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Lipiec - Grudzień 2019 

19 października - nowe święto państwowe. 
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. 

 
 

 

 

W 2018 roku Sejm Polski ustanowił dzień 19 października świętem państwowym.  Dzień ten został 
wybrany jako dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.   
W uzasadnieniu projektu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych napisano, że 
chrześcijaństwo i jego wartości, to nieodłączny element historii Polski, w której pojawiają się postaci 
niezłomnych duchownych. , Jest również wyrazem hołdu dla duchownych, którzy swoją postawą 
"dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej".   
 

Ks. Jerzy Popiełuszko - Kapelan „Solidarności”,
błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego.   

 

Od sierpnia 1980 był związany ze środowiskami 
robotniczymi i aktywnie wspierał „Solidarność”.   
W czasie strajku został wysłany do odprawiania 
mszy w Hucie Warszawa.  Po wprowadzeniu stanu 
wojennego organizował działania charytatywne.  
Uczestniczył w procesach aresztowanych za 
przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. 
Wspierał więźniów politycznych. Wspomagał ludzi 
prześladowanych i skrzywdzonych.  Swoją 
działalnością duszpasterską i nauczaniem opartym 
na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj”, niezłomnością i odwagą, a także 
wsparciem dla prześladowanych robotników i 
działaczy związkowych przez władze PRL podczas 
stanu wojennego, zyskał autorytet i szerokie 
poparcie społeczne.  Działalność ks. Jerzego 
Popiełuszki uznano za krytykę i sprzeciw wobec 
systemu komunistycznego.  19/10/1984 r., został 
bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB.   
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Zarząd Koła SPK Nr 8 
 

Prezes Zdzisław Koch 0410 328 186 
Wiceprezes Andrzej Mroczek 0422 981 901 
Sekretarz Marzena Kaniowski  0403 754 881 
Skarbnik Bożena Maciejewska 0401 199 030 
 
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:   Dariusz Węgrecki       0401 545 499
 Wiesław Bożyk   (07) 3194 9489 
 

Zarząd Krajowy SPK Australia 
 

Prezes Jan Tkaczyk (07) 3395 1955 
W:  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 
E:  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  W:  http://www.zhp.org.au/ 
 

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

Chorągiew Harcerek - Australia 
 

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

hm. Ala Lew-Tabor - E:  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 
E:  secretary@polishcouncil.org.au 
W:  http://www.polishcouncil.org.au/ 
 

Dom Polski 
 

10 Marie St, Milton Qld 4064   (07) 3369 2747 
Kierownik  Jadwiga Bajan  0412 122 209 
E:  club@polonia.org.au  /  W:  http://www.polonia.org.au/ 
 
Polska Szkoła Sobotnia Bowen Hills 
 

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

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

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

Prezes Koła Zdzisław Jarentowski  0421 082 194 
E:  secretary.darra@yahoo.com 
 

Radio 4EB Centrala   (07) 3240 8600 
 

Prezes Marek Knappe  0468 461 985 
E:  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"   
 

W:  https://www.obertas.org.au/ 
 

Kierownik Artystyczny  -  Henryk Kurylewski:      0402 210 712 
 
Zespół Pieśni i Tańca "WISŁA" W:  http://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 
 

Urszula Daniels 0413 942 907 
Robert Kaniowski (07) 3245 4723 
Mirosław Krawczyński 0420 266 901 
Teresa Stodulny 0476 966 154 
 

Siedziba Koła SPK Nr 8: 
48-54 Holland Crescent, Capalaba Qld 4157 
Nr Telefonu: (07) 3390 1640 
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  Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.   

 

 

W kalendarzu polskich świąt państwowych pojawił się nowy termin –  
19. października będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Duchownych 
Niezłomnych. 
 
Jak napisano w uzasadnieniu do ustawy z 4 października ustanawiającej nowe 
święto, jest ono „wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz 
swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie 
patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej 
Ojczyzny – Polski”.   
 

Datę nowego święta ustalono nieprzypadkowo – 19 października to dzień, w którym w 1984 roku został porwany i zamordowany 
błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.  W uzasadnieniu dla ustawy wymieniono jednak jeszcze wiele nazwisk kapłanów, którzy  
w ocenie ustawodawców zasłużyli na uczczenie świętem narodowym.  Wśród nich znaleźli się m.in.: 

 ks. Igancy Skorupka, kapelan żołnierzy walczących w Bitwie Warszawskiej; 
 św. Maksymilian Kolbe, męczennik z Auchwitz; 
 ks. Michał Pilipiec, kapelan Armii Krajowej; 
 kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. 

Nowe święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych obowiązuje od 2018 roku, ale nie jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy.  Jednak w związku z tym, że ma rangę święta państwowego, tego dnia organizowane są specjalne 
wydarzenia.   
 

       
Ks. Ignacy Skorupka, 1907 Św. Maksymilian Kolbe Ks. Michał Pilipiec 

Bohater i Męczennik 
 

Kardynał Stefan Wyszyński, 
prymas Polski. 

 
Księża i ich kaci. Pamiętajmy o niezłomnych duchownych.   
Już we wrześniu 1939 r. na polskich Kresach Wschodnich z rąk komunistów zginęło dziewięciu księży katolickich i kilku kleryków.  
Część zamordowali żołnierze Armii Czerwonej, innych miejscowi bojówkarze.  Zginęli m.in.: ks. Romuald Chłopecki w Kołomyi, ks. 
Bolesław Fedorowicz w Stolinie na Polesiu, jezuita o. Mariusz Skibniewski w Przyłbicach k. Lwowa, ks. Jan Kryński w Zelwie.   
W następnych miesiącach, do czerwca 1941 r., w zaborze sowieckim brutalne samosądy zastąpiła czerwona „machina 
sprawiedliwości”.  W tym czasie z wyroków sądów straceni zostali księża: Antoni Bułat, Adam Bogdanowicz, Jerzy Jaglarz, 
Czesław Kaniak, Jan Kisiel, Jerzy Moskwa, Stanisław Zientara, a także słowacki ksiądz Jan Kellner Brinsko.  Kilkunastu 
aresztowanych kapłanów „zaginęło” bez wieści; w łagrach zmarło ich co najmniej 20.  Eksterminacji poddano kapelanów Wojska 
Polskiego - ks. płk Józef Panaś zginął w trakcie przesłuchania, ks. gen. Karol Bogucki zmarł w łagrze w Kazachstanie, 27 
kapelanów rozstrzelano w Katyniu, Twerze i Charkowie.  W pierwszych tygodniach wojny niemiecko-sowieckiej, w czerwcu i lipcu 
1941 r. Sowieci zabili 42 polskich duchownych.  Ginęli oni w więzieniach w  Wilejce, Oszmianie, Łucku, Lwowie, Tarnopolu i 
Złoczowie, podczas „marszów śmierci” więźniów z Berezwecza do Ułły i z Mińska do Borysowa, również w swych miejscach 
zamieszkania (jak ośmiu dominikanów z Czortkowa, zamordowanych przez miejscowych Żydów służących w NKWD).  Również w 
następnych latach przybywało męczenników, takich jak o. Stanisław Szulmiński SAC (zmarł w łagrze, w którym pozostał 
dobrowolnie po ułaskawieniu, by nieść pociechę duchową więźniom), czy ks. Paweł Chomicz, pełniący obowiązki Apostolskiego 
Administratora Leningradu (stracony za nielegalne odprawianie Mszy św.).  Ogółem w latach 1939-1945 naliczono 270 polskich 
duchownych rzymskokatolickich zamordowanych i zmarłych w wyniku represji sowieckich.  Przemiany polityczne, jakie nastąpiły 
po październiku 1956 roku przyniosły znaczące złagodzenie represji. Jednak sytuacja wciąż była daleka od normalności ..... 
 

Więcej na stronie: https://www.pch24.pl/ksieza-i-ich-kaci--pamietajmy-o-niezlomnych-duchownych,63554,i.html 
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Po długiej przerwie, spowodowanej rozbudową naszego klubu w Capalaba, zorganizowaliśmy ponownie zimową „Biesiadę pod 
sosnami”, która w latach poprzednich, cieszyła się dużą popularnością.  Tegoroczną imprezę należy również zaliczyć do udanych, 
chociaż w porównaniu z ubiegłymi latami, w tym roku wzięło w niej udział mniej uczestników.  Wielu regularnych bywalców i 
smakoszy biesiadnego grzanego wina, pojechało w lipcu na urlop do Polski i chociaż prawie wszyscy twierdzą, że doskonale się 
bawili, frekwencja w sumie nie była najlepsza.  Mamy nadzieję, że tegoroczna, mniejsza liczba uczestników, nie zniechęci 
organizatorów i w przyszłym roku, znowu się spotkamy na kolejnej „Biesiadzie pod sosnami”.   

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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Marian Valley 10-08-2019 r.  Feast of Our Lady of Czestochowa.  
 

Annual Pilgrimage of the Polish Community with their Chaplain. 
 

Zdjęcia:  Ryszard Federowicz 

 

Zwiedzając kolejne miejsce w Australii, dotarłam do Marian Valley – Sanktuarium Maryjnego, na uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz na obchody Święta Wojska Polskiego, organizowane przez Polaków 
zamieszkałych w okolicach Brisbane.  Zostałam mile zaskoczona, że tysiące kilometrow od Polski, jest ośrodek dla 
pielgrzymów przypominający mi naszą Małą Polską Częstochowę.   
 

W Polsce jest wiele ośrodków kultu religijnego, które są odwiedzane przez pielgrzymów, ale nie spodziewałam się, że  
w kraju tak zupełnie innym, spotkam takie Sanktuarium.  Napawa mnie duma, że Polacy na obczyźnie pamiętają nasze 
rodzinne święta i je celebrują.   
 

W dniu 10 sierpnia 2019 roku, uroczystosci zostały rozpoczęte mszą św. z udzialem delegacji Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów i Harcerstwa Polskiego ze sztandarami.   
A następnie po części obchodow religijnych, wszyscy uczestnicy mogli spotkać się i porozmawiać przy wspólnym posiłku.  
Takie spotkania integrują Polaków oraz są możliwością podtrzymywania dobrych stosunków i przyjaźni.   
 

Gość z Polski – Gabriela Samborska. 
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 

 

Brisbane - Bowen Hills, 18/08/2019. 
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Walne Zebranie Wyborcze Koła SPK Nr 8 w Capalaba. 

PROTOKOL Z WALNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO (AGM) KOLA SPK NR 8 W CAPALABA W DNIU 25 SIERPNIA 2019 ROKU.   
 

Otwarcie zebrania w drugim terminie o godzinie 13.15 przez prezesa Kola Nr 8 i powitanie obecnych.  Sprawdzenie obecnosci oraz liczby 
uprawnionych do glosowania.  Obecnych 25 osob, 2 proksy od: Barbary i Michala Andrusiewicz dla Zdzislawa Kocha, oraz 2 proksy od 
Heleny i Jana Suchowieckich dla Miroslawa Krawczynskiego.   
Uczczenie minuta ciszy zmarlych czlonkow Kola oraz tych, ktorzy polegli w obronie ojczyzny. Czesc ich pamieci.   
1.  Odczytanie proponowanego porzadku obrad.  2.  Wybor przewodniczacego, dwoch sekretarzy, dwoch asesorow zebrania.  
Jednoglosnie wybrano:  na przewodniczacego zebrania Zdzislawa Kocha oraz dwoch sekretarzy: Terese Stodulny oraz Marzene 
Kaniowski.  Na asesorow wybrano: Urszule Daniels i Miroslawa Krawczynskiego.   
3.  Protokol z ostatniego zebrania odczytal Andrzej Mroczek.  Protokol zostal przyjety w calosci jednoglosnie.   
4.  Sprawozdania - W zwiazku z nieobecnoscia sekretarza Vigi Misztal, nie odczytano sprawozdania sekretarza.  Viga nie dostarczyla 
rowniez zadnych dokumentacji dla zastepcy.  Wiekszosc korespondencji odbywa sie droga emailowa.  Viga Misztal zrezygnowala z funkcji 
sekretarza z powodow osobistych.  Sprawozdanie skarbnika (Annual Financial Report) odczytal Andrzej Mroczek.  Sprawozdanie skarbnika 
w zalaczniku.  Skarbnik Iwona Rafalska  nieobecna z powodu choroby.  Sprawozdanie prezesa Zdzislawa Kocha.  Kadencja 2018-2019 do 
wgladu.  Sprawozdanie audytora przeczytal Andrzej Mroczek.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przeczytal Wieslaw Bozek.  Protokol do 
wgladu. 
Dyskusja nad sprawozdaniami.  Witold Kuczynski zglasza zapytanie odnosnie przychodow z baru.  Co roku przychod z baru byl 
wyszczegolniony.  W odpowiedzi prezesa stan baru z dnia 30.06.2019 jest ujety w “Social Events”.  Bar byl otwarty tylko jeden raz w dniu 
otwarcia nowego budynku.  Rozliczenie baru na otwarcie jest w zalaczniku.  Zanotowano, ze bar powinien byc rozliczany osobno, a przede 
wszystkim z “Polskiej Wiosny”.  Maria Lorenc zglasza uwage, aby Komisja Rewizyjna zanotowala, ze nie otrzymala zadnych dokumentow 
od sekretarza.  Leszek Wikariusz zapytuje o dwa nierozliczone rachunki.  Pierwszy rachunek jest na material - na granit do baru oraz do 
toalet.  Skarbnik nie mogl znalezc rachunku, ma tylko email od wykonawcy.  Wykonawca dostarczyl granit na okreslona sume, a robocizne 
wykonal w czynie spolecznym.  Nalezy wyjasnic dlaczego nie ma rachunku. 
5.  Komisja Rewizyjna zlozyla wniosek o udzielenie absolutorium dla ustepujacego zarzadu.  Wniosek zostal zatwierdzony jednoglosnie.   
6.  Nominacja na prezesa:  Andrzej Mroczek i Zdzislaw Koch.  Andrzej Mroczek nie przyjal nominacji z powodow osobistych.   
Zdzislaw Koch zaakceptowal nominacje, jednoglosnie zaakceptowano przez wszystkich obecnych. (26 osob zaakceptowalo, 2 osoby oraz  
2 proksy wstrzymaly sie od glosowania).  Zastepca prezesa - Andrzej Mroczek zaakceptowal.  Skarbnik- Bozena Maciejewska 
zaakceptowala.  Sekretarz- Marzena Kaniowski zaakceptowala.  Czlonkowie: Urszula Daniels, Robert Kaniowski, Teresa Stodulny i 
Miroslaw Krawczynski zaakceptowali.   
7.  Komisja Rewizyjna:  Wieslaw Bozyk, Miroslaw Kosmala, Marian Josko.  8.  Audytor Joanna Dziaduch.   
9.  Wybor kandydatow na Zjazd Krajowy SPK: Andrzej Mroczek, Miroslaw Kosmala, Zdzislaw Koch i Bozena Maciejewska.  W zastepstwie 
Witold Kuczynski, Urszula Daniels, Maria Lorenc. 
10.  Delegacja na Zjazd Rady Naczelnej (czerwiec 2020) w Canberra.  Powinno byc 4 kandydatow.  Upowazniamy Zarzad, aby wytypowal 
kandydatow do wyjazdu w przyszlym roku.  (Rada Naczelna nie zwraca kosztow podrozy i zakwaterowania).   
11.  Przyszlosc Kola Nr 8.  Zdzislaw Koch opowiedzial jakie roboty jeszcze trzeba zrobic w budynku SPK.   
Sprawa plotu.  Przedszkolanka dostala od rzadu nakaz zrobienia plotu.  Przedszkolanka da material, a SPK da robocizne- naklad 
finansowy.  Zlozony zostanie wniosek o Grant na wyposazenie kuchni, zastawe kuchenna (Catering) na 200 osob, nowe stoly i krzesla.   
Sprawa Polskiej Wiosny.  Prace zarzadu byly intensywne.  SPK nie jest w stanie zorganizowac stanowiska z zywnoscia.  Skoncentrujemy 
sie na sprzedazy alkoholu, kawy i na loterii. 
Sprawa uczestnictwa w narodowych swietach.  Na akademie z okazji Dnia Zolnierza przyszlo tylko 15 osob.  Tylko garstka osob przychodzi 
na narodowe uroczystosci.  Prezes zaproponowal Dzien Pamieci Narodowej, ktory bedzie skupial wszystkie uroczystosci patriotyczno – 
narodowe z msza polowa, z wystepami, stoiskami z jedzeniem i piwem.  Tradycja musi ulec adaptacji i musi byc reformowalna. 
Wskazowki i opinie.  Dyskutowano jak mozna w przyslosci zwiekszyc budzet SPK majac do dyspozycji teren zielony, parking i sale.   
Sprawa Zarzadu Krajowego. Wizja Fundacji.  Zdzislaw Koch przedstawil sprawe utworzenia fundacji przez Zarzad Krajowy.  Poprosil 
zebranych, aby wyrazili swoje zdanie w tej sprawie.  Delegaci naszego Kola na Zjazd Krajowy SPK musza wiedziec jaka jest wola czlonkow 
Kola nr 8.  Po dyskusjach ustalono, ze fundacja powinna byc przeksztalcona na wzor fundacji Bluma.  Wyrazono rowniez wole 
pozostawienia w organizacji sumy okolo 200 tys dolarow, ktora powinni zarzadzac delegaci kol w czasie trwania zjazdow krajowych.  
Ustalono rowniez, ze aby przeksztalcic fundacje w SPK w Trust Fundation, nalezy w pierwszym rzedzie zmienic zapis w Konstytucji SPK.  
Zapis mowi, ze Fundacja SPK jest nienaruszalna.  Pozwoli to na unikniecie rozczen ze strony czlonkow kola i ewentualnych spraw 
sadowych.  
Uwagi, zalecenia i wolne wnioski.  Rates poszedl w gore.  Kontrakt z przedszkolem podpisany jest jeszcze na 2 lata.   
Podziekowanie prezesa i zakonczenie zebrania.   
 
Protokol ten nie stanowi dokumentu przed jego zatwierdzeniem przez walne zebranie czlonkow kola w 2020 roku, w zwiazku z czym tresc 
jego moze ulec zmianie.   
 
Sekretarz Kola Nr 8 – Marzena Kaniowski.   
Prezes Kola Nr 8 – Zdzislaw Koch.   
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Polska Wiosna 2019 w Brisbane – Capalaba, Qld. 
 
 

Największy polski festiwal w Queensland, „Polska Wiosna” w Capalaba, odbył się 8 września 2019 roku na terenie SPK Koła Nr 8,  
w pięknie odrestaurowanym kompleksie.  Po raz pierwszy SPK było głównym organizatorem i trzeba przyznać, że zrobiło to w sposób 
profesjonalny.   
 

Imprezę otworzył prezes Zdzisław Koch i Mayor Redlans City Council Pani Karen Williams.  Należy wspomnieć, że Redlans Regional 
Council był jednym ze sponsorów festiwalu.  Swoją obecnością zaszczyciła nas Konsul Honorowa w Brisbane, Pani dr Theresa Lauf.   
 

Na festiwalowej scenie zaprezentowały się wspaniałe zespoły taneczne: Obertas, Wisła, Małe Brisbane i dziecięcy zespół tańca 
nowoczesnego z Gold Coast.  Kolorowe stroje ludowe i interesujące układy choreograficzne, przyciągnęły tłumy widzów.  
Podziwialiśmy także ciekawy program artystyczny harcerzy z Hufca POMORZE.  Wystąpiły też dzieci z polskiej szkoły w Bowen Hills.  
Dla dzieciaków przygotowano dmuchany zamek i malowanie buziek, a dla dorosłych loterię i możliwość zrobienia sobie zdjęcia  
w słynnym polskim „maluchu”.   
 

Swoje stoiska w tym dniu miały różne firmy prowadzone przez Polaków.  Obecne było też Radio 4EB sekcja polska, gdzie można było 
„połamać język” i przeczytać nasze słynne łamańce językowe.  Dobrej zabawie towarzyszyło smaczne polskie jedzenie,muzyka i 
oczywiście nasze piwo.  Bogaty program artystyczny i wspaniałe polskie przysmaki przyciągnęły do Capalaba rekordową ilość ludzi.  
Wiele osób już zapowiedziało ponowne odwiedziny w przyszłym roku.   
 

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

     

     

   

 



 
  Str 10 Lipiec – Grudzień 2019 

 

 

 

 

 

Komunikat po zakończeniu 48. Walnego Zjazdu Kół SPK (AGM) - Brisbane, Queensland – 2019. 

W dniu 5. października 2019 roku, w siedzibie nowego Domu Kombatanta - Koła SPK Nr 8 w Brisbane (Capalaba), odbył się 48. Walny Zjazd 
Delegatów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Australii.  W Zjeździe wzięły udział Koła SPK z Sydney i Brisbane, reprezentowane przez 
8 delegatów (w tym 5 osobiście), reprezentujących w sumie 217 członków.   
 

Komisja Weryfikacyjna wydała osiem (8) mandatów do głosowania i dwa (2) mandaty specjalne, upoważniające jedynie do zabierania głosu i podała, 
że wymagane kworum osiągnięto w pierwszym terminie.  Koło SPK Nr 1 (Sydney, NSW) reprezentowali: prezes Koła Stanisław Żak i wiceprezes 
Ryszard Dzierzba.  Delegaci Koła SPK Nr 7 (Hobart, TAS) przekazali swoje proxy wiceprezesowi Emilowi Filip, który na Zjazd nie przybył ani nie 
przekazał swoich proxy.  Koło SPK Nr 8 w Brisbane (Qld) reprezentowali osobiście: prezes Zdzisław Koch, wiceprezes Andrzej Mroczek i skarbnik 
Bożena Maciejewska.  Otrzymali oni proxy od nieoobecnych delegatów Mirosława Kosmali, Marii Lorenc i Witolda Kuczyńskiego.  Delegatem Koła 
SPK Nr 12 (Geelong, VIC) był nieobecny prezes Stan Jakubowski.   
 

Z 5 Kół SPK, wymagane formalności przedzjazdowe wypełniły tylko: Koło SPK Nr 1 i Koło SPK Nr 8.   
 

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano prezesa ZK SPK Jana Tkaczyka, który po sprawdzeniu kworum ogłosił, że 48. Walny Zjazd Delegatów SPK 
jest legalny/ważny.  Protokolantkami wybrano: Krystynę Tkaczyk i Yolandę Borucki.  Asesorami wybrani zostali: Bożena Maciejewska i Andrzej 
Mroczek.   
Odegrano hymn polski i australijski.  Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków SPK i poległych w walkach o wolną Polskę oraz zmarłego 
ostatnio przywódcy Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego.   
 

Odczytano i zatwierdzono z poprawkami, protokół z poprzedniego zjazdu.  Swoje sprawozdania przedstawili: prezes Jan Tkaczyk, wiceprezes 
Włodzimierz Wnuk, skarbnik Beata Apolinarska-Mroczek, sekretarz Krystyna Tkaczyk oraz prezesi: Koła SPK Nr 1 Stanisław Żak i Koła SPK Nr 8 
Zdzisław Koch.  Sekretarz Zarządu Krajowego odczytała dostarczone sprawozdania Kół nieobecnych.  Sprawozdanie audytora odczytała 
wiceskarbnik Yolanda Borucki, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podpisane przez przewodniczącego Mariana Pawlika OAM, odczytała sekretarz 
Krystyna Tkaczyk.   
 

Następnie omawiane były głównie sprawy związane z założeniem wieczystej fundacji charytatywnej SPK.   
Za utworzeniem takiej fundacji, głosowali jednogłośnie wszyscy delegaci.  Przy pracach związanych z jej założeniem mają współpracować prezes 
Fundacji SPK Włodzimierz Wnuk oraz Zarząd Krajowy SPK i prezesi Kół SPK w Australii.   
Ostateczna wersja wieczystej fundacji charytatywnej SPK, ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów SPK, który 
zostanie  zorganizowany w roku przyszłym.   
 
 

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Oddział Australia. 

Prezes ZK SPK Jan Tkaczyk, wręczył wiceprezesowi ZK SPK i prezesowi Fundacji SPK Włodzimierzowi Wnukowi, Srebrny Krzyż Kombatancki  
w uznaniu wybitnych zasług w realizacji celów naszego stowarzyszenia.     

 

Od lewej stoją: prezes ZK SPK Jan Tkaczyk, prezes Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch, skarbnik ZK Beata Apolinarska-Mroczek, wiceprezes ZK Włodzimierz Wnuk, 
członek ZK Leszek Wikarjusz, członek ZK Edward Włodarski, sekretarz ZK Krystyna Tkaczyk, skarbnik Koła SPK Nr 8 Bożena Maciejewska, wiceskarbnik ZK 

Yolanda Borucki, wiceprezes Kola SPK Nr 1 Ryszard Dzierzba, prezes Koła SPK Nr 1 Stanisław Żak i wiceprezes Koła SPK Nr 8 Andrzej Mroczek.   
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Olga Tokarczuk  –  laureatką Nagrody Nobla 10-10-2019. 

Olga Nawoja Tokarczuk (ur. 29 stycznia 1962 w Sulechowie) – polska pisarka, 
eseistka, poetka i autorka scenariuszy, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury za rok 2018.  Laureatka The Man Booker International Prize 2018 za 
powieść Bieguni oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za 
powieści: Bieguni (2008) i Księgi Jakubowe (2015).   
 

Córka nauczycieli - Wandy i Józefa Tokarczuków.  Urodziła się w Sulechowie a 
wychowała w Klenicy, skąd przeniosła się z rodzicami do Kietrza.  Tam ukończyła 
Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida.  Jest absolwentką 
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  W czasie studiów, jako 
wolontariuszka opiekowała się osobami z problemami psychicznymi.  
Zainteresowała się również pracami Carla Junga, co wywarło wpływ na jej 
twórczość.  Po studiach pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia 
psychicznego w Wałbrzychu.   
 

Zadebiutowała w 1979 na łamach pisma „Na przełaj”, gdzie pod pseudonimem 
„Natasza Borodin” opublikowała pierwsze opowiadania.  Jako powieściopisarka 
zadebiutowała w 1993 wydaną wówczas Podróżą ludzi Księgi.  Książka uzyskała 
nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.    

Laureatka literackiego Nobla Olga Tokarczuk - piąta polska noblistka w dziedzinie literatury - odebrała w Sztokholmie dyplom oraz 
złoty medal z rąk króla Karola XVI Gustawa.  Tokarczuk wzajemnie przeciwstawia naturę i kulturę, rozum i szaleństwo, męskość i 
kobiecość, z prędkością sprintera przekracza społecznie i kulturowo wytworzone granice - powiedział Per Waesterberg z Akademii 
Szwedzkiej w laudacji na cześć noblistki.   

Polska literatura błyszczy w Europie – ma w swoim dorobku już kilka Nagród Nobla, a teraz przyszła pora na kolejną, tym razem 
dla pisarki o światowej renomie i niezwykle rozległym wachlarzu zainteresowań, łączącej w swej twórczości elementy poezji i 
humoru.  Polska, rozdroże Europy, być może nawet jej serce – Olga Tokarczuk odkrywa historię Polski jako kraju będącego ofiarą 
spustoszenia dokonanego przez wielkie siły, lecz również posiadającego swoją własną historię kolonializmu i antysemityzmu.  Olga 
Tokarczuk nie ucieka od niewygodnej prawdy, nawet pod groźbą śmierci - mówił Waesterberg.   

Jego zdaniem twórczość Tokarczuk cechuje "połączenie twardej rzeczywistości z ulotną nierealnością, wnikliwa obserwacja i 
zafascynowanie mitologią".  Cechy te "czynią z niej jednego z najbardziej oryginalnych prozaików naszych czasów, 
postrzegających rzeczywistość na nowe sposoby".  Olga Tokarczuk jest wirtuozem w kreowaniu postaci, potrafi uchwycić je w 
momencie ich ucieczki od codziennego życia.  Pisze o tym, o czym nie pisze nikt inny: "o nieznośnej i ogromnej osobliwości tego 
świata" - wyjaśnił Waesterberg.  Jej powieść "Bieguni" to niezwykle różnorodny opis podróży, poruszania się po pasażerskich 
poczekalniach i hotelach, to spotkanie z bohaterami, o których wiemy bardzo niewiele, a także zbiór pojęć ze słowników, baśni i 
dokumentów.  Tokarczuk wzajemnie przeciwstawia naturę i kulturę, rozum i szaleństwo, męskość i kobiecość, z prędkością 
sprintera przekracza społecznie i kulturowo wytworzone granice - podkreślił.   

Jej mocna i bogata w idee proza to nomadyczna wędrówka przez około 15 książek.  Wioski będące w nich miejscem akcji stają się 
centrum wszechświata, miejscem, w którym losy poszczególnych bohaterów wplatane są w wątki baśniowe i mitologiczne.  Żyjemy 
i umieramy w opowieściach innych osób, gdzie na przykład Katyń raz może być zwykłym lasem, a raz miejscem masakry - ocenił 
Waesterberg.   

"Księgi Jakubowe" laudator nazwał "największym dziełem" pisarki.  Dodał, że "z podtekstu utworu przebija się żydowskie 
pochodzenie Tokarczuk oraz jej nadzieja na Europę bez granic".  Przyszłe pokolenia będą sięgać po owe tysiącstronicowe 
arcydzieło autorstwa Tokarczuk i odkrywać w nim nowe bogactwo, którego dziś jeszcze wystarczająco nie dostrzegamy.   
Widzę, jak Alfred Nobel kiwa z uznaniem głową w swoim niebie - podsumował Per Waesterberg.   

Więcej na:  
https://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/615093,olga-tokarczuk-literacki-nobel 
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INAS Global Games 
Brisbane, 12-19 October 2019. 

50-osobowa ekipa ze Związku Sportowego “Sprawni Razem” przyleciała do Brisbane na igrzyska “INAS Global Games” 
czyli igrzyska dla sportowców niepełnosprawnych intelektualnie.   
 

Link:  https://www.brisbane.qld.gov.au/whats-on-in-brisbane/inas-global-games-2019 
 

Przygotowaniami do przyjazdu polskich sportowców zajmowały się panie: dr Theresa Lauf - konsul honorowy RP w Brisbane  
i Małgorzata Kwiatkowska - prezes RNPA.   
Konsul Theresa Lauf, koordynowała wydarzenia związane z pobytem sportowców na antypodach.  W piątek 11 października br.  
zaprosiła społeczeństwo polskie do sali parafialnej w Bowen Hills, na towarzyskie spotkanie ze sportowcami pt. „Podwieczorek 
po kangursku” w towarzystwie JE Michała Kołodziejskiego - ambasadora RP.  Zdzisław Koch - prezes Koła SPK Nr 8, zadbał  
o transport dla całej ekipy.   
Przy stole, suto zastawionym smakołykami o charakterze australijskim (sausage rolls, party pies, ANZAC biscuits, scones, jam 
drops, TimTams, meringues, pavlova, vegemite and cheese sandwiches), spotkaliśmy się ze sportowcami i ich trenerami.   
MC hm Chris Dutkowski czuwał nad porządkiem spotkania, które zaczęło się oficjalnymi przemówieniami: konsul honorowy RP 
dr Teresa Lauf, ambasador RP Michał Kołodziejski, przedstawiciel RNPA i SPK – Leszek Wikarjusz oraz w imieniu sportowców  
i ich trenerów przemawiał prezes Dariusz Mosakowski.   
Następnie Harcerze i małe Skrzaty zaśpiewali parę piosenek harcerskich wprowadzając wszystkich w atmosferę przyjażni  
i swojskości.  Jako, że ks. proboszcz Grzegorz Gaweł SChr pobłogosławił zgomadzone posiłki, wszyscy z entuzjazmem zabrali 
się za sprawdzenie czy Pavlova jest rzeczywiscie australijska, czy też jak nazwa by sugerowała, pochodzi z zupełnie innej 
strony świata.  Panie z Koła Przyjaciół Harcerstwa częstowały tych bardziej nieśmiałych i mieliśmy wrażenie, że znamy się ze 
sportowcami i ich trenerami od dawna, a wiele nowych przyjażni przetrwa próbę czasu.  Sportowcom życzyliśmy sukcesów i 
miłych wrażeń z pobytu w naszym mieście.   
 

W zawodach INAS Global Games 2019 w Brisbane (największych tego typu na świecie), wzięło udział ponad 1000 światowej 
klasy sportowców.  Rywalizowali ze sobą, osiągali sukcesy i pokazywali światu, że ich niepełnosprawność nie jest barierą.   
Polscy sportowcy zakończyli zawody zdobywając 4 medale:   
 

1. Tycjan Kozdra został Mistrzem Świata w skoku wzwyż z wynikiem 176 cm oraz zajął 7 miejsce w skoku w dal z 
wynikiem 6.07 m.  Tycjan ma 22 lata, jego trenerem jest Piotr Czuto.  Klub – Sprawni Razem, Chojna.   

2. Anna Bodziony zdobyła srebrny medal w biegu na 3000 m oraz 5 miejsce w biegu na 5000 m.  Anna ma 34 lata, jej 
trenerem jest Marian Gonciarz.  Klub – Start, Nowy Sącz.   

3. Sandra Pieczychlebek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m przez płotki.  Sandra ma 24 lata, jej trenerami są 
Dariusz Hanczarek i Zbigniew Lewkowicz.  Klub – Start, Gorzów Wlkp.   

4. Piotr Rydzkowski zdobył srebrny medal w rzucie oszczepem.  Piotr ma 25 lat, jego trenerem jest Mirosław Piątek.  
Klub – Szansa Start, Gdańsk.   

  

Wszystkim sportowcom dziękujemy za wspaniałe przeżycia podczas zawodów i życzymy dalszych sukcesów.  Jesteśmy z Was 
dumni!!! 
 

Przygotowała Basia H. Andrusiewicz. 
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Jak każdego roku, odwiedziliśmy groby naszych Kombatantów,  
byłych członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii.   

Cześć Ich Pamięci! 

Zdjęcia: Jan Tkaczyk 
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W tym roku Koncert Niepodległości zorganizowały Młodzieżowe Organizacje Polskie w Brisbane.   
Obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele na Bowen Hills.  
Poczty sztandarowe wystawiły polskie organizacje działające na terenie Brisbane, a swoją obecnością zaszczyciła nas Pani dr 
Theresa Lauf, Konsul Honorowy RP w Brisbane.   
 

Po mszy uczestnicy przeszli do sali parafialnej, gdzie odśpiewano hymn Polski, a prezes Koła SPK nr 8, Pan Zdzisław Koch, 
powiedział krótko o losach Polski w drodze do niepodległości.   
 

Następnie wystąpiły zespoły taneczne Mały Brisbane i Obertas oraz harcerze i zuchy z Hufca ZHP Pomorze.  Wszystkim bardzo się 
podobały występy, które zostały nagrodzone ogromnymi brawami.   
Rozśpiewana i roztańczona młodzież, to dobry prognostyk na przyszłość oraz wiara w to, że polska mowa, tradycje i kultura polska, 
na antypodach nie zaginą.   
 

Dorota Szweryn 
 

     

     

     

     

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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  Opłatek Żołnierski w Domu Kombatanta w Capalaba  8-12-2019. 

Nie spodziewaliśmy się tak obfitej frekwencji.  Przyszło dużo członkow i gości, których Prezes Koła SPK kol. Zdzislaw Koch serdecznie 
powital i zaprosił do wigilnego stołu.  W pierwszej kolejności Prezes wezwał wszystkich do powstania i uczczenia pamięci poleglych na 
polu walki i zmarłych członków naszego Koła, jedno-minutową ciszą.  Cześć Ich pamięci!   
Z kolei kapelan naszego koła ks. Grzegorz Gaweł SChr odmówił modlitwę i pobłogoslawił opłatki, które już wcześniej przygotowane na 
pięknie udekorowanych świątecznych stołach.  Pobłogosławił również potrawy wigilijne, które głównie przygotowały nasze niezawodne i 
pracowite Panie: Tcheslawa Koch i Teresa Stodulny oraz Panowie Jarosław Stodulny i Zdzisław Koch.  Na zewnątrz klubu było bardzo 
gorąco, ale w nowej i bardzo nowoczesniej kuchni klubowej, chłodno i przyjemnie.   
 

Barszczyk z uszkami to było coś niesamowitego, a głowne danie: sałatka jarzynowa z szyneczką i chlebkiem oraz pierożki, to perfet 
danie na taki upał.  To wszystko zakończyło się wspaniałym deserem.  Po spożyciu tych smacznych potraw, Prezes Koła kol. Zdzisław 
Koch poprosił Prezesa Zarządu Krajowego SPK kol. Jana Tkaczyk, o wręczenie srebrnych Krzyży Zasługi oraz specjalnych odznak 
przydzielonych przez Federację Światową SPK za 25 lat wiernej służby dla dobra naszej organizacji.   
Srebrnymi krzyżami zasługi odznaczeni zostali Teresa i Jarek Stodulny oraz Mirosław Kosmala. 
Dyplomy i Honorowe Odznaki za 25 lat wiernej służbu dla organizacji SPK otrzymali: Maria Lorenc, Stanisław Lorenc (którego odznakę 
ze względu na Jego śmierć, odebrała żona Maria Lorenc), Jolanta Gołka, Kazimierz Gołka, Maria Kołodko, Władysław Kołodko, Witold 
Kuczyński, Helena Suchowiecka, Jan Suchowiecki, Hildegarda Wasiel, Roman Wasiel, Jan Tkaczyk i Krystyna Tkaczyk. 
 

Opracowała: Maria Lorenc 

 

 

 

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie, przyznała członkom Koła SPK Nr 8 w Capalaba,  
Odznaki Honorowe za 25 lat Wiernej Służby dla organizacji SPK.  Dyplomy i Odznaki odebrały następujące osoby: 

       

     

       
Kol. Maria Lorenc i pośmiertnie 

dla kol. Stanisława Lorenc 
Kol. Jolanta Gołka 

 

Kol. Kazimierz Gołka Kol. Maria Kołodko 

Kol. Włodzimierz Kołodko Kol. Witold Kuczyński Kol. Helena Suchowiecka Kol. Jan Suchowiecki 

Kol. Hildegard Wasiel Kol. Roman Wasiel Kol. Jan Tkaczyk Kol. Krystyna Tkaczyk 

   

Srebrny Krzyż Kombatancki SPK, w uznaniu wybitnych zasług w realizacji celów stowarzyszenia,  
otrzymali: kol. Teresa Stodulny, kol. Jarosław Stodulny i kol. Mirosław Kosmala.   

Od lewej: prezes Koła SPK Nr 8 kol. Zdzisław Koch, kol. Teresa Stodulny  
i prezes Zarządu Krajowego SPK kol. Jan Tkaczyk. 

Od lewej: prezes Koła SPK Nr 8 kol. Zdzisław Koch, kol. Mirosław Kosmala  
i prezes Zarządu Krajowego SPK kol. Jan Tkaczyk. 
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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-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 od dnia 31/04/2015 r., nie są wysyłane dowody wpłat składek członkowskich, dokonywanych przelewem elektronicznym). 

Lista ofiarodawców na Koło SPK Nr 8 : 
 
1.   Witowska Janina  $50.00 
2.   Tabor Ala & Jurek $6,000.00 

 
 

23 luty (niedziela) Sprawozdanie Informacyjne prezesa Koła SPK Nr 8 w Capalaba.  Korespondencja emailowa.   
5 kwiecień (niedziela) Uroczystość pamięci Ofiar Katynia i rocznicy bitwy o Monte Casino - Bowen Hills, godz 9.30).   
11 kwiecień (sobota) Święcenie pokarmów Wielkanocnych,  Capalaba, godz 12.00.   
25 kwiecień (sobota) ANZAC DAY.  Zbiórka u zbiegu ulic Charlotte i George Streets Brisbane, godz 11.00 i po 
 marszu tradycyjna „Grochówka Żołnierska” w SPK Capalaba.   
17 maj (niedziela) Majówka pod sosnami.  Piknik i turniej piłki siatkowej.  Capalaba, godz 11.00.   
25 lipiec (sobota) Biesiada pod sosnami.  Capalaba, godz 18.00.   
16 sierpień (niedziela) Dzień Żołnierza.  Msza św.- Bowen Hills, godz 9.30.   
23 sierpień (niedziela) Walne Zebranie Członków SPK (AGM).  Capalaba, godz 13.00.   
13 wrzesień (niedziela) Wiosna Polska w Capalaba, godz 11.00.   
24 październik (sobota) Obiad Żołnierski w Capalaba, godz 13.00.   
6 grudzień (niedziela) Opłatek Żołnierski w Capalaba, godz.13.00.   
31 grudzień (czwartek) Bal Sylwestrowy w Capalaba, godz 19.00.   
 

Powyższy kalendarz jest kalendarzem prowizorycznym.  Szczegółowe dane o uroczystościach lub imprezie, przekazywane będą  
do wiadomości poprzez media społecznościowe na dwa tygodnie przed ich datami (radio 4EB, ogłoszenia parafialne itp.).   

W zależności od okoliczności, Zarząd Koła SPK Nr 8, zastrzega sobie prawo do zmiany dat niektórych wydarzeń lub uroczystości. 
 

Podziękowanie. 
 

Serdecznie dziękujemy Ali Lew Tabor i jej bratu Jurkowi za donację na rzecz naszego koła w wysokości $6,000.00. 
Ala i Jurek, to dzieci Stefana Tabor, który wraz z Stanisławem Bacia i Witoldem Szwedzińskim, był współzałożycielem naszego koła. 

 

Cieszy nas ogromnie, że dzieci czynnie udzielają się w życiu organizacji, której założycielami przed wielu laty, byli ich ojcowie. 
 

Dla przypomnienia, Jennifer & Suzanne Bacia, ofiarowały w roku 2016 na rzecz naszego koła, sumę w wys. $5,000.00  
[patrz: „Okólnik” - nr 421]. 

 

Dziękujemy Wam, „Dzieciom Capalaby”!  Ojcowie są z Was dumni! 
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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