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Lipiec - Grudzień 2017 

200 lat temu, 13 listopada 1817 r. we Lwowie, powstał ufundowany dla Narodu Polskiego przez Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, którego zadaniem było gromadzenie 
księgozbioru i pamiątek narodowych.  Do 1939 roku łączył w sobie bibliotekę, wydawnictwo i Muzeum 
Książąt Lubomirskich.  Źródłem utrzymania Zakładu były pierwotnie dochody z majątków ziemskich 
fundatora Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, zarządzanych przez dożywotnich kuratorów, a jego 
siedziba znajdowała się we Lwowie.  Jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury 
polskiej, o czym decydują przede wszystkim bogate zbiory biblioteczne.  Po wysiedleniu Polaków ze 
Lwowa i odłączeniu miasta od Polski w 1945 roku, Ossolineum zostało przeniesione do Wrocławia, 
gdzie znajduje się do dzisiaj.  We Lwowie, w miejscu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
funkcjonuje Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.   
 

Od 1947 roku, na bazie części zbiorów lwowskiego Ossolineum, którą udało się Polsce odzyskać od 
władz ZSRR, reaktywowano Bibliotekę Ossolineum we Wrocławiu, ulokowaną w dawnym barokowym 
zespole klasztornym Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.  Źródłem utrzymania Biblioteki w 
nowych warunkach historycznych, po znacjonalizowaniu w 1945 roku majątków ziemskich, stał się 
budżet państwa.  W 1953 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich został włączony w struktury Polskiej 
Akademii Nauk i podzielony na dwie odrębne placówki: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Biblioteka 
PAN oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN.  Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r.,  
nadała Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich status fundacji dotowanej z budżetu państwa i tym 
samym Ossolineum przestało być placówką podległą Polskiej Akademii Nauk.   
 

Biblioteka posiada charakter narodowy, tzn. dział polski jest największy i stara się kompletować cały 
polski dorobek naukowy i literacki.  Ossolineum jest właścicielem rękopisów czołowych polskich pisarzy 
i poetów: Mickiewicza, Słowackiego, Asnyka, Sienkiewicza, Kasprowicza, Reymonta, Żeromskiego, 
Różewicza.  Zbiory biblioteki liczą 1 800 000 jednostek (2015) w tym wydawnictwa zwarte, 
wydawnictwa ciągłe, rękopisy, starodruki, rysunki, ekslibrisy, medale, monety, pieczęcie, dokumenty 
życia społecznego i mikrofilmy. 
 

200. rocznica utworzenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
Ossolineum – polski instytut naukowy i kulturalny. 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie. 
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Zarząd Koła SPK Nr 8 
 

Prezes Zdzisław Koch (07) 3824 5108 
Wice-Prezes  
Sekretarz Viga Misztal  0400 276 392 
Zca Sekretarza Teresa Stodulny  0476 966 154 
Skarbnik Iwona Rafalska (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 
 Stanisław Andruczyk   (07) 3822 4263 
 Danuta Ogrodzińska  0422 882 402 
  
Poczet Sztandarowy 
 
Chorąży Wiesław Bożyk   (07) 3194 9489 
 Jan Tkaczyk   (07) 3395 1955 
Asystenci: Marian Jóśko  0413 345 766 
 Dariusz Węgrecki  0401 545 499 
 
Polska Parafia Bowen Hills  (07) 3252 2200 
 
Ksiądz Proboszcz i Kapelan Koła SPK Nr 8 
 
Ks. Andrzej Kołaczkowski Mobile  0408 400 544 
Email: bowenhills@bne.catholic.net.au 
 

Polska Szkoła Sobotnia Bowen Hills 
 
Dyrektor – Dorota Szweryn Mobile  0478 610 472 
Email: principal@brisbanepolishschool.org.au 
 
Prezes KR – Karolina Freeman Mobile  0458 734 721 
Email: president@brisbanepolishschool.org.au 
 
Harcerstwo ZHP Obwód “Pomorze” 
 
Przew. Krzysztof Dutkowski 0437 800 705 
Hufiec Żeński Ola Karwaj 0421 334 504 
Hufiec Męski Tomek Karbanowicz 0431 402 486 
 
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 
Wice-Prezes  Marian Radny  0412 219 841 
 

Dom Polski 
 

10 Marie St, Milton Qld 4064  (07) 3369 2747 
Prezes Alice Langford 0423 252 375 
Vice-Prezes Leszek Wikarjusz 0432 333 000 
Skarbnik Iwona Rafalski 0432 455 959 
Sekretarz Henryk Kurylewski  0402 210 712 
 

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 
 

Koło Polek/Klub Seniorów  H. Podbereźny 3300 5130 
 

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla 
 

58 Picnic St, Enoggera Qld   (07) 3855 3772 
 

“DIVERSICARE” - Pomoc dla Osób Starszych 
 

Koordynator:   Wiesława Dróżdż  (07) 3846 1099 
 

“OZPOL” Community Care Association 
 Irena Biedak   (07) 3211 3833 
 
BIBLIOTEKA piątek 12:00 - 18:00   (07) 3369 2747 
 

Kierownik – Barbara Andrusiewicz 
Email: library@polonia.org.au 
 
Archiwum & Muzeum Polonii QLD 
 

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

Internet: www.obertas.org      Email: info@obertas.org 
Henryk Kurylewski:   0402 210 712 
 

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 
Katarzyna Kropielnicka-Kruk 0475 797 821 
Paweł Kruk 0475 797 819 
Andrzej Mroczek (07) 3390 4037 
Jarosław Stodulny 0411 273 907 
Marek Suchocki 0450 696 437 

mailto:secretaryspk@gmail.com
mailto:bowenhills@bne.catholic.net.au
mailto:principal@brisbanepolishschool.org.au
mailto:president@brisbanepolishschool.org.au
mailto:library@polonia.org.au
mailto:museum@polonia.org.au
http://www.obertas.org/
mailto:info@obertas.org
mailto:info@polish-spk-foundation.org.au
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Dary dla Zakładu Narodowego uczynione są darami uczynionymi dobru publicznemu … 
Wspaniali dawcy takowych ofiar stają się sprawcami ogólnego dobra, zasługują przeto, aby 
sprawiedliwość i wdzięczność narodowa (…) kwoli pamięci i przykładu tak współczesnych, 
jako i potomnych wieków, imiona ich i dary piśmiennem świadectwem podała. 
 

Franciszek Siarczyński: „Pamiętnik darów obywatelskich dla księgozbioru narodowego 1827-1841”, 

Charakteryzując zasób biblioteczny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
nie sposób przejść obojętnie nad faktem, że wielką część zbiorów bibliotecznych i 
muzealnych gromadzonych od 1828 roku we Lwowie stanowiły dary i zapisy poddanych 
cesarza Austro-Węgier, cara Rosji i króla Prus – Polaków z ducha lub urodzenia, a po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku – obywateli odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Pierwszy, założycielski akt darowizny uczynili Fundatorzy Zakładu – Józef Maksymilian 
hrabia Ossoliński i Henryk książę Lubomirski, stanowiąc o przekazaniu swoich zbiorów 
narodowi.  Wkrótce za ich przykładem poszło wielu innych.  Napływ darów, stanowiących do 
lat 60. XIX w. główne źródło nabytków bibliotecznych, przemienił Ossolineum, zgodnie z 
intencją Fundatora, z „prywatnego przedsięwzięcia w powszechne”. 
Wszystkim, którzy mieli w tym swój udział należy się przeto hołd potomności, bo dzięki nim 
to, co stanowi o Polsce i polskości zostało uchronione i zapieczętowane; służyło i służy 
pogłębianiu wiedzy o przeszłości i bieżącej refleksji nad polską tożsamością narodową w 
zjednoczonej Europie. 
Sięgając myślą do tamtych czasów, wypada nam – współczesnym – skłonić się i oddać 
honor liczonym w setki dobrodziejom Ossolineum, którzy swoimi donacjami, zapisami i 
darami tworzyli wielkość Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i zachęcać do podobnych 
czynów wszystkich, którym leży na sercu dobro kultury narodowej, pierwszego fundamentu 
obywatelskości. 
 
 
Internetowa księga darczyńców ZNiO jest obecnie tworzona i będzie, zgodnie z 
obowiązującym prawem, udostępniana i stopniowo rozszerzana od października 2017 roku. 
Jest to praca zbiorowa, przedstawiająca po raz pierwszy całość problematyki darów dla 
ZNiO od początków do współczesności, zawierająca wykaz darczyńców osobowych i 
instytucjonalnych oraz charakterystykę darów.  Wersja elektroniczna, uwzględniająca pełną 
listę darczyńców, zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 
https://ossolineum.pl/index.php/aktualnosci/historia-znio/darczyncy-zakladu/ 
 

 

 

Rękopis „Pana Tadeusza”. Dar rodziny 
Tarnowskich i miasta Wrocław. 

 

J. Słowacki: Album rysunkowy z 
podróży na Wschód.  

Dar Antoniego Małeckiego. 

Pięcioksiąg Mojżesza z wyjątkami  
z proroków, XIV w.  

Dar rodziny Pawlikowskich. 

Od początku istnienia Ossolineum 
otrzymywało liczne dary książkowe.. 

 

1817-2017.  Jubileusz 200-lecia Ossolineum pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

 

 

Święty Jerzy zabijający smoka, 
rysunek, szkoła niemiecka, autor 

nieznany, pocz. XVII w.  
Dar Ignacego Skarbka. 

Półkopek litewski Zygmunta 
Augusta, 1564 r., mennica w 

Wilnie, wybity w srebrze. 
Dar Stanisława 
Garczyńskiego. 

 
 

Mszał łaciński z XIV w. 
Podarowany Ossolineum w 

1846 r. przez Mikołaja 
Malinowskiego z Wilna. 
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  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
12/08/2017 - Marian Valley, Canungra Qld. 

 

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 

W dniu 12. sierpnia, Wspólnota Polska z Brisbane i Gold Coast, wzięła udział w dorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w 
Marian Valley.  Msza św., koncelebrowana przez ks. Andrzeja Kołaczkowskiego, ks. Bernarda Bednarza oraz o. Alberta Waśniowskiego, 
odbyła się w kaplicy głównej zwanej też Kaplicą Czarnej Madonny.  Obraz mieszczący się w kaplicy jest prawdziwą kopią Cudownej Ikony 
Matki Bożej Częstochowskiej.   
Czarna Madonna towarzyszy nam od zawsze.  Jej „obraz widać w każdej polskiej chacie. I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie”.  
Tak przywykliśmy do częstochowskiego wizerunku, że trudno nam dostrzec jego piękno i nie wyobrażamy sobie życia bez tej Mamy.  
Ojciec Albert w pięknym kazaniu podkreślił jak ważna w naszym życiu jest modlitwa do Maryii, która jest Matką kościoła, a więc i matką 
każdego z nas.   
Po Mszy św. wzięliśmy udzial w procesji eucharystycznej zakończonej modlitwą za rodziny pod pomnikiem Jana Pawla II i 
błogosławieństwem.  Nasza pielgrzymka do „Małej Częstochowy”, zakończyła się mile spędzonymi chwilami z przyjaciółmi przy kawie i 
pysznym polskim posiłku, w którym królowały oczywiście gołąbki. 
Szkoda tylko, że coraz mniej członków Wspólnoty Polskiej uczestniczy w tym pięknym i tak doniosłym wydarzeniu na Marian Valley. 
Obchodzone od V wieku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, należy do najważniejszych uroczystości maryjnych. 
 

Łucja Krawczyńska 
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Święto Żołnierza Polskiego 
Brisbane, Bowen Hills, 13-08-2017. 

W niedzielę, 13 sierpnia 2017 roku w Brisbane, w polskim kościele na 
Bowen Hills, odbyła się uroczysta msza święta z okazji Święta Żołnierza 
Polskiego, którą celebrował ks. proboszcz Andrzej Kołaczkowski, kapelan 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Capalaba.   
W swoim patriotycznym kazaniu, ks. Andrzej Kołaczkowski podkreślił 
ważność tego święta i ogromne zasługi Żołnierza Polskiego w walce o 
niepodległość naszej ojczyzny.   
W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Harcerzy, Klubu Polskiego 
w Darra i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.   
W tym roku nie zorganizowaliśmy z tej okazji żołnierskiej akademii, bo jak 
wiemy, nasz stary i wysłużony Dom Kombatanta, zbudowany wiele lat temu  
z baraków, został obecnie rozebrany, a na jego miejsce buduje się nowy.   
Z niecierpliwością oczekujemy na jego oficjalne otwarcie. 
 
Jan Tkaczyk. 
 

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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IX Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego  

Kanada - 2017. 

W sobotę 12 sierpnia 2017 zakończył się, trwający od soboty 29 lipca do soboty 12 sierpnia 2017 r, IX Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego.  
Wzięło w nim udział ponad 1300 uczestników z: Australii, Austrii, Białorusi, Irlandii, Kanady, Litwy, Polski, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wielkiej 
Brytanii.  IX Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, zorganizowany został w Kanadzie na terenie Camp 
Tamaracouta w Quebec, (ok. 70 km na pόłnoc od Montrealu i 150 km na wschόd od Ottawy).  Camp Tamaracouta, należący do Scouts Canada, jest 
najstarszym bez przerwy-działającym obozowiskiem skautowym na świecie – od 1911 roku!  Obejmuje 1000 akrόw (ponad 400 hektarόw).  Teren jest 
zalesiony, puszczański, a zarazem dobrze zagospodarowany.  Wśrόd drzew są ścieżki, gotowe obozowiska i polany na zajęcia.  Na terenie jest jezioro 
z kąpieliskiem i portem.  Tamaracouta Scout Reserve gościł szereg skautowych jamborees, największe na 7000 osόb.   
 

Harcerstwo to jedna z niewielu organizacji formacyjnych, jakie wciąż zwykły człowiek ma do dyspozycji do wychowywania własnych dzieci.  Dyscyplina, 
umiejętność pracy w grupie, nawiązywanie zdrowych relacji – wszystko to są wartości jakie dawało i daje polskie harcerstwo, będące kontynuacją 
przedwojennej organizacji.  Zbudowane było na chrześcijańskich wartościach służby Bogu, Polsce i bliźnim i do dziś od tych wartości nie odstępuje.   
 

“Przyjechaliśmy z dalekich stron, z czterech odległych kontynentów, przywieźliśmy ze sobą obyczaje i zwyczaje krajów, w których przebywamy, ale 
szybko przekonaliśmy się, że różnic mamy mało, a podobieństw wiele i że rzeczywiście tworzymy jedną wielką harcerską rodzinę.”  
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Photos copied from Facebook page: Obwod Pomorze @ Swiatowy Zlot 2017 
https://www.facebook.com/chris.dutkowski.39/media_set?set=a.200092617197239.1073741830.100015895057592&type=3 
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Devoted Husband to Zdzislawa (Slava).  Loving Father of Hanna and Andrew.  Father-in-law to 
Megumi and Mark.  Adoring Grandfather of Benjamin, his partner Claire; Nicholas and Riana. 

 
A Funeral Mass to Celebrate Stan's Life, was held at Our Lady of Victories Catholic Church, 

Roche Avenue, Bowen Hills, on Tuesday, 29th August, 2017, commencing at 10:30 am,  
followed by interment at Pinnaroo Lawn Cemetery. 

 
Rosary Prior to Service.  

"Missed, but forever in our Hearts" 
 
Published in The Courier-Mail on 25/08/2017 
http://tributes.couriermail.com.au/notice/434652010 

Skrzypczak Stanislaw (Stan) 
Late of Aspley. Aged 81 years. 
8 May 1936 - 17 August 2017 

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

Bowen Hills, 27. sierpnia 2017 r. 

Zdjęcia: Ryszard Fedorowicz 

2017 to rok Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi.  Miało to 
miejsce w 1717 r.  Korony przesłał papież Klemens XI.   
Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.   
 

Dziś pragniemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, 
ale naszym ewangelicznym życiem.   
Św. Ireneusz mówił: „Chwałą Boga [jest] żyjący człowiek”.   
Aby tak się stało potrzeba nam nawrócenia.  
 

 

 

 

 

 

Święto Matki Boskiej Częstochowskiej obchodzono w Brisbane w dniu 27 sierpnia 2017 roku.  
Mszę świętą celebrował ks. proboszcz Andrzej Kołaczkowski.  Pod koniec mszy, odbyła się 
procesja wokół kościoła, ze sztandarami i z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.   
Po uroczystości, jak każdego roku, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspaniałe BBQ 
zorganizowane na zapleczu kościoła.   
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Walne Zebranie Koła SPK Nr 8 – Capalaba, 3/09/2017. 

[Fragmenty Protokółu]  
 

Tak jak każdego roku, we wrześniu 2017 roku, odbyło się walne zebranie Koła SPK 8.   
Tym razem bardzo różne od poprzednich, na łonie natury, pod naszymi pięknymi sosnami.  
Wszyscy oczywiście wiemy, że nowy budynek klubu jest w trakcie budowy. 
 
Nasz klub w chwili obecnej ma 164 członków i jest największym kołem SPK w Australii.  
Dziękuję w imieniu zarządu tym, którzy na zebranie punktualnie przybyli, choć kolidowało ono z Dniem 
Ojca.  
Walne zebranie prowadził Zdzisław Koch.  Wybrano nowy zarząd klubu. 
 
Prezes Zdzisław Koch zaproponował pozostawienie Komisji Rewizyjnej w takim samym składzie, jaki był 
w ubiegłym roku.  Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę i zostali pełną ilością głosów 
zaakceptowani.   
Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący: Mirosław Kosmala, członkowie: Wiesław Bożyk, Marian 
Jóśko, Stanisław Andruczyk i Danuta Ogrodzińska. 
Na stanowisko sekretarza wybrano Vigę Misztal, na zastępcę Teresę Stodulny. 
Na stanowisku skarbnika pozostała Iwona Rafalski.  
Nominowane osoby zakceptowały funkcje i zostały zaakceptowane pełną ilością głosów.  
 
Julia Buitendag zrezygnowała z funkcji zastępcy prezesa.  Funkcja wice-prezesa pozostaje otwarta.  
 
Auditor Jock Ryngiel przechodzi wkrótce na emeryturę, ale zgodził się w dalszym ciągu pełnić funkcję 
auditora dla Koła SPK Nr 8.  
 
Delegaci na Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Hobart - Zdzisław Koch oraz Mariola 
Karwaj - zostali zatwierdzeni jednogłośnie. 
 
Po zakończeniu zebrania było bardzo miło porozmawiać przy kawie, herbacie i ciasteczkach. 
 
Viga Misztal 

Zdjęcia: Ryszard Fedorowicz 
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SPK Capalaba 2017 

 Polska Wiosna 2017 w Brisbane 
 
Tegoroczna “Wiosna Polska”, organizowana przez Stowarzyszenie Polaków Qld i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
w Capalaba, była wielkim sukcesem organizatorów.  Goście zaczęli się zjeżdżać o godz. 10-tej.  Już o godzinie 12-tej 
zabrakło miejsc parkingowych nawet na sąsiednich ulicach.  O dużej frekwencji gości (nie tylko Polaków) może świadczyć 
fakt, że już po godzinie 13-tej harcerstwu zabrakło placków ziemniaczanych, a zespołowi „Obertas” udało się wyprzedać 
dużą ilość różnych gatunków ciast. 
 
Otwarcia Polskiej Wiosny dokonał pan Henryk Kurylewski, będąc równocześnie konferansjerem programu artystycznego.  
Przemówienia powitalne wygłosili: pan Don Brown MP z Redland City Council, prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
pani Małgorzata Kwiatkowska i prezes Australijskiego Zarządu SPK pan Jan Tkaczyk.  
 
W programie artystycznym wzięły udział dwa polskie zespoły z Brisbane:  „Wisła”- taniec „Krakowiak”; „Obertas” - dwa 
tańce: Podlasie i Góralskie oraz Szkoła Polska z Bowen Hills przedstawiając ciekawy program poetycki.   
Gościnnie wystąpił zespół z Sydney „Lajkonik”, który zaprezentował 3 tańce: Warszawskie i Góralskie oraz Biały Mazur.   
Wystąpiły również dwie grupy artystyczne słowiańskie:  Samotsvety- chór z rosyjskimi pieśniami oraz Morava- zespół 
serbski, który wykonał typowe tańce bałkańskie.   
 
Należy podkreślić, że wszystkie zespoły wystąpiły w pięknych ludowych strojach narodowych prezentując wysoki poziom 
artystyczny wykonawców. 
Bogaty i dobrze przygotowany program zakończyli harcerze i harcerki zapraszając dzieci do wspólnej zabawy, co zostało 
przyjęte z dużym entuzjazmem.  Do zobaczenia za rok na „Polskiej Wiośnie 2018”. 
 
Jolanta Gołka, hm. 
 

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 

 

   

       
Zdjęcia od lewej:  “Polską Wiosnę 2017” uroczyście otworzył Henryk Kurylewski - Sekretarz Polonii w Queensland.    

Gości przywitali także:  Jan Tkaczyk - Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii,  Don Brown MP - reprezentujący  
Redland City Council i Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. 
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Więcej zdjęć na naszej website: www.polish-spk-foundation.org.au/gallery 
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  Szkoleniowa Konferencja Instruktorek ZHP “Siostrzany-Braterski” Krąg 
211 Goyder St, Narrabundah Canberra, 22-24 wrzesień 2017 r. 

Na samym początku przedstawiam naszą nową Komendantkę Chorągwi Harcerek Urszulę Daniels hm, która mieszka w Brisbane. 
Sumiennie zabrała się za swoją funkcję i świetnie się spisuje.  Pomimo dokuczliwej grypy przygotowała bardzo pracowity i ciekawy 
program na konferencję.  Zjechało się nas około 20 instruktorek z całej Australii, aby spotkać się i przedyskutować istotne 
zagadnienia harcerskie.   
Już wczesnym rankiem rozpoczęłyśmy Konferencję Mszą Świętą odprawioną przez księdza Kamila Żyłczyńskiego, który przyjechał, 
aby zmobilizować nas do zastanowienia się nad naszym życiem.  Jak z naszym bilansem życiowym?  Czy potrafimy rozłożyć czas 
na religię i harcerstwo?  Na podstawie przypowieści Ks. Kamil przekazał nam jak możemy lepiej Pełnić Służbę Bogu.  Tu przytoczył 
trzy kierunki, które nam pomogą do realizacji tej służby, zdobywanie wiedzy religijnej, wypełnianie przykazań i przez nasz czyn, 
czyli przez nasze dobre uczynki.  Ledwo skończyliśmy dyskusję, a tu już czas na obiad. 
Następne tematy związane były z pracą wędrowniczek i harcerek.  Mowa była o wychowaniu człowieka i o tym jak ma wyglądać 
nasza praca charytatywna.  Każde zagadnienie było przeplatane pląsem lub grą.  Dalsze dyskusje toczyły się podczas kolacji.   
Po posiłku zasiedliśmy w ogrodzie do naszego wspólnego harcerskiego kominka.  Radosny śpiew połączył nasze serca i rozweselił 
nasze dusze.  Gawęda przypomniała nam, jaką ważną role odgrywa drużynowa i jak pozytywnie może wpłynąć na harcerki. 
 

W niedzielę rozpoczęłyśmy prelekcję na temat dzieci w naszych szeregach, które są upośledzone.  Długo trwała dyskusja nad tym 
zagadnieniem i spisano ważniejsze sprawy.  Po krótkiej przerwie poszliśmy na wspólną Mszę Świętą. 
Dyskutowano na temat języka polskiego i przyszłości, na podstawie wcześniej przygotowanej ankiety.  A po tym omówiono kryteria 
odznaki 100-lecia niepodległości Polski.  Padło wiele pomysłów, więc wybrano najważniejsze do zrealizowania. 
Konferencja została zakończona miłym gestem komendantki Chorągwi.  Każda uczestniczka miała za zadanie napisać kilka miłych 
słów o każdej obecnej instruktorce.  Po otrzymaniu tych wyznań, na wszystkich twarzach pojawił się głęboki uśmiech zadowolenia.  
Trudno było się rozstać po tak mile spędzonym czasie wśród sióstr harcerek.  Na tej konferencji spotkał się prawdziwy siostrzany -
braterski krąg. 
 

Czuwaj 
Marysia Nowak hm 
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Zawiadamiamy, że w dniu 18 października 2017 roku, odszedł od nas na wieczną wartę,  
wieloletni członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, kpt Kazimierz Gawor. 

Prywatny pogrzeb, w towarzystwie najbliższej rodziny, został zorganizowany na Gold Coast. 
Prochy kpt Gawora zostaną przewiezione do Polski i złożone w rodzinnym grobie. 

 

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii,  
składają żonie i synowi kpt Gawora, z głębi serca płynące kondolencje.   

Cześć jego pamięci! 

Kpt Kazimierz Gawor 
9/02/1924 – 18/10/2017 

    

Marek Suchocki, organizator spotkania z kpt Gaworem w sali parafialnej na Bowen Hills w 2013 roku, nakreślił wtedy jego sylwetkę do naszego 
„Okólnika” [Wydanie 04-13], w następujący sposób: 
... „Pan Kazimierz Gawor, kapitan w stanie spoczynku i uczestnik walk z niemieckim faszyzmem, był żołnierzem Armii Krajowej i brał czynny udział  
w dywersji oraz w wywiadzie.  Był również człowiekiem odpowiedzialnym za wymianę na czarnym rynku (na polskie złotówki), dużych sum dolarów, 
które przychodziły do Polski od angielskiego rządu.  Wystawiał także fałszywe niemieckie dokumenty, które pozwalały na przeprowadzanie akcji 
organizowanych przez Armię Krajową i w wielu przypadkach ratowały naszym żołnierzom życie.  Swoje żołnierskie i emigracyjne losy, nasz bohater 
opisał w skrócie w książce pod tytułem "Precious Freedom", wydanej w języku angielskim.”... 
 

Artykuł ten pt. „Nigdy wiecej wojny” można znaleźć w Okólniku” nr 411 na naszej website: http://www.polish-spk-foundation.org.au/news.html 
 

Książkę kpt Gawora pt: „Precious Freedom” można w dalszym ciągu kupić na internecie, w wydawnictwie AMAZON. 
podajemy link: https://www.amazon.com/Precious-Freedom-Story-Polish-Underground/dp/0646540262 
 

Kazimierz (Kristopher) Gawor urodził się 9 lutego 1924 roku w Krakowie.  Był żołnierzem Armii Krajowej, początkowo plutonowy podchorąży, a po latach 
awansowany do stopnia kapitana.  Odznaczony wieloma krzyżami i medalami.  W 1947 roku odnaczony został w Londynie Krzyżem Polski Walczącej,  
a w latach późniejszych otrzymał Kombatacki Krzyż Pamiątkowy, Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej 
Polskiej, Medal 65-lecia Powstania 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej itp.  Członek Koła SPK Nr 8 i do samego końca aktywny uczestnik naszych 
patriotycznych pochodów, organizowanych w Brisbane na Anzac Day.  R.I.P. kapitanie Gawor  –  pozostaniesz na zawsze w naszych sercach! 
 

Zdjęcia: Ryszard Federowicz i Jan Tkaczyk 
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Jak każdego roku, odwiedziliśmy groby naszych Kombatantów i Działaczy Polonijnych. 
Cześć Ich Pamięci! 

Zdjęcia: Jan Tkaczyk 
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W tym roku w uroczystej mszy świętej wziął także udział członek naszego Koła SPK Nr 8 ppłk Bernard Skarbek OAM, który na 
stałe mieszka w Canberra i przyjechał do nas w odwiedziny z rodziną.  Ppłk Skarbek skończył już 96 lat i jest jednym z niewielu 
prawdziwych kombatantów jakich mamy.  Przeszedł całą Kampanię Włoską i walczył pod Monte Cassino.  Brał także udział w 
akcji pod Sangro, Anconą i Bolonią.  Nadal jest aktywnym członkiem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
w Australii.  Prawdziwy bohater, z którego jesteśmy ogromnie dumni.  Lista jego wysokiej rangi odznaczeń, krzyży i medali jest 
naprawdę długa.  Ppłk Skarbkowi dziękujemy za miłą wizytę i życzymy wiele dobrego w nadchodzącym Nowym Roku 2018.  

W obchodach z okazji 99 Rocznicy Święta Niepodległości, w kościele na 
Bowen Hills, wziął udział poczet sztandarowy SPK i wszystkich 
pozostałych organizacji polonijnych.  Uroczystą mszę świętą celebrował 
ks. Andrzej Kołaczkowski, który wygłosił również piękne patriotyczne 
kazanie.  Każdego roku po mszy świętej, zbieraliśmy się w Polonii na 
listopadową akademię, ale w tym roku akademii nie było. 
Powodem zmiany programu, jest przyjazd do Brisbane tydzień później, 
światowej sławy muzyków polskich z przepięknym programem 
artystycznym pod tytułem „W hołdzie niepodległości”, na który Dom Polski 
wszystkich wcześniej zaprosił.   

   

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 

 

W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Sekretarz Polonii Henryk Kurylewski, Prezes ZK SPK Jan Tkaczyk oraz Public Officer ZK SPK ppłk Bernard Skarbek OAM. 
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  Komunikat Zarządu Krajowego i Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.  
46 Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii. 

Hobart, Tasmania – 2017. 
 

W piątek 17-go listopada i w sobotę 18-go listopada 2017 roku, w siedzibie Domu Polskiego w Hobart, odbył się 46 Walny 
Zjazd Kół Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii.  W Zjeździe wzięły udział cztery Koła SPK i 6 delegatów 
reprezentujących łącznie 313 członków.  Komisja Weryfikacyjna wydała osiemnaście (18) mandatów upoważniających do 
głosowania.  Zakwestionowane dwa (2) mandaty przekazano do decyzji delegatów. 
Koło SPK Nr 3 (Melbourne) reprezentował prezes kol. Stefan Czauderna i kol. Bogdan Płatek, Koło SPK Nr 7 (Hobart) 
reprezentowali prezes koła kol. Józef Łaszczak i z-ca prezesa kol. Emil Filip, Koło SPK Nr 8 (Brisbane) reprezentował 
prezes kol. Zdzisław Koch, Koło SPK Nr 12 (Geelong) reprezentował kol. Stanisław Jakubowski.  Na tegorocznym Walnym 
Zjeździe SPK, nie było delegatów z Koła SPK Nr 2 w Adelajdzie i z Koła SPK Nr 1 w Sydney.  Prezes Koła SPK Nr 1 
(Sydney) kol. Mieczysław Swat, przekazał swoje proxy prezesowi Koła SPK Nr 3 (Melbourne) kol. Stefanowi Czauderna.   
 

Zjazd rozpoczął się w piątek o godz. 16.00.  Oficjalną część zjazdu otworzył prezes ZK SPK Jan Tkaczyk.   
Na przewodniczącego zebrania wybrany został kol. Bogdan Płatek, a na asesorów kol. Emil Filip i kol. Stanisław 
Jakubowski.  Protokołowały koleżanki Janina Kłoda i Krystyna Tkaczyk.  Odegrano polski i australijski hymn narodowy  
i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków SPK i poległych na wojnach Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych.   
Przewodniczący zebrania kol. B. Płatek zadecydował o przyznaniu zakwestionowanych mandatów.  Ostatecznie podział 
mandatów wyglądał następująco: Koło SPK Nr 3 – 4 mandaty, Koło SPK Nr 7 – 4 mandaty, Koło SPK Nr 8 – 8 mandatów, 
Koło SPK Nr 12 – 2 mandaty, Koło SPK Nr 1 – 2 mandaty.  Następnie odczytano protokół z ostatniego zjazdu, 
sprawozdanie prezesa, sekretarza, skarbnika, audytora i komisji rewizyjnej oraz sprawozdania poszczególnych Kół SPK, 
biorących udział w 46 zjeździe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.   
 

Zjazd SPK kontynuowano w sobotę od godz. 9.00.  Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium odchodzącemu Zarządowi 
Krajowemu SPK Australia.  Walny Zjazd SPK postanowił, że w przyszłym roku, wybory Zarządu Krajowego Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów, zostaną ponownie zorganizowane.  W skład ustalonego na zjeździe Zarządu Krajowego SPK 
weszli:  prezes Bogdan Płatek, 1 wice-prezes kol. Jan Tkaczyk, 2 wice-prezes:kol. Richard Dobosz, sekretarz kol. Krystyna 
Tkaczyk, skarbnik kol. Janina Kłoda, zastępca skarbnika kol. Beata Apolinarska-Mroczek i rzecznik prasowy kol. Bernard Z. 
Skarbek OAM.  Członkowie zarządu pozostali w tym samym składzie: kol. Alicja Dobosz, kol. George Lochki, kol. Mariola 
Karwaj, kol. Joseph Magon.  Do zarządu weszli także kol. Emil Filip i kol. Stanisław Jakubowski.  Kol. Maria Lorenc została 
ponownie przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, skład członków Komisji Rewizyjnej również pozostał niezmieniony: kol. 
Marzena Kaniowski, kol. Stanisław Karwaj i kol. Tcheslava Koch. 
 

46 Walny Zjazd Delegatów SPK w Hobart wykluczył ze struktur swojej organizacji, nie działające już od kilku lat, Koło SPK 
Nr 2 w Adelajdzie.   
 

W przerwie delegaci wzięli udział w uroczystym obiedzie, zorganizowanym przez Koło SPK Nr 7 w Hobart.  Zjazd 
zakończył się w sobotę o godz. 16.20.   
 

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Oddział Australia. 
 

Zdjęcia: Kazimierz Kłoda 
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  Święto Chrystusa Króla  –  Brisbane, 26/11/2017. 

W dniu Święta Chrystusa Króla, w naszym kościele na BowenHills, odbyła 
się msza święta, którą celebrował ks. Andrzej Kołaczkowski.  Podczas mszy 
świętej, występowała kapela góralska o nazwie „Tekla Klebetnica”, która od 
kilkunastu dni, koncertuje gościnnie na terenie Australii.  Pod koniec mszy, 
Komitet Kościelny, w imieniu wszystkich parafian, złożył serdeczne życzenia 
imieninowe ks. Andrzejowi.  Po mszy świętej, wszyscy zostali zaproszeni do 
kawiarenki, w której kapela góralska kontynuowała swój występ i w której, 
oprócz kawy i smacznych ciast, można było kupić polski bigos i hotdogi.  
Pod koniec tego przyjemnego spotkania, rozlosowane zostały nagrody 
przygotowane na loterię fantową.   
 

Jan Tkaczyk 

     

     

     

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 

 

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. 
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Najnowsze wiadomości o postępie budowy nowego Domu Kombatanta w Capalaba. 
 

Dla przypomnienia w wielkim skrócie ... 
 

Po uzgodnieniu z Zarządem i członkami Koła decyzji o budowie nowego Domu Kombatanta w Capalaba, przystąpiono do ustaleń z 
architektem jak ma ten dom wyglądać. 
W grudniu 2016 r., stary klub został rozebrany i przystąpiliśmy do zabezpieczenia pozostałego budynku, aby znajdujące się w nim 
nasze przedszkole mogło podczas budowy funkcjonować.  Wiązało się to z przebudową wejścia do dużej sali oraz z założeniem nowej 
balustrady, zgodnie z wymaganymi przepisami bezpieczeństwa. 
 

We własnym zakresie wykonaliśmy prace ziemne i położyliśmy nowe rury kanalizacyjne, łącznie z doprowadzeniem prądu i wody do 
nowego budynku gospodarczego, utwardziliśmy także nasz cały teren parkingowy.  Wykonanie tych prac, pozwoliło nam zaoszczędzić 
wiele tysięcy dolarów.  Następnie przystąpiono do podpisania kontraktu z budowniczym, który rozpoczął budowę w kwietniu 2017 r.  
Gdyby wszystko szło zgodnie z planem, budowa miała się zakończyć pod koniec sierpnia 2017 r., ale niestety jeszcze do tej pory nie 
została doprowadzona do końca.   
Zaplanowane uroczyste otwarcie w dniu 11 listopada 2017 r., musieliśmy przesunąć na inny termin.  Z tego samego powodu 
odwołaliśmy także nasz coroczny Obiad Żołnierski i Sylwestra.   
 

Cały przebieg budowy nowego Domu Kombatanta, można zobaczyć przeglądając zdjęcia umieszczone na naszej stronie internetowej: 
http://www.polish-spk-foundation.org.au/gallery. 
 

Z wielką niecierpliwością czekamy na wywiązanie się z umowy przez budowniczego i otwarcie naszej nowej siedziby SPK Koła Nr 8. 
Po zakończeniu budowy i jej odbiorze, czeka nas jeszcze wiele prac związanych z budową nowego ogrodzenia i zagospodarowaniem 
całego terenu wokół nowego budynku.  Jak do tej pory koledzy z naszego koła ciężko pracowali i jeszcze przed nimi dużo pracy, ale 
bardzo prosimy aby pozostali członkowie, nie zwalali wszystkiego na barki kolegów Jana Tkaczyka i Zdzisława Kocha, bo jak dotąd, to 
nikt nie poświęcił tej budowie tyle czasu co oni.  Serdecznie im za to dziękujemy, ale pozostałych kolegów z koła, jeżeli to tylko będzie 
możliwe, również prosimy o pomoc w pracach wykończeniowych.   
 

W imieniu członków SPK Koła Nr 8, życzę wszystkim zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, jak również pomyślności w 
Nowym 2018 roku. 
 

Maria Lorenc 
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Więcej zdjęć z budowy nowego i jedynego w Australii Domu Kombatanta w Capalaba, 
 można znależć na naszej website:  http://www.polish-spk-foundation.org.au/gallery/index.php 

w dziale „Photo Gallery”. 
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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. 
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.  Lorenc Maria & Stanisław  $10.00 
2.  Wasiel Hildegard $20.00 
3.  Wróblewska Kazimiera $80.00 

Pamiątki Kombatantów przekazane do Izby Pamięci Koła SPK Nr 8 w Capalaba. 

Dopóki nie skończy się budowa nowego Domu Kombatanta i Izby Pamięci SPK w Capalaba, pamiątki kol. Jana Tkaczyka  
i Kombatantów z Koła SPK Nr 8, zostały tymczasowo zgromadzone w jego prywatnym domu. 
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Informujemy, że tradycyjne święcenie pokarmów Wielkanocnych odbędzie się w Sobotę Wielkanocną  
w dniu 31 marca 2018 roku o godz 12.00 w siedzibie Koła SPK w Capalaba. 

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

Życzymy wszystkim powodzenia w konkursie. 
 

Zarząd Koła SPK Nr 8 zaprasza członków koła na Zebranie Informacyjne, które odbędzie się  
w niedzielę 25 lutego 2018 r. o godz 13.00 w siedzibie koła, 44-54 Holland Crescent, Capalaba. 

Po zebraniu tradycyjny poczęstunek. 

Chętnych do wzięcia udziału w zebraniach Zarządu Koła SPK Nr 8 w Capalaba,  
prosimy o kontakt z Sekretarzem.  Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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 Cassino. 

Uroczystości rozpoczniemy w niedzielę 15 kwietnia 2018 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. 

 

 

 
 

Anzac Day 2018 
 

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych oraz rodacy i sympatycy SPK,  
proszeni są o wzięcie udziału w marszu ulicami Brisbane, który będzie zorganizowany w środę 25 kwietnia 2018 roku.  

 

Zbiórka polskiego oddziału, tak jak w latach ubiegłych, na rogu Charlotte i George Streets, o godz. 11.00. 
Prosimy wszystkich rodaków o liczny udział w tym uroczystym i patriotycznym marszu.   

Obowiązuje przyzwoity ubiór, z odznaczeniami wojskowymi i cywilnymi. 
 

http://www.polish-spk-foundation.org.au/
mailto:krystyna@jkdesign.com.au
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