
za zasługi dla Polonii australijskiej. 

Taki sam medal RNPA, za pracę społeczną na rzecz Polonii australijskiej, 
otrzymał również Zdzisław Koch.  
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Prezes SPK Jan Tkaczyk, podziękował prezesowi Koła Nr 8 Zdzisławowi Koch  
oraz osobom zaangażowanym w budowę klubu i pogratulował końcowego rezultatu. 
     

Złoty Krzyż Zasługi za wieloletnią pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów, otrzymała Jolanta Gołka. 

Złoty Krzyż Zasługi za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, otrzymał również George Lochki. 

Srebrny Krzyż Zasługi za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, otrzymała Tcheslava Koch. 

Srebrny Krzyż Zasługi za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, otrzymał także wiceprezes Koła SPK Nr 8 Andrzej Mroczek. 

Srebrny Krzyż Zasługi za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, otrzymał również Andrew Dzimira. 

W części artystycznej wystąpiła grupa Bell Arto z Gold Coast oraz zespoły „Małe Brisbane”, „Obertas” i „Wisła”.  Śpiewał dla nas także „Quella” (Daniel Kryszkiewicz),  
a potem aż do samego końca, dyskotekową muzyką, umilał nam czas Zbyszek Janowicz.   
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