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Odeszli od nas na wieczną wartę ... 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Listopada 2010 roku pożegnaliśmy pana Eugeniusza Stuligłowę - zasłużonego członka 
naszej polonijnej społeczności. Jego życiorysem można by obdzielić kilka osób. Czy tylko takie 
były czasy, czy Eugeniusz Stuligłowa był tylko „nieodrodnym” synem swojej epoki? 
Urodził się w roku 1918, w Rapczycach, niedaleko Krakowa. Gimnazjum ukończył w Mielcu, a w 
roku 1936 wstąpił do Szkoły Zawodowych Podchorążych w Komorowie. W roku 1939, jako 
plutonowy 25 Pułku, przydzielony został do 7. Dywizji Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim i tam 
mianowany został na porucznika. Pierwszą potyczkę z Niemcami stoczył w okolicach Kowla. 
Nie będąc w stanie stawić oporu niemieckim siłom, wycofali się na wschód. Lecz tu czekała ich 
walka z bolszewikami, podczas której Eugeniusz został ranny i przewieziony do sowieckiego 
szpitala, z którego uciekł w kierunku Buczacza. Tam dołączył do Armii Krajowej. Był świadkiem 
jak Własowcy wymordowali 3 tysiące Żydów. 2 tysiące pozostałych Żydow uratowali AK-owcy, 
atakując Własowców, a Żydzi uciekli do lasu, gdzie dołączyli do partyzantki żydowskiej. 
Eugeniusz udał się w kierunku Wilna, gdzie przebywał aż do czasu Powstania Warszawskiego w 
roku 1944. Niestety, grupa partyzancka doszła tylko do Puszczy Kampinowskiej, gdy Powstanie 
upadło. Po zakończeniu działań wojennych Eugeniusz Stuligłowa znalazł się w obozie Wentorf, 
gdzie zbierali się żołnierze kampanii wrześniowej, mający nadzieję na powrót do Polski jako 
polska armia. Eugeniusz był tam pracownikiem administracji wojskowej aż do roku 1949, do 
czasu emigracji do Australii. Jego australijski życiorys zaczął się od obozu w Wacol. 
W Polonii Eugeniusz zaczął pracę jako sekretarz, którego obowiązkiem było redagowanie 
Biuletynu. Pracę tę wypełniał sumiennie przez 18 lat. Był również bardzo aktywnym członkiem 
SPK, w Polskiej Szkole oraz we wszystkich komitetach, które istniały na naszym terenie. 
Ponieważ jego hobbym był film, przeto pozostawił nam sporo filmów z okazji różnych wydarzeń w 
naszym społeczeństwie. 
W latach 80. Eugeniusz wyruszył w świat, uzbrojony w aparat filmowy. W naszym Archiwum 
mamy Jego filmy ze spotkań z wieloma osobistościami w Londynie, jaki i z prezesem Polonii 
amerykańskiej w Chicago oraz filmy z wielu innych ciekawych miejsc. 
Za pracę dla Polonii brisbańskiej, Walne Zebranie przyznało Mu Członkostwo Honorowe, a za 
pracę dla społeczeństwa polskiego w Australii, otrzymał OAM - Medal Orderu Australii. 
Jego ważniejsze odznaczenia wojskowe to: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi, Krzyż AK, Srebrny 
Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Kombatancki, medal “Polska swym Obrońcom”. 
10 sierpnia 2000 roku, Minister Obrony Narodowej RP mianował kapitana Eugeniusza Stuligłowę 
na stopień majora, a później na stopień podpułkownika. 

 
Niech Mu australijska ziemia lekką będzie. 

 
Franciszek Rutyna 
 

Ś. P. Eugeniusz Stuligłowa 
 

  

 

 


