
Doroczny zjazd delegatów Kół SPK 
Komunikat Zarządu Krajowego i Fundacji SPK w Australii. 

 
W dniach 29 – 30 listopada 2008 w Ośrodku Duszpasterskim im. Jana Pawła II przy 211 Goyder Street, 
Narrabundah w Kanberze odbył się doroczny zjazd delegatów Kół SPK w Australii, na którym 
reprezentowane były Koła: Nr 1 (Sydney), Nr 3 (Melbourne), Nr 5 (Kanbera) i Nr 8 (Brisbane).  
 
Zjazd poprzedzony został uroczystym obiadem, w piątek 28 listopada, z zaproszonymi gośćmi, wśród 
których m.in. byli: ambasador RP Andrzej Jaroszyński z małżonką, prezes Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej i Nowozelandzkiej Andrzej Alwast z małżonką, Prowincjał Towarzystwa Chrystusowego na 
Australię i Nową Zelandię ks. Tadeusz Przybylak, prezes Rady Koordynacyjnej Organizacji Polonijnych 
w stołecznym mieście Kanbera Aleksander Gancarz oraz były prezes Zarządu Krajowego kol. Andrzej 
Kleeberg.  
 
W sobotę 29 listopada prezes Zarządu Krajowego SPK kol. Witold Kuczyński, po odegraniu hymnu 
narodowego, otworzył Zjazd i poprosił ks. Henryka Zasiurę o zmówienie modlitwy. Następnie poprosił o 
powstanie i uczczenie minutą ciszy poległych żołnierzy na wojnie i zmarłych członków SPK.  
 
Na przewodniczącego Zjazdu wybrany został jednogłośnie kol. Bernard Skarbek z Koła Nr 5. Do pisania 
protokołu zgłosiły się koleżanki Janina Kłoda i Jadwiga Abłamowicz – Potapowicz. Ponieważ Zjazd nie 
był zjazdem wyborczym, a żadnych wniosków do głosowania nie przedstawiono, asesorów nie 
wybierano. Po przyjęciu sprawozdań przystąpiono do dyskusji, w której najwięcej czasu poświęcono 
przyszłości Kół SPK oraz Fundacji.  
 
Aczkolwiek Statut SPK (Część II, Art. IV. Paragrafy e/ i f/) umożliwia członkostwo SPK osobom z 
młodszego pokolenia, które nie brały udziału w wojnie, niewiele z nich interesuje się pracą społeczną, z 
drugiej strony, nie wszystkie Koła potrafiły je przyciągnąć. Sytuacja finansowa niektórych Kół jest 
krytyczna. Wydatki na bieżącą działalność członkowie pokrywają z własnej kieszeni.  
 
 

 

 

 
Finansowo najlepiej stoi Koło Nr 5 w Kanberze, ale zagrożona jest przyszłość jego posiadłości, której 
dzierżawca ogłosił swoją upadłość zalegając z opłatą w wysokości kilkudziesięciu tysięcy dolarów. O ile 
nie znajdzie się nowy dzierżawca, posiadłość zostanie sprzedana, co wzbogaci Fundację SPK.  

 



Koło Nr 8 w Brisbane ma wartościową posiadłość, która używana jest przez wszystkie organizacje 
polonijne, na tym terenie, na swoje imprezy. Fundusze na działalność bieżącą Koło czerpie z wynajmu 
swojego lokalu dla miejscowego przedszkola. Na likwidację (sprzedaż) nie zanosi się w przewidywalnej 
przyszłości. 

Fundacja SPK. Na poprzednim zjeździe kapitał Fundacji zamrożony został na jeden rok. W chwili 
obecnej zainwestowany (nienaruszalny) kapitał Fundacji wynosi 150 tys. dolarów. Z rozdzielaniem 
dotacji postanowiono wstrzymać się do następnego Zjazdu.  

Zjazd zobowiązał Zarząd Krajowy do opracowania i upowszechnienia formularzy podaniowych o 
przyznanie dotacji. Dotacje przyznawane będą wyłącznie organizacjom polonijnym z wykluczeniem 
osób prywatnych. Ustalono wysokość pułapu na 1000 dolarów. Suma ta będzie zwiększana w miarę 
wzrostu kapitału. Datę 1-go września, każdego roku, ustalono jako termin do składania wniosków o 
przyznanie dotacji. Organizacje składające wnioski o przyznanie dotacji będą zobowiązane do 
załączenia kosztorysów na działalność, na którą składają wnioski i przedstawienie Zarządowi 
rozliczenia z wydatków.  

 

W wolnych wnioskach omówiono problem związany z udziałem SPK w defiladzie w ANZAC Day. 
Sprawą tą powinny się zająć miejscowe Koła gdyż w każdym stanie Australii stanowy oddział RSL 
posiada inne przepisy. W niektórych stanach dozwolony jest udział harcerstwa. Następnie omówiono 
przyznanie tzw. „Gold Card” (złotej karty) polskim weteranom wojennym.  

Ustalono datę i miejsce następnego zjazdu; 18 października 2009, w Ośrodku księży Chrystusowców w 
Kanberze, miejscu oferującym najlepsze warunki. Na zakończenie prezes Witold Kuczyński 
podziękował uczestnikom Zjazdu, szczególnie Przewodniczącemu i Protokólantkom, oraz złożył 
życzenia świąteczne i noworoczne.  

Następnego dnia, 29 listopada, Delegaci z pocztem sztandarowym Koła Nr 5, wzięli udział we Mszy św. 
koncelebrowanej przez ks. Henryka Zasiurę z ks. Tadeuszem Przybylakiem i ks. Maksymilianem Szurą. 
Do śpiewów na organach przygrywał kol. Jan Suchowiecki.  

Zbigniew Sudułł  

 


