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Styczeń - Czerwiec 2018 

 

 

NIEPODLEGŁA 1918-2018.  
Cały rok świętowania stulecia Niepodległości Polski. 

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada 
dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–
1918).  Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady 
Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.   
Jest dniem wolnym od pracy.  Uchwałą z 25 maja 2017 Sejm RP VIII kadencji zdecydował o 
ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zaplanowane na 2018, związane są z 
jubileuszem stu lat od odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską 11 listopada 1918 r. 
Wystawy, koncerty czy lekcje patriotyczne.  To wszystko wpisuje się w obchody stulecia odzyskania 
niepodległości.  Choć okrągła rocznica wypada w 2018 roku, działania będą prowadzone aż do 2021 
roku.  Celem programu, realizowanego w latach 2017-2021, jest upamiętnienie i uczczenie wydarzeń 
oraz osób związanych z odzyskaniem, a także utrwaleniem polskiej niepodległości. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obchody_100-lecia 
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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 Marian Jóśko   0413 345 766 
 Jan Tkaczyk   (07) 3395 1955 
Asystenci: Wiesław Bożyk   (07) 3194 9489 
 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 – Magdalena Aksu  mobile: 0490002964 
Email: principal@brisbanepolishschool.org.au 
 
Prezes KR – Anna Reardon  mobile: 0416959105 
Email: president@brisbanepolishschool.org.au 
 
 
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 
 
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 Irena Biedak OAM    irena@ozpol.com.au 
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 OAM   (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:irena@ozpol.com.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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Droga Polski do niepodległości: 
 
1772 r.-  I rozbiór Polski 
1791 r.-  Konstytucja 3 maja 
1793 r.-  II rozbiór Polski 
1794 r.-  Powstanie (insurekcje) kościuszkowskie 
1795 r.-  III rozbiór Polski 
1797 r.-  utworzenie Legionów Polskich we Włoszech 
1806 r.-  Powstanie Wielkopolskie 
1807 r.-  powstanie Królestwa Warszawskiego 
29 listopada 1830 r. - początek Powstania Listopadowego 
1846 r.-  początek rzezi galiciyjskiej 
22 stycznia 1863 r. -  Powstanie Styczniowe 
1914 r. -  pierwsza wojna światowa 
11 listopada 1918r. -  koniec pierwszej wojny światowej, odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. 

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych 
Europy, Polska odzyskała niepodległość.  Stało się to głównie, dzięki wytrwałości  
i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli 
przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i 
kultury narodowej.  W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły 
sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej.  
Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową 
solidarność w kwestii polskiej.  10 listopada 1918 r. do Warszawy przybył Józef 
Piłsudski, przed którym klęska państw centralnych otworzyła bramy więzienne.  
Powrót komendanta I Brygady Legionów do kraju zbiegł się z zawieszeniem broni 
między Niemcami a ententą 11 listopada, które zakończyło I wojnę światową i 
równocześnie okazało się początkiem tworzenia polskiej państwowości.    

Chociaż formalnie proklamowano niepodległość, a w Warszawie zaczęły powstawać władze państwowe, problemem było ustalenie 
granic nowego kraju.  Przez kolejnych kilka lat młode władze Państwa Polskiego starały się zapanować nad procesem ustalania granic 
Polski.  Nie obyło się jednak bez walk.  W grudniu 1918 roku w Wielkopolsce wybuchło Powstanie wielkopolskie, które doprowadziło do 
ustalenia zachodniej granicy młodego państwa.  O kształcie granicy wschodniej zadecydowały walki stoczone początkowo z oddziałami 
ukraińskimi oraz litewskimi a ostatecznie z bolszewicką Rosją.  W 1920 roku na mocy plebiscytu ustalono, że Warmia i Mazury znajdą 
się pod kontrola Niemiec.  Tym samym Polska otrzymała bardzo ograniczony dostęp do morza.  Ostateczny kształt wschodniej granicy 
Polski ustalono 15 marca 1923 roku. 
Granica południowa na Śląsku wytyczona została dopiero 16 lipca 1922 roku na mocy porozumienia polsko-niemieckiego, będącego 
skutkiem trzech powstań śląskich.  Wcześniej Śląsk Cieszyński, zamieszkany w znacznej części przez Polaków został przyznany 
Czechosłowacji na mocy postanowień konferencji w Spa w dniach 5 – 16 lipca 1920 roku.  Polska po odzyskaniu niepodległości 
ostatecznie objęła obszar 388 tyś. km², zamieszkany przez 27 mln osób, z których zaledwie 69 % było Polakami.  Kraj był wyniszczony 
nie tylko zaborami oraz I wojną światową, ale również ciężkimi walkami granicznymi. 
 
Praktycznie wszystko trzeba było budować od podstaw, zwłaszcza, że tereny należące do poszczególnych zaborców posiadały 
zupełnie inną infrastrukturę.  Niestety ciężka praca wykonana przez pełnych nadziei i determinacji Polaków legła w gruzach 1 września 
1939 roku wraz z wybuchem II wojny światowej.  Mimo kolejnej klęski, w 1945 roku Polska ponownie wróciła na mapę Europy, jednak 
dopiero w 1990 roku kraj odzyskał pełną wolność i niepodległość.   
 

http://www.smartage.pl/odzyskanie-niepodleglosci-przez-polske-w-1918-roku/ 
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  Walne Zebranie Informacyjne Koła SPK Nr 8 w Capalaba. 
[Fragmenty protokółu] 

Zebranie otworzył Prezes Koła SPK Nr. 8 kol. Zdzisław Koch, który powitał obecnych członków Stowarzyszenia.  Następnie poprosił o uczczenie 
minutą ciszy pamięć poległych, oraz pozostałych Członków Stowarzyszenia, którzy odeszli na wieczny odpoczynek.  - CZEŚĆ ICH PAMIĘCI - 
Przed rozpoczęciem Walnego Zebrania prezes Zdzisław Koch poinformował zebranych, że obecny na sali kol. Leszek Wikarjusz został ostatnio 
odznaczony wysokim australijskim odznaczeniem, medalem OAM.  Medal ten otrzymał za wybitną pracę na rzecz środowiska polonijnego w 
Australii.  Serdecznie mu tego odznaczenia pogratulował i poprosił aby usiadł razem z nim przy prezydialnym stole.  Wszyscy obecni nagrodzili 
kol. Leszka Wikarjusza gromkimi brawami i przystąpiono do części roboczej zebrania.  Po sprawdzeniu podpisów na liście obecności, ustalono 
stawiennictwo 35 członków Stowarzyszenia (załącznik 1).  Prezes Zdzisław Koch przedstawił porządek zebrania, który został zatwierdzony 
(załącznik 2).  Wybrano sekretarzy zebrania kol. Teresę Stodulną i kol. Krystynę Tkaczyk.  Na asesorów wybrano kol. Witolda Kuczyńskiego  
i kol. Adama Cież.  Wyborów dokonano jednomyślnie.  Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Informacyjnego z dnia 26 lutego 2017 r. 
(załącznik 3), odczytała kol. Krystyna Tkaczyk.  Oficjalnego sprawozdania sekretarza nie było, bo kol. Viga Misztal jest w USA z wizytą u córki  
i wróci dopiero w marcu.  Prezes poinformowal tylko zebranych, że przychodząca korespondencja była przede wszystkim związana z budową 
nowego Domu Kombatanta.  Szczegóły tej korespondencji będą m.in. omówione w punkcie nr 7 – „Stan realizacji budowy nowego budynku”.  
Sprawozdanie skarbnika kol. Iwony Rafalskiej, odczytała kol. Krystyna Tkaczyk (załącznik nr 4).  Następnie swoje sprawozdanie przedstawł 
Prezes kol. Zdzisław Koch (załącznik nr 5).  Omówił w nim krótko przebieg ostatniego Walnego Zjazdu SPK w Hobart, przyczyny zatrzymania 
prac budowlanych w Domu Kombatanta i trudną sytuację oraz kłopoty jakie ma ostatnio zarząd koła z budowniczym.  Wspomniał też o liście 
prawnika, jaki do budowniczego został ostatnio wysłany.  Budowniczy ma duże kłopoty finansowe i zachodzi obawa, że jego firma wkrótce 
ogłosi bankructwo.  Prezes kol. Z. Koch także dodał, że w ciągu następnych kilku dni postara się doprowadzić do spotkania z budowniczym, na 
którym być może uda się ustalić jakieś konkretne wyjście z tego impasu.  W swoim sprawozdaniu omówił po kolei prace jakie zostały wykonane 
we własnym zakresie i podziękował osobom, które brały w nich udział.  Poinformował również zebranych, że na Walnym Zjeździe w Hobart, 
nasze koło otrzymało grant od Fundacji SPK w wys. $15,000.00, który zostanie przeznaczony na budowę płotu i urządzenie terenu wokół 
nowego Domu Kombatanta.  Przechodząc do punktu 7 porządku zebrania, Prezes dodał, że będziemy najpierw próbowali dogadać się z 
budowniczym i dopiero wtedy gdy to się nie uda, będziemy zmuszeni założyć mu sprawę sądową.  Z tego co wiemy, kontynuował prezes, 
QBCC w naszym stanie Queensland, może ingerować dopiero po odbiorze budynku.  Kol. Wiktor Borucki zabrał głos w sprawie założonej 
ostatnio podłogi, która jest dla nas wielkim problemem i zapytał, czy nie można by było zostawić jej tak jak jest i tylko ją utwardzić.  Prezes  
Z. Koch odpowiedział, że oprócz tej podłogi, jest jeszcze wiele innych, dużo większych problemów, takich jak np. nieskończony dach nad 
tarasem, brak odprowadzenia wody z rynien, co powoduje, że w czasie deszczu woda wchodzi pod budynek itp.  Całe szczęście kontynuował, 
że mamy ciepłe stosunki z przedszkolem, którego pracownicy po ostatnim zalaniu, musieli myć i dezynfekować pobrudzone dziecięce zabawki.  
Głos zabrał kol. Mirek Kosmala, który zapytał czy mamy już pewną informację, że budowniczy jest zgrożony bankructwem.  Kol. Z. Koch 
wyjaśnił, że na początku, gdy firma miała tylko jedną budowę, wszystko szło dobrze, ale potem gdy budowniczy zaczął także inne budowy, nie 
miał już dla nas czasu i nie nadążał z robotą.  Jeżeli tak jest, kontynuował kol. M. Kosmala, to musimy już zacząć działać, bo jeżeli jego firma 
zbankrutuje, to nasza sytuacja się jeszcze bardziej skomplikuje.  Prezes Z. Koch dodał, że wszyscy myśleliśmy, że wybraliśmy dobrego 
budowlańca, który nie był przecież najtańszy, ale niestety nikt nie mógł przewidzieć, że tak się stanie.  W następnym punkcie prządku zebrania 
nastąpił wybór delegata na zjazd Rady Naczelnej Polonii Australiskiej w Sydney, który zostanie zorganizowany w dniach 1-3 czerwca 2018 roku.  
Kol. Leszek Wikarjusz poinformował zebranych, że będzie to jubileuszowy 3-dniowy zjazd z okazji 50 rocznicy RNPA, połączony z uroczystością 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Po krótkiej dyskusji zaproponowano kandydaturę kol. Jana Tkaczyka i kol. Zdzisława 
Kocha, a na zastępców wybrano kol. Witolda Kuczyńskiego i kol. Agnieszkę Kowal.  Za zatwierdzeniem tych kandydatur głosowało 33 członków, 
2 osoby wstrzymały się od głosu.  Zaleceń i wolnych wniosków nie było.  Na zakończenie kol. Leszek Wikarjusz powiedział, że cieszy się 
ogromnie widząc jak budowa nowego i jedynego Domu Kombatanta w Australii powoli dobiega końca i ma nadzieję, że wkrótce nastąpi jego 
uroczyste otwarcie.  Serdecznie pogratulował zarządowi Koła SPK Nr 8 w Capalaba takiego dużego osiągnięcia i w imieniu całej organizacji 
SPK, podziękował za pracę społeczną, jaką do tej pory członkowie koła w tę budowę włożyli.  Na zakończenie Prezes Zdzisław Koch 
podziękował zebranym za przybycie i czynny udział w obradach oraz zaprosił na tradycyjny poczęstunek.  Zebranie zostało zakończone o 
godzinie 2.45 po południu. 
 

Teresa Stodulny 

   

 

 

 

Podziękowanie. 
 

Serdecznie dziękujemy Filipowi Dankowskiemu, najmłodszemu 
członkowi naszego koła, za donację w postaci wspaniałych pączków, 

którymi zajadaliśmy się na zakończenie naszego zebrania.   
Filip uczy się obecnie na kucharza i mamy nadzieję, że jeszcze nie 

raz będziemy mieli okazję, aby spróbować jego wspaniałych 
wypieków i innych kucharskich specjałów. 
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  Wojtek the bear: a beloved Polish veteran in Scotland … 

   

 

Prepared by Henryka Kuczynska. 

 

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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Nagrodę za najładniej udekorowany koszyczek, otrzymała Olivia Weiss. 

Święconka w SPK Capalaba – 31 marca 2018 roku. 

Co oznacza tradycja święcenia pokarmów? 
 

W Polsce od wieków celebruje się zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę.  Do koszyczka trafiają wszystkim jajka i chleb, 
poza tym: chrzan, sól, kiełbasa… Co symbolizują te wszystkie produkty, w tym tak ważny z nich – chleb? 
Wielka Sobota w tradycji chrześcijan jest jedynym w roku dniem bez Eucharystii, a także momentem wyciszenia się i skupienia w 
oczekiwaniu na nadejście Zbawiciela. Tego dnia są także święcone pokarmy.  Na początku wierni święcili tylko chleb i jajka, aby 
zapewnić sobie dobrobyt, a także upamiętnić męki i zmartwychwstanie Jezusa.  Dzisiaj chrześcijanie szykują koszyczki nie tylko 
pełne jedzenia, ale także wyściełane białymi serwetkami i ozdobione zielonymi gałązkami, które symbolizują zmartwychwstanie. 
 

Co wkładamy do koszyczka? 
Większość z nas wie, co powinno się znaleźć w tak zwanej święconce: cukrowy baranek, jajka, kiełbasa, chrzan, chleb, ale nie 
wszyscy znają znaczenie tych symboli.  Każdy element w jakiś sposób odnosi się do przeżywania męki i zmartwychwstania Jezusa. 
Kiełbasa symbolizuje ofiarę z baranka paschalnego, a wyciskający łzy chrzan – pokonanie goryczy męki Chrystusa.  Z kolei baranek 
z czerwoną chorągwią symbolizuje Chrystusa, który zwyciężył.  Jajka włożone do koszyczka oznaczają zapowiedź nowego początku 
oraz odradzającego się życia.  Sól ma ochronić przed zepsuciem. 
 

Co symbolizuje jeden z najważniejszych elementów koszyczka wielkanocnego – chleb?  To symbol Zbawiciela, którego śmierć i 
zmartwychwstanie chrześcijanie przeżywają w czasie świąt Wielkanocy.  Kawałek chleba włożonego do koszyczka jest metaforą 
samego Jezusa, przyrównanego w Biblii do „chleba żywego, który zstąpi z nieba”.   
 
http://zwierciadlo.pl/lifestyle/co-oznacza-tradycja-swiecenia-pokarmow 

Zdjęcia: Jan Tkaczyk 
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Pierwszą nagrodę, za najładniejszą pisankę, otrzymała Natalie Victoria Frenkiel, 

Koszyczki ze święconką pobłogosławił ks. Andrzej Kołaczkowski SCh.  

… drugą Kayla Moore,   … a trzecią Patrick Bartlett. 

   

   

   

   

Jak każdego roku, oprócz konkursu na najładniejszy koszyczek ze święconką, zorganizowano również konkurs dla dzieci na 
najpiękniejszą pisankę.  Nagrody i słodycze, ufundował Zarząd Koła Nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Capalaba.  
Dziękujemy jury, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Kołaczkowskiego, za wybór nagrodzonych później pisanek, a organizatorom za 
sympatyczne spotkanie.  Do zobaczenia na konkursie pisanek w roku przyszłym. 
Dziękujemy również księdzu Andrzejowi, za to że datki zebrane do koszyczka podczas święconki, przekazał w całości na budowę 
nowego Domu Kombatanta w Capalaba.  Księże Andrzeju – w imieniu członków naszego klubu, serdeczne Bóg zapłać! 
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Rocznica Mordu Katyńskiego i Bitwy o Monte Cassino 

Brisbane, 15-04-2018 r. 
Katyń - Pamiętajmy!!! 
 

O zbrodni katyńskiej należy uczyć nie tylko na lekcjach historii.  Trzeba zrobić wszystko, aby pamięć o niej była żywa w kolejnych 
pokoleniach Polaków.  Jest to bowiem pamięć o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w 
głowę.  Pamięć o największej zbrodni popełnionej na jeńcach polskich w czasie drugiej wojny światowej.  Te straszliwe wydarzenia 
rozegrały się nie tylko w lasach katyńskich pod Smoleńskiem.   
Ofiary pogrzebano również w Miednoje, Harkowie, Bykowni oraz na Białorusi. Masowe mordy rozpoczęły się wiosną 1940 r.   
5 marca 1940 roku Stalin i jego ekipa podpisali wyrok na oficerów i elitę polską znajdującą się w obozach m.in. w Kozielsku, 
Starobielsku, Ostaszkowie.  Wydano wówczas rozkaz zamordowania 22 tysięcy Polaków.  Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów 
władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD.   
Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerw naukowcy, 
lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy.  Zamordowano także kilkutysięczną grupę 
funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Służby Więziennej. 

 

ODDAJEMY HOŁD ICH MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI!!! 

Beata Mroczek 

   

   

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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Katyń – Obchody (ciąg dalszy). 
15 kwietnia 2018 roku w kościele Our Lady of Victories na Bowen Hills, odbyły się obchody upamiętniające zbrodnię katyńską. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., o godz. 10:00, w intencji wszystkich pomordowanych, której przewodniczył ksiądz proboszcz 
Andrzej Kołaczkowski.  Po nabożeństwie wierni, przedstawiciele SPK, organizacji polonijnych, harcerzy i członkowie rodzin poległych, 
udali się pod tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej, gdzie odbył się Apel Poległych.  Gotowość do apelu zameldował druh 
Rafał Drożdż.  Zebrani w ciszy i w skupieniu wysłuchali apelu poprowadzonego przez prezesa Koła SPK nr 8, Zdzisława Kocha.  
Podczas Apelu Poległych rozbrzmiewały werble harcerskie.  Po zakończeniu apelu, delegaci organizacji polonijnych, harcerzy oraz 
przedstawiciele rodzin poległych, złożyli kwiaty pod tablicą katyńską.  Na koniec uroczystości, proboszcz odmówił modlitwę w intencji 
pomordowanych i odśpiewano hymn narodowy oraz “Boże coś Polskę”.  CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!   / Beata Mroczek / 
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Śp. ppor Barbara Jaglarska 
urodzona 14 września 1926 r. – zmarła 20 kwietnia 2018 r., 

przeżywszy 91 lat. 

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów składają rodzinie śp. ppor Barbary Jaglarskiej  
wyrazy serdecznego współczucia. 

 

 

Żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego. 
 

Nabożeństwo żałobne odbyło się w Parafii Duszpasterstwa Polskiego "Lady of Victories Church" 
w Brisbane, Bowen Hills, Queensland, 5 maja 2018 r. 

Jej prochy, zostaną złożone w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 
 

Córki, Wnuki i Prawnuki. 

Śp. ppor Barbara Jaglarska brała udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku.  
W dniu 1 sierpnia 2014 roku, w 70 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, za udział w walce o wolność i honor Polaków, 

została odznaczona Medalem Polski Walczącej. 
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W tym roku, polską grupę również poprowadził Jan Tkaczyk.  Sztandar Koła SPK Nr 8 niósł Stanisław Karwaj, flagę polską niosła Sabrina Bartlett, 
australijską Angelina Skubisz, główną banner SPK nieśli bracia Tomek i Łukasz Karbanowicz, a pozostałe sztandary David Struzik i Damian Koropatwa. 
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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Zdjęcia: Ryszard Fedorowicz 

 

 

 

 

Leszek Wikarjusz OAM i Jennifer Bacia. Od lewej: Tony Cryan i Andrew Dzimira. Od prawej: Paula i Joan Sokołowski. 

W tym roku, olbrzymi gar wspaniałej i wyjątkowo smacznej żołnierskiej grochówki, ugotowali dla nas Czesia i Zdzisław Koch.   
Serdecznie dziękujemy i jeżeli można, już zamawiamy taką samą, na przyszły rok. 
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Historyczna ciągłość pokoleń 
 

Waldemar Niemotko 

„Bo dla nas, synowie, wnuki 
Historię pisały wieki, 
Jak głosił naukę mufti 
Z nad Nilu Świętej rzeki. (...)   
 

Ziemię Świętą ostrożną, synu, przechodź stopą  
Z odkrytą głową wchodź do ciemnych sieni  
Bo gdy słońce na niebie zabłyśnie wysoko  
Życie wstępuje do martwych kamieni.” 
 

(uczestnik walk o Tobruk w 1941 r., sierż. podch. Jerzy Laskowski: 
Ballada o Jaśkowej gromadzie i  Australijczyku) 

Budulcem znajomości dziejów powinny być przede wszystkim wykopaliska, dokumenty i relacje 
naocznych świadków, których wiarygodność dałoby się ustalić różnymi sposobami.  W sukurs mogą 
też przyjść nauki pomocnicze historii (również z zastosowaniem metodologii nauk ścisłych) 
zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi potrzeba weryfikacji autentyzmu dokumentu.  Najwięcej 
zamieszania powodują ci, którzy usiłują traktować historię instrumentalnie.  Oni nie chcą liczyć się  
z faktami, lecz koncentrują uwagę na poszukiwaniu okazji, aby dostosować przebieg opisywanych 
wydarzeń do apriorycznej scenerii narastania wypadków.  Istnieją w świecie fundacje i różnorodne 
pozarządowe stowarzyszenia, które przeznaczają ogromne środki finansowe na wydawanie 
pamiętników i omówień o jednostronnym zabarwieniu, często w atmosferze reklamowej sensacji.   
Ci autorzy mają z samej swej istoty bardzo wąskie pole obserwacji.  Są to niejednokrotnie amatorzy 
przekłamywania historii, którzy wyławiają z gąszcza publicystycznej paplaniny tylko takie fragmenty, 
które nadają się do podbudowania ich ulubionych tez.  Do tego dochodzi obecna moda na 
pobieranie powierzchownych informacji przede wszystkim za pośrednictwem internetu oraz 
wszelkiego rodzaju derywaty czyli pochodne historii.   

Historię można uznać za doniosły nośnik kształtowania świadomości obywatelskiej.  Australia ma 
stosunkowo krótkotrwały okres swego samodzielnego bytu państwowego.  W przekonaniu światłego 
Australijczyka ocena całego dwusetletniego okresu europejskiej kolonizacji podlega obecnie 
gruntownej rewizji, wobec odżywania świadomości ludności tubylczej jako pierwotnych włodarzy 
‘piątego kontynentu’.  Podczas oficjalnych przemówień w chińskim parku przyjaźni w Darling 
Harbour w Sydney na otwarcie dnia społecznej harmonii, chińscy gospodarze dziękowali 
Aborygenom za okazaną im gościnność, nie dostrzegając potrzeby odwoływania się do 
jakiejkolwiek roli odegranej przez Anglików.   

We współczesnym, pragmatycznym świecie słabnie 
motywacja do poważnego traktowania nieuchwytnych 
imponderabiliów, do których należą nauki humanistyczne 
(Arts), a wśród nich historia.  Wypada wyrazić z tego 
powodu żal, ponieważ właśnie ta dyscyplina badawcza 
uchodzi za nauczycielkę życia (magistra vitae), jako 
źródło pouczającej wiedzy o dokonaniach przodków oraz 
“depozytariusz” materiałów ostrzegających przed 
powtórzeniem wcześniejszych błędów. 
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 Kanwą kształtowania stosunków społecznych stała się wielokulturowość.  Na tym tle okazało się 
niezwykle trudnym zadaniem ustalenie zasad ogólnokrajowych, szkolnych programów nauczania 
historii, w ramach ogłoszonego przed kilkoma laty na szczeblu federalnym programu Australian 
Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA).  Podręczniki historii kierują uwagę 
uczniów na rozważanie spraw dotyczących wielkich mocarstw, co jest słuszne.  Nie należy jednak 
tracić z pola widzenia także roli, jaką podczas drugiej wojny światowej odegrały społeczeństwa 
Indii, Polski, Grecji czy Malty.   

Australijska telewizja SBS nadała już w 2011 r. serial BBC o drugiej wojnie światowej, 
podkreślając wydatny udział polskiego oręża oraz nie szczędząc słów krytyki pod adresem 
uległości przywódców USA i W. Brytanii wobec zaborczej i zbrodniczej postawy Stalina w 
stosunku do Polski.  Brytyjski historyk, Norman Davies dostrzegł bardzo interesujący charakter 
wydarzeń, które rozgrywały się w Polsce.  Ich opisu dokonywali jednak zwycięzcy, propagując  
w świecie zafałszowaną wersję odpowiadającą ich racji stanu.   

Stąd właśnie w najnowszej historii Polski można spotkać wyjątkowo dużo luk i przeinaczeń.  
Dążenie do ustalenia źródeł takiego stanu rzeczy oraz poszukiwanie dróg jego naprawy może 
stanowić dziedzinę pasjonującej analizy badawczej.  Dotyczy to w szczególności naszego 
współczesnego średniego i młodego pokolenia, które znajdują się pod huraganowym naciskiem 
nihilistycznego relatywizmu i egoistycznego konsumpcjonizmu, zaprawionych blichtrem snobizmu.  

Wszelako wcześniej czy później tęsknota do autentycznych wyznaczników, skłoni wielu z nich do 
potraktowania postawy pokolenia wojennego jako wiarygodnego drogowskazu i spoiwa 
nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.  Taka postawa będzie też stanowiła zapowiedź 
zwycięstwa ducha nad materią, jako transcendentalnej siły nośnej utrzymania ciągłości pokoleń. 

Istnieją przesłanki do wypracowania polskiej szkoły polityki historycznej.  Zebrały się już liczne 
wypowiedzi na ten temat.  Ponadto jest możność korzystania z dorobku między innymi: historyka 
i filozofa Feliksa Konecznego, socjologa Floriana Znanieckiego oraz polityka i publicysty Ignacego 
Hugona Stanisława Matuszewskiego, którego następujące przemyślenia skłaniają do szczególnej 
refleksji: 

„Bohaterstwem narodu jest poświęcenie teraźniejszości dla przyszłości.  Zdradą jest poświęcenie 
przyszłości dla terażniejszości.”  

To nie jest nasza megalomania – to jest nasze nieszczęście.  Nieszczęściem jest, że żyjemy na 
otwartym gościncu historii, na wielkim rozdrożu dziejów.  Ani to nasza wina, ani to nasza zasługa 
– to tylko nasz los.”  

„Bez wielkiej Polski nie ma i nie będzie ładu w Europie.”  

„O niepodległości się nie dyskutuje – niepodległość się broni.  Kto tego nie czyni – skazuje 
państwo na śmierć.”  

„Tak jak każdy człowiek, tak i naród, kiedy sprzeniewierza się hasłu o które walczy – traci 
najpotężniejszy oręż w każdej walce: poczucie własnej słuszności.” 

„Walkę w przestrzeni można przyjąć na pierwszej, drugiej czy dziesiątej linii obronnej.  Zasad 
można bronić tylko na pierwszej linii.  Jeśli się ją traci – traci się wszystko.” 
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Iconic Fiat 126p up for grabs in PolArt festival promotion  

Cheryl Goodenough 

Local Redland City Bulletin News: TOM Hanks has one and now you can have one too! 
 
We are talking about the Polski Fiat 126p – a tiny economy car built between 1973 and 2000, and the first car for many 
people in Poland.  The famous actor was gifted one by residents of a southern Poland town who raised money to buy a 
used model, restore it and send it to the United States. 
Their donation was in response to tweets by the movie star showing himself standing next to the Fiats.   
Inspired by that car restoration story, Thornlands residents Agnieszka and Robert Kowal set off on a quest to find and do up 
a Fiat 126p for the PolArt cultural festival at the end of the year.   
“In the 1990s it was an iconic car in Poland,” Mrs Kowal said.  “It was the first car for everyone I know.” 
 
PolArt is the largest Polish cultural festival outside Poland. It is held in a different Australian city every three years.  The 
restored car and festival mascot that has been named Henio is up for grabs in a fundraising lottery.   
Only 500 people have a chance of winning, with tickets sold for $100 each. 
 
Mr Kowal did the mechanical work on the small car, which the couple found behind a shed at Stanthorpe.   
They were not able to establish the history of the car but the model was brought to Australia between 1989 and 1992  
under the name FSM Niki. 
 
Mr and Mrs Kowal brought about 100 kilograms of parts from Poland for the restoration and sourced others through 
Brisbane businesses.  After hundreds of hours of work, the 1989 model car has a roadworthy certificate and is registered.  
 
Cleveland company SS Signs decorated the car with removable PolArt signage and Polish motifs. 
 
PolArt organiser Chris Dutkowski said the festival, started 40 years ago, will be held from December 27 until January 6.  
Activities will be held across Brisbane, including concerts at Redland Performing Arts Centre.  He said they had been 
working closely with council to bring activities to the Redlands. 
 
“There are quite a few Poles in the Redlands and the festival will bring people from around Australia to the area,” he said.  
“We are expecting about 1600 performers, together with their entourage and supporters.”  Mr Dutkowski hoped the car 
would raise awareness of PolArt and become a showpiece for the festival. 
 
 
For information, visit: http://polart2018.com.au/. 
https://www.redlandcitybulletin.com.au/story/5373610/tiny-iconic-car-up-for-grabs-in-polish-festival-promo/ 
 

Dancers Marcin and Monika Ciez, with SS Signs owner  
Steve Lambourne and Agnieszka and Robert Kowal.  

Photo: Cheryl Goodenough 

   

Dancers Marcin and Monika Ciez, with Agnieszka Kowal (centre)  
and Henio the Fiat 126p, PolArt 2018's mascot.  

Photo: Cheryl Goodenough 
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Victory in Europe -  
RSL New Farm – Brisbane, 12-05-2018. 

Brisbane to mark Victory in Europe Day. 
 

Australia's only Victory in Europe Day commemoration was held in Brisbane on Saturday, the 12th of May 2018. 
 

Seventy-three years ago allied forces in Europe celebrated the end of the world's deadliest war following Germany's 
surrender in May 1945.  To mark Australia's role in World War II, the 73rd anniversary of Victoria in Europe (VE) Day - on 
May 8, 1945 - was held in Brisbane at New Farm's Allies Memorial on 12th of May. 
 

RSL Queensland South Eastern District president Wendy Taylor said Brisbane's commemoration is the only service in 
Australia.  "Even if it was far from us, it's likely somebody from our family was there," Ms Taylor told AAP. 
"It's about showing respect to our allies, and to other countries." 
 

She said those with English, French, Polish and other European backgrounds were attending along with a number of local 
dignitaries.  There was a wreath-laying ceremony followed by an official service with guest speaker Major-General 
Professor John Pearn, a former surgeon-general of the Australian Defence Force. 
 

VE Day was the public holiday celebrated  
on May 8, 1945, to mark the end of World War II  
in Europe. 
 
 
Source: AAP 
https://www.sbs.com.au/news/brisbane-to-mark-victory-in-europe-day 
 

     

       

From left: Jan Tkaczyk  
& Queensland Governor 
Honourable Paul de Jersey, AC. 
 

From left:  RSL Qld South Eastern 
District president Wendy Taylor  
& Queensland Governor 
Honourable Paul de Jersey, AC. 
 

Guest speaker:  Major-General 
Professor John Pearn,  
a former surgeon-general of 
the Australian Defence Force. 

From left:  Jan Tkaczyk  
& Major-General Professor  
John Pearn. 
 

Polish Ex-Servicemen’s Association in Australia was represented by Jan Tkaczyk. 
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  50 Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w Sydney. 

W dniach od 1-3 czerwca 2018 roku, zorganizowano w Sydney 50 Jubileuszowy Zjazd RNPA, 
połączony z obchodami 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Patronem obchodów 
był Ambasador RP w Canberra pan Michał Kołodziejski.  W uroczystym zjeździe w Sydney wzięli 
również udział Konsul Generalny RP pani Regina Jurkowska oraz delegaci Sejmu RP pani Małgorzata 
Gosiewska i pan Wojciech Ziemniak.  W piątek, 1 czerwca, delegaci i zaproszeni goście wzięli udział 
w uroczystym koncercie muzyki klasycznej, zorganizowanym w sydnejskim ratuszu.   
W sobotę, 2 czerwca, w Klubie Polskim w Ashfield, odbył się Jubileuszowy Zjazd Delegatów RNPA.   
Po zakończeniu obrad, zorganizowano otwarcie i zwiedzanie pięknej wystawy, zatytuowanej „Drogi do 
Niepodległości”.  W godzinach wieczornych odbyła się uroczysta akademia z okazji 100 lecia 
Niepodległości Polski.  W niedzielę, 3 czerwca, delegaci i zaproszeni goście, zwiedzili Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polski w Marayong i wzięli udział w uroczystościach Święta Bożego Ciała.   
I tym akcentem, 50 jubileuszowy zjazd Rady Naczelnej w Sydney, został zakończony. 
 

Zdzisław Koch & Jan Tkaczyk 
Delegaci na Zjazd RNPA. 

 

Autor projektu: Vitek Skonieczny 
 

Zdjęcia: Bogumiła Filip 

Przemawia prezes Rady Naczelnej pani Małgorzata Kwiatkowska. 

Od lewej: Ambasador RP Michał Kołodziejski, Konsul RP Regina Jurkowska, Małgorzata Gosiewska i Wojciech Ziemniak (Delegaci Sejmu RP). 
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Wiadomości o postępie budowy nowego Domu Kombatanta w Capalaba. 
 

Przez ostatnie miesiące, nie najlepiej się działo w naszym klubie.  Budowniczy zupełnie nic nie robił i dopiero pod koniec maja, 
rozpoczął konstrukcję dachu nad tarasem w tylnej części budynku.  Cieszyliśmy się tylko przez kilka dni, bo ostatnio znowu nikt nic 
nie robi i położony wcześniej dach, nadal czeka na wykończenie i zainstalowanie przeciwdeszczowych rynien.  Cierpliwość zarządu 
już się prawie wyczerpała i w najbliższych dniach, do budowniczego zostanie wysłany list z wyznaczonym terminem zakończenia 
budowy i z informacją, że jeżeli do końca czerwca nie zakończy swoich prac, będzie to oznaczało, że zrywa z nami kontrakt.   
W takiej sytuacji, nie pozostanie nam nic innego, tylko szukanie na własną rękę kontraktorów, którzy podejmą się wszystkich 
wykończeniowych prac.  A do zrobienia zostało sporo.  Ponadto dojdą jeszcze poprawki, bo nie wszystkie wykonanane wcześniej 
prace, zostały prawidłowo przeprowadzone.  Poprawek nie lubi nikt i obawiamy się, że ta cała robota całkowicie wyczerpie 
przewidziany na budowę budżet.  Ale niestety nie mamy innego wyjścia i wkrótce będziemy musieli wziąć się ostro do pracy.  
Ciężko nam przewidzieć termin ukończenia budowy, ale mamy nadzieję, że przy sprzyjających warunkach, uda nam się ją 
dokończyć jeszcze w tym roku.   
Póki co, zarządowi Koła SPK Nr 8 życzymy wytrwałości i zapewniamy, że wszyscy będziemy trzymali kciuki, aby budowa nowego 
Domu Kombatanta została jak najszybciej ukończona. 
 

Maria Lorenc 

   

  

     

Pamiątki Kombatantów gromadzone w  domu Jana Tkaczyka, potrzebują coraz więcej miejsca ... 

Więcej zdjęć na naszej witrynie:  http://www.polish-spk-foundation.org.au/gallery/index.php 
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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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.  Olszewski Walter  $100.00 
2.  Golka Kazimierz & Jolanta $10.00 
3.  Cwierz Adam $10.00 
3.  Sieklucki Tadeusz $30.00 

KONFERENCJA INSTRUKTORSKA ADASTRA XXIV 2018  
„NASZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”. 

 

(Amerykańska Częstochowa, Doylestown, Stany Zjednoczone, 20-22 kwietnia 2018 r.) 
 

[Fragment sprawozdania: więcej na stronie: https://ewpl.com.au/adastra-xxiv-nasze-wczoraj-dzis-jutro/] 

Konferencja instruktorska ADASTRA jest zwoływana co pięć lat przez naczelniczkę harcerek.  
W tym roku zjazd został zwołany przez naczelniczkę Aleksandrę Mankowską hm z Anglii.  
Konferencja odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Amerykańskiej Częstochowie, 
Doylestown, PA, USA.  Organizacją zajął się hufiec Podhale z Krysią Kajkowska-Merrick na 
czele.  Obecnych było około 200 instruktorów z całego świata miedzy innymi z USA, Kanady, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i z Australii.  Australię reprezentowała duża grupa 
instruktorów.  Przyjechała nasza Komendantka Chorągwi Urszula Daniels hm oraz Ala Lew 
hm i Krysia Dutkowska phm z Brisbane, hufcowa Irena Kutypa pwd i Monika Paszkiewicz 
pwd z Melbourne.  A z Sydney hufcowa Irena Waśko phm, hufcowy Robert Grochulski pwd, 
nasza druhna Babcia Halinka Prociuk phm, Ania Chawa phm, Dana Douglas pwd, Marysia 
Nowak hm, Jurek Nowak KPH i też nasz wielebny kapelan ze Sydney ks. Kamil Żyłczyński 
pwd TChr.  Było nas razem 13 osób.   
 

W czasie dnia odbywały się prelekcje i dyskusje.  Między innymi bya prelekcja na temat 
psychologii dziecka i szacunek do stopni harcerskich.  Wygłoszona prelekcja „ZHP Nasze 
Dziedzictwo, Nieprzerwalna służba, Nienaruszalna ciągłość prawno-organizacyjna” była 
wyjątkowo ciekawie przedstawiona przez Teresę Łakomy Szadkowską hm i Jagodę 
Kaczorowską hm. ilustrowana przeźroczami prezentującymi wybitnych postaci z historii 
harcerstwa.  Podczas zjazdu mieliśmy możliwość na dłuższe spotkania, wspominania, 
robienia zdjęć i poznawanie nowych, pełnych zapału osób.  Wiek nie odgrywał tu roli.  
Atmosfera była ciepła, braterska i koleżeńska.  Czuć było radość w tych spotkaniach a cisza 
nocna przedłużała się aż do switu i cóż się dziwić skoro przyjechaliśmy z tak daleka, na tak 
bardzo krótki czas.  Zakończenie i podziękowanie organizatorom ADASTRA odbyło się w 
kościele.  Aleksandra Mańkowska hm. wręczyła plakaty z podziękowaniem bardzo zasłużonej 
kadrze z hufca Podhale z Krysią Kajkowską-Merrick na czele.  Gratulujemy organizatorom za 
tak znakomicie przygotowaną ADASTRA 2018.  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze tak bardzo 
liczna grupa instruktorów przyjechała na konferencję!  Grupa z Australii powróciła na 
antypody zadowolona i pełna nowych harcerskich wrażeń!  Serdecznie dziękujemy!  Czuwaj! 
 

Marysia Nowak hm 
Przewodnicząca Obwodu w Sydney Hufców Kraków i Polesie 
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