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Lipiec - Grudzień 2018 

2018 rokiem świętowania stulecia Niepodległości Polski, 
w Brisbane, w Polsce i na całym świecie. 

 

„Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę.  Polska wolna, niepodległa i suwerenna, to wielkie dziedzictwo narodowe, złożone w nasze  
ręce przez poprzednie pokolenia, to heroiczna historia zrywów powstańczych, walk z najeźdźcą, z totalitaryzmem, 
walk o wyzwolenie, wysiłek poprzednich pokoleń okupiony daniną najwyższą.   
Aby obchody tego niezwykłego i doniosłego wydarzenia dla wszystkich Polaków, zapadły nam głęboko w pamięć, 
aby powróciły radość, euforia i nadzieja, jakie towarzyszyły naszym przodkom w listopadzie 1918 roku, aby te 
przeżycia i uczucia były na powrót udziałem nas wszystkich, powinniśmy uczynić z zaplanowanych a potem 
zrealizowanych uroczystości, działań, inicjatyw i różnorodnych form wspólnej aktywności, radosne i głębokie 
przeżycie pokoleniowe." 
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Zarząd Koła SPK Nr 8 
 

Prezes Zdzisław Koch (07) 3824 5108 
Wice-Prezes Andrzej Mroczek (07) 3390 4037 
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 
   

Poczet Sztandarowy 
 
Chorąży Marian Jóśko   0413 345 766 
Asystenci: Wiesław Bożyk   (07) 3194 9489 
 Dariusz Węgrecki   0401 545 499 
 

Zarząd Krajowy SPK Australia 
 
Prezes Jan Tkaczyk (07) 3395 1955 
Wiceprezes Włodzimierz Wnuk ((03) 9568 6062 
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) 325 222 00 
Email: bowenhills@bne.catholic.net.au 
 

Polska Szkoła Sobotnia Bowen Hills 
 
Dyrektor Magdalena Aksu  0490 002 964 
Email: principal@brisbanepolishschool.org.au 
 
Prezes KR Anna Reardon  0416 959 105 
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 
Wiceprezes  Marian Radny   0412 219 841 
http://www.polishcouncil.org.au 
 

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 
Jarosław Stodulny 0411 273 907 
Agnieszka Kowal (07) 3286 9621 
 

Siedziba Koła SPK Nr 8: 
48-54 Holland Crescent, Capalaba Qld 4157 
Nr Telefonu: (07) 3390 1640 
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  Cały świat świętuje z nami niepodległość ... 

Polacy obchodzą 100. rocznicę odzyskania niepodległości.  
Biało-czerwone barwy można było zobaczyć w wielu zakątkach całego świata.   

Burdż Chalifa w Dubaju, piramidy w Gizie, ratusz w Tel Awiwie, Wieże Kuwejckie,  
czy wieżowiec Torra Costanera w Chile.   

W ten sposób złożono hołd całej Polsce i nasza rocznica stulecia odzyskania niepodległości,  
została zauważona przez cały świat. 

   
Serce rośnie!!! Polskie barwy narodowe przybrały najpiękniejsze  

budowle na świecie.  To trzeba było zobaczyc! 
Na Ukrainie ułożono biało-czerwone godło Polski  

ze zniczy w Twierdzy Kijowskiej. 

 
Niagara podświetlona na biało-czerwono, wyglądała zjawiskowo!   

Cały świat złożył hołd polskiej fladze.   

 
Na zdjęciu po lewej: wieżowiec w Dubaju - na wys. 823 m,  

najwyżej usytuowana polska flaga na świecie.   

Tegoroczne Święto Niepodległości było wyjątkowe.  11 listopada obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości.  Świętowali nie 
tylko Polacy.  Budynki na całym świecie rozświetliły się na biało-czerwono.  Naszą niepodległość upamiętnili nie tylko w wielu krajach 
Europy, ale i poza nią, np. w Ameryce Południowej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  Polskie flagi pojawiły się w sumie na 
około 30 budynkach i zabytkach na całym świecie, m.in. najwyższy budynek w Chile i zarazem Ameryce Południowej – Torre 
Costanera, wieża CN Tower w Toronto, Krzywa Wieża w Pizie, fontanna Cibeles w Madrycie, a także egipskie piramidy i statua 
Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.  Biało-czerwone barwy rozświetliły również najwyższy budynek świata, wieżowiec Burdż Chalifa 
w Dubaju, który ma 823 metry wysokości.  To była najwyżej usytuowana polska flaga na świecie.   
"Nigdy nie zapomnę czasu, który tam spędziłem.  Polsko, wielki kraju - gratulacje z okazji 100. Rocznicy Twojej Niepodległości"- napisał 
prezydent USA Donald Trump.  Życzenia pokoju, dobrobytu i pomyślności dla Polski i Polaków, od przywódców, polityków, działaczy, 
ambasadorów, a także od zwykłych obywateli, przysłano z każdego zakątka ziemi.  Niemal cały świat świętuje z Polską i mówi o niej.  
Niesamowite iluminacje, życzenia i przemówienia płynące z całego świata zdominowały całe media.  Serdeczność i wspomnienie o 
krwawej historii Polski są na ustach całego świata.  Z okazji uczczenia odzyskania niepodległości wyprodukowano także film, który 
krążył po sieci, a główną rolę zagrał w nim… Mel Gibson.  Hollywoodzki aktor postanowił w niej opowiedzieć o wolności, którą porównał 
do podróży.  Znaczenie viralowego video było jedno: Polska długo czekała na wolność i cały świat powinien z nią świętować.  
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  Szlakiem Lilijki Harcerskiej - Brisbane 6-8 lipiec 2018. 

 

Na początku lipca odbył się na terenie Brisbane, kurs instruktorski zorganizowany przez Chorągiew Harcerek i Chorągiew Harcerzy w 
Australii.  Kurs odbył się pod wnikliwą kontrolą Komendantów Chorągwi hm Urszuli Daniels i phm Roberta Myszkowskiego.  Na kursie 
wzięli udział wędrowniczki, wędrownicy i grono instruktorskie z Melbourne, Brisbane i Sydney.  Rodzinna atmosfera, dobre humory i 
wspaniała pogoda wszystkim dopisywały.  Mimo zimy, wiele zajęć było przeprowadzonych na dworze.  Zajęcia szkoleniowe objęły wiele 
tematów: metodę harcerską, psychologię dzieci i młodzieży, obowiązki drużynowych, drogę służbową, analiza charakteru, system 
zastępowy i wiele innych.  
 
W sobotę wieczór odbył się kominek harcerski, na którym gościł Przewodniczący Obwodu ZHP „Pomorze” druh pwd Rafał Dróżdż. 
Dziękujemy serdecznie druhnom hm Urszuli Daniels, phm Irenie Kutypie i pwd Ani Bartlett oraz druhom phm Robertowi Myszkowskiemu 
i phm Tomkowi Karbanowiczowi za prowadzenie zajęć szkoleniowych, a druhnie hm Joli Gołce za smaczne jedzenie.  
Zaraz po kursie większość kursantów ze spakowanymi plecakami i wygodnymi butami wyruszyła na pięciodniowy złaz wędrowniczy 
„Solidarność” na Wyspę Moreton.  
 

Hm Urszula Daniels 
Komendantka Chorągwi Harcerek Australia 
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Much loved Husband to Lucille.  Dearly loved Father to Jeremy, Kate, Deborah (dec), Elizabeth, Timothy 
and Matthew.  Grandfather to Eamonn, Charlie and Samantha. 

Family and Friends are invited to attend a Requiem Mass for Tony at St. Gerard Majella Catholic Church, 
146 Maundrell Terrace, Chermside West on Friday 22 June 2018 commencing at 10 am. 

 
Published in The Courier-Mail on 20/06/2018. 
 

Wlodzimierz Anthony “Tony” Jucha 
Major Jucha of the 8th Battalion RAR  

Aged 72 years 
Born 17 January 1946 – Passed away 17 June 2018 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Devoted Husband to Irena (dec’d).  Loving Father of Jerzyk, Andrew, Terenia and Ala, Father-in-law of 
Cathy and Margaret, Grandfather and Great-Grandfather to their families. 

Family and Friends are invited to attend a Funeral Mass at Our Lady Of Victories Catholic Church,  
1 Roche Avenue, Bowen Hills on Wednesday 5th September at 11:00 a.m.,  

followed by burial at Mt Gravatt Cemetery. 
 

Published in The Courier-Mail on 03/09/2018 
 

Stefan Tomasz Tabor 
Passed away peacefully 

Aged 93 years 
8 August 1925 – 29 August 2018 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loving Wife of Bruno (dec'd).  Much loved Mother of Elizabeth, Danuta, Bernard and their families. 
Cherished Grandmother to 4 Grandchildren and 9 Great Grandchildren.   

Family and Friends are respectfully invited to attend a Prayer service for Maria to be held  
in the George Hartnett Metropolitan Chapel, 127 Russell Street Cleveland,  

on Friday 14/12/2018 commencing at 11:30am, followed by Interment at Cleveland Cemetery. 
 

Published in Redland City Bulletin on 11/12/2018. 
 

Maria Polak 
Passed away  -  Aged 93 years 

17 July 1925 – 6 December 2018 

Polish Ex-Servicemen’s Association in Australia is extending deep and heartfelt sympathy to family and friends. 
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Marian Valley 11-08-2018 r.  Feast of Our Lady of Czestochowa.  
 

Annual Pilgrimage of the Polish Community with their Chaplain. 
10:30 am Rosary. 11am Mass in Polish. 

Procession. Act of Consecration. 
Lunch. 

Zdjęcia:  Ryszard Federowicz 
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Święto Żołnierza Polskiego – Brisbane, 12-08-2018 r. 
 

W uroczystości z okazji Święta Żołnierza Polskiego, która została zorganizowana w polskim kościele na Bowen Hills, oprócz wiernych, wzięły 
także udział poczty sztandarowe organizacji polonijnych w Brisbane.  Mszę Świętą celebrował, goszczący w tym czasie w Brisbane, ksiądz 
Przemysław Karasiuk, Przełożony Prowincji Australijsko-Nowozelandzkiej Towarzystwa Chrystusowego pw. Świętej Rodziny, który na stałe 
rezyduje w Canberra.  Wygłosił on także piękne patriotyczne kazanie, w którym nawiązał do faktów historycznych i kultywowania tradycji oręża 
polskiego, podkreślając rolę polskiego żołnierza i jego zasługi w walce o wolność naszej ojczyzny.  Corocznie, 15 sierpnia, w Polsce i w 
ośrodkach polonijnych na całym świecie, odbywają się we wszystkich kościołach, uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały. 

Zdjęcia:  Ryszard Federowicz 
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  Wędrowniczy Złaz „Solidarność” – Moreton Island, Qld, Australia 8-13/07/2018. 

 

W tym roku wędrowniczki i wędrownicy z Brisbane, Sydney i Melbourne, wzięli udział  
w złazie na Wyspie Moreton, oddalonej ok. 60 km na północny wschód od Brisbane.   
W przeciągu czterech dni, przewędrowaliśmy 80 km wzdłuż wybrzeża wyspy, 
wytrzymując na zmianę zimne wiatry, przenikające deszcze albo okropny upał. 
 
Tematem złazu była “Solidarność”, związki zawodowe które powstały w Polsce w 1980 
dla obrony praw pracowniczych.  Każdego dnia, patrole musiały zebrać kartki 
zawierające fragmenty informacji na temat “Solidarności”, zapoznać się z tą informacją  
i przedstawić co się dowiedzieli, na wieczornym ognisku.  
 
Aby lepiej zrozumieć czasy “Solidarności” w Polsce, patrole otrzymywały kartki (kupony) 
na żywność, które uprawniały do nabycia jedzenia na obiad i kolację. System kartkowy 
funkcjonuje zwykle w okresie silnych niedoborów żywności i był wprowadzony w 1976 
roku - najpierw na cukier, a później także na mięso, czekoladę i inne produkty 
spożywcze.  Patrole musiały same przygotować swoje posiłki i zapewnić żeby jedzenia 
starczyło dla wszystkich.  Przygotowanie kolacji było szczególnie trudne, bo musieliśmy 
przygotować jedzenie - jak i spanie - zanim słońce zaszło.  Na wyspie w nocy jest 
bardzo ciemno, bo jedyne światełka to gwiazdy! 
 
Pogoda na złazie była idealna przez pierwsze parę dni, ale na trzeci dzień zaczęło lać  
i padało przez pół dnia.  Wszystkie buty, ubrania i kapelusze były totalnie przemoczone, 
a nawet zalało nam parę plecaków.  Pechowo, był to akurat najdłuższy szlak - w ten 
dzień musieliśmy przejść 23 km.  Wszyscy ukończyliśmy ten szlak, ale nasze stopy 
wyglądały jak “stopy wykopu”, każdy był wyczerpany i gotowy do spania. 
 
Wróciliśmy ze złazu z piaskiem nie tylko w mokrych butach, ale także w każdej fałdzie 
wilgotnego ubrania; opalenizny nasze miały dziwne kształty, ale za to więzi naszych 
przyjaźni się umocniły poprzez trud i wspólne przeżycia.  Punktacja była za czas 
wędrówki na każdym etapie, za pokazy, albumy i za pracę zespołową.  Jestem bardzo 
dumna, że mój patrol, “Popiełuszko”, zdobył największą ilość punktów!  Ale muszę 
przyznać, że każdy patrol pracował wspaniale i każdy włożył swój cały wysiłek w ten 
złaz. 
 

To był naprawdę fajny złaz! 
 

pion Sabrina Bartlett 
11 ŻDW w Brisbane 
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W poniedziałek 20-go sierpnia miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu 
z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i jego małżonką 
Agatą Kornhauser-Duda.  Spotkanie odbyło się w Sali Jana Pawła II, w 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong, w okolicach Sydney.  
Na spotkaniu byli także obecni Przewodniczący ZHP Australia hm Krzysztof 
Dutkowski, Komendant Chorągwi Harcerzy phm Robert Myszkowski, 
Przewodnicząca Obwodu ZHP "Kraków-Polesie" hm Marysia Nowak, Hufcowa 
Hufca Harcerek "Kraków" phm Irenka Waśko, Hufcowy Hufca Harcerzy 
"Polesie" pwd Robert Grochulski oraz liczna młodzież harcerska w mundurach 
i strojach ludowych.   
 

Po oficjalnym otwarciu spotkania, Pan Prezydent między innymi podziękował 
Polonii Australijskiej za utrzymywanie języka i tradycji polskich, oraz za 
wychowanie naszych dzieci w duchu polskim.  Nastęnie wręczył odznaki 
zasłużonym członkom Polonii w Sydney.  Tu szczególnie chcemy 
pogratulować naszej druhnie hm Marysi Nowak, która otrzymała Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  Po oficjalnej części spotkania odbyła 
się część artystyczna.  Wystąpiły dzieci z polskiej szkoły oraz cztery grupy 
taneczne.   
Pod koniec wieczoru Pan Prezdent z małżonką spędzili czas z uczestnikami 
spotkania.  Miałam zaszczyt zamienić kilka słów z Panem Prezydentem i 
wręczyć mu małą pamiątkę w imieniu rodziny harcerskiej w Australii.  Był 
także czas na zdjęcia i tzw "selfies".  Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polski 
Andrzej Duda jest pierwszym Prezydentem Polski, który odwiedził Australię i 
Nową Zelandię. 
 

Urszula Daniels hm 
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Logo PolArt 2018 Brisbane zawiera 
wiele konkretnych odniesień do 
elementów Festiwalu oraz posiada 
subtelne niuanse symboliczne.  W 
obrębieczerwonych motywów znajdują się 
polskie pary taneczne, maski 
symbolizujące teatr dramatyczny, 
elementy nawiązujące do muzyki – 
wszystko to celowozłożone w układzie 
okrągłym przypominającym palmy 
charakterystyczne dla Brisbane.  Delikatne 
mniszki lekarskie (popularnie zwane 
dmuchawcami) rozpraszają się na wietrze.  
Czarny pień dłoni/mniszka lekarskiego 
podwaja się pod postacią pędzla i pióra 
pisarza tworząc literę „P” dla PolArt.  Znak 
„BRISBANE” znajduje się na South Bank, 
tuż poza Centrum Performing Arts w 
Queensland, gdzie odbędą się największe 
koncerty.  Ten znak z Brisbane ma też 
odrębny polski akcent – oparty jest na 
motywach wycinanek ludowych. 
 

Program PolArt 2018 będzie obejmował między innymi:  
 trzy koncerty folklorystyczne z udziałem 13 zespołów z Australii i NZ  

w Playhouse Theatre - Queensland Performing Arts Centre  
(sala na 800 osób). 

 program dla dzieci oparty na bajkach Tuwima i Brzechwy na terenie State 
Library of Queensland. 

 Bal Sylwestrowy w Sofitel Hotel koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej. 
 sztuki teatralne z udziałem 8 teatrów w Auditorium Redlands Performing 

Arts Centre (sala na 120 osób). 
 spotkania literackie na terenie State Library of Queensland.  
 wystawy malarstwa w Queensland College of Art oraz Redlands 

Performing Arts Centre.   
 

Nowości podczas PolArt 2018 Brisbane to:  
 loteria Malucha polskiego Fiata 126 (tylko będzie 500 biletów). 
 konkurs mody na podstawie polskich strojów regionalnych oraz rewia 

mody finalistów.  
 Festiwal polskich filmów organizowany przez Puma Press.  

 

 

The PolArt 2018 Brisbane logo contains 
many specific visual references to the 
elements of the Festival, but it also has 
some subtle symbolic nuances.  Within the 
red images you will find Polish dancing 
couples, drama masks and music treble 
clefs deliberately composed in a circular 
arrangement resembling both the graceful 
palm trees characteristic of Brisbane and 
also delicate dandelions which dissipate in 
the breeze. The black trunk of the 
palm/dandelion doubles as a paint brush 
and a writer’s quill forming the letter “P”  
for PolArt, whilst the iconic landmark 
BRISBANE sign situated at South Bank 
(just outside the Queensland Performing 
Arts Centre where major concerts will be 
staged) has been given a distinct Polish 
flavour using “wycinanki” motifs. 

 

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. 

 

 

The Prime Minister, Malcolm Turnbull, gives our 
PolArt 2018 festival mascot “Henio” the tick of 
approval. He even owned a “maluch” as a student 
when living in England. 
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SPK 2018 

Polska Wiosna 2018 w Brisbane – Capalaba, Qld. 
 
W niedzielę, 9 września 2018 roku, na terenie SPK w Capalaba, odbył się coroczny lokalny festiwal kultury polskiej,  
Polska Wiosna 2018.  To był ciekawy dzień.  Wspaniałe występy działających w Brisbane zespołów Wisła, Obertas,  
Małe Brisbane, harcerzy i innych grup dziecięcych, dały przedsmak nadchodzącego Festiwalu Polskiej Kultury PolArt.  
 
Organizacje polonijne, działające na co dzień w Brisbane, otworzyły swoje stoiska, gdzie sprzedawały pyszne polskie 
jedzenie, książki, płyty i inne pamiątki.  Ogromne zainteresowanie wzbudził całkowicie odnowiony Polski „Maluch”.   
Auto jest zarejestrowane w QLD i będzie można je wygrać w loterii zorganizowanej przez PolArt podczas Festiwalu,  
który odbędzie się w Brisbane od 27 grudnia 2018 do 6 stycznia 2019.  Zapraszamy członków Koła SPK do skorzystania  
z bogatej oferty kulturalnej PolArt2018. 
 

Dorota Szweryn 
 

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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Więcej zdjęć na naszej website: www.polish-spk-foundation.org.au/gallery 
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Walne Zebranie Wyborcze Koła SPK Nr 8 w Capalaba 14-10-2018. 

[Fragmenty Protokółu] 
Zebranie Koła SPK Nr 8 w drugim terminie, otworzył Prezes Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch.  Po powitaniu przybyłych  
i sprawdzeniu liczby uprawnionych do głosowania (zał. 7), stwierdził, że zebranie jest prawomocne i zdolne do 
podejmowania uchwał.  Obecni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych członków koła oraz tych którzy polegli w obronie 
Ojczyzny.  Cześć ich pamięci!  Prezes Z. Koch poinformował zebranych, że ostatnio zmarł nagle długoletni prezes Koła 
SPK Nr 3 w Melbourne, Stefan Czauderna i że jego pogrzeb odbędzie się w Melbourne 17 października 2018 r.  Zdzisław 
Koch odczytał proponowany porządek obrad (zał. 1), który został jednogłośnie przyjęty.  Kandydatura Z. Kocha została 
jednogłośnie przyjęta na prowadzącego zebranie.  Jednogłośnie wybrano i zatwierdzono dwóch sekretarzy: Teresę 
Stodulny i Krystynę Tkaczyk.  Jednogłośnie wybrano i zatwierdzono dwóch asesorów: Marzenę Kaniowski i Łucję 
Krawczyński.  Protokół z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 3 września 2017 odczytała Krystyna Tkaczyk.  Protokół 
został przyjęty bez poprawek (zał. 2).  Sprawozdania z ubiegłego roku: - w związku z nieobecnością Vigii Misztal, która 
jest obecnie na urlopie w USA, krótkie sprawozdanie sekretarza przedstawiła Krystyna Tkaczyk.   
W przychodzącej korespondencji koła, znajdowały się przeważnie rachunki za prowadzone prace budowlane, które były 
na bieżąco przekazywane do realizacji skarbnikowi koła.  W ciągu ostatniego roku, do naszego koła przyjęto wielu 
nowych członków, m.in. 17 członków zespołu tanecznego „Wisła”, których wprowadziła do nas choreograf tego zespołu, 
Agnieszka Kowal.  Sprawozdanie audytora, przedstawiła Iwona Rafalski, przyjęte zostało bez dyskusji (zał. 3).  
Sprawozdanie skarbnika przedstawiła Iwona Rafalski (zał. 4).  Sprawozdanie Prezesa Koła (zał. nr 5) odczytał Zdzisław 
Koch.  W swoim długim sprawozdaniu prezes Z. Koch omówił problemy, jakie zarząd miał z budową nowego obiektu  
i przedstawił zebranym jak wyglądały końcowe negocjacje z budowniczym, które w imieniu zarządu prowadzili: Marc 
Anderson - przedstawiciel naszej firmy ubezpieczeniowej i prawnik naszego koła Mark Freudenberg.  Wszystko wskazuje 
na to, że prawdopodobnie zmieścimy się w kosztach, bo budowa klubu jest już prawie na ukończeniu.  Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej (zał. 6) przedstawił Mirosław Kosmala.  Leszek Wikarjusz podał wniosek do Walnego Zebrania  
o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Koła SPK Nr 8.  Wybór Prezesa Koła SPK Nr 8 - Jan Tkaczyk 
zaproponował Zdzisława Kocha na stanowisko prezesa, który wyraził zgodę, aby pełnić tę funkcję przez następny rok.  
Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.  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.  Na stanowisko wice-prezesa Zdzisław Koch zaproponował Andrzeja Mroczka.  Na stanowisko 
sekretarza wybrano Vigę Misztal, na zastępcę Teresę Stodulny.  Na stanowisku skarbnika pozostała Iwona Rafalski.   
Z. Koch zaproponował, aby do zarządu koła weszła również Agnieszka Kowal.  Wszystkie wymienione wyżej osoby 
wyraziły zgodę i zostały zaakceptowane pełną ilością głosów.  Auditor Jock Ryngiel przeszedł na emeryturę i naszym 
nowym accountant została Joanna Dziaduch CPA.  Prezes Z. Koch poprosił, aby sekretariat wysłał mu podziękowanie za 
wieloletnią pracę dla naszej organizacji.  Renowacja obiektu i koszty budowy Domu Kombatanta w Capalaba – zostały 
omówione szczegółowo w sprawozdaniu prezesa.  Przyszłość kół SPK w Australii - Jan Tkaczyk, prezes ZK SPK, omówił 
krótko sytuację kół SPK w Australii i na całym świecie.  Podkreślił, że koła SPK powoli się zamykają, a te które jeszcze 
istnieją, łączą się tworząc tylko jedno koło, tak jak to się stało w Nowej Zelandii.  Zakończyły swoją działalność koła SPK 
w Europie np. w Danii, w Niemczech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii, a także i w innych krajach na świecie.   Uwagi, 
zalecenia i wolne wnioski: - „Polska Wiosna” w roku przyszłym, odbędzie się na terenie naszego klubu.  Prezes Z. Koch 
zamierza wkrótce zorganizować spotkanie z organizacjami polonijnymi, które w „Polskiej Wiośnie” zamierzają wziąć 
udział, żeby wcześniej ułożyć plan i rozpocząć prace związane z przygotowaniem stoisk z żywnością i urządzeniem 
terenu.  Zebranie zakończono o godzinie 16.30.  Przewodniczący zebrania Zdzisław Koch podziękował członkom 
Stowarzyszenia za przybycie i zaprosił wszystkich na poczęstunek.   
 

Protokołowały: Teresa Studulny i Krystyna Tkaczyk. 

     

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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XXI ZJAZD OKRĘGU ZHP Australia 
 

Ostatni weekend października grono instruktorskie ZHP w Australii bardzo pracowicie spędziło 3 dni na Konferencji 
Instruktorskiej i XXI Zjeździe Okręgu.   Były to najróżniejsze dziedziny poruszane związane z naszą pracą z dziećmi i 
młodzieżą, sprawozdania z pracy w naszym Związku z ostatnich dwóch lat, wybór nowych funkcyjnych i opracowanie 
programu na następne dwa lata.  Cieszyliśmy się z osiągnieć poszczególnych Chorągwi, Obwodów i Okręgu.  Druh hm 
Krzysiu Dutkowski Przewodniczący Zarządu Okręgu nie tylko przygotował jak inni dokładne sprawozdanie, ale 
przypomniał nam filmikiem zdjęć jak dużo zajęć instruktorzy zorganizowali dla podopiecznych i ile radości i uśmiechów 
bije z każdego zdjęcia.  Kiedy przyszedł czas na wybory to nie było dużo zmian, bo proponowane kandydatury na 
funkcyjnych były osoby, które pełniły te funkcje w ostatniej kadencji i ku radości ogółu zostały zaakceptowane na 
następne 2 lata.  Wszystkim Funkcyjnym życzymy wspaniałego kolejnego bardzo pracowitego okresu waszej kadencji.  
Wiele się będzie działo, bo to 100-lecie Niepodległości, Pol-Art, Zlot Okręgu Australia, a harcerstwo jest w to i wiele 
innych aktywności zaangażowane.  W ostatnich dwóch latach również duży nacisk był położony na szkolenie instruktorów 
i wielu młodszych instruktorów już zdobyło wyższe stopnie instruktorskie lub jest w trakcie ich zdobywania.  Nasi 
instruktorzy brali czynny udział w kształceniu i kursokonferencjach nie tylko na naszych terenach, ale i też na 
międzynarodowych.  Ostatnia z takich konferencji odbyła się w Amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii, gdzie 
instruktorzy wzięli udział w obradach i ciekawych dyskusjach i mieli możność spotkania z instruktorami z innych krajów. 
Obecna Konferencja była wypełniona programem codziennym od 8-mej rano do 22-giej wieczorem przeplatana 20-30 
minutowymi przerwami na posiłki, a i one były często przy jedzeniu kontynuacją poszczególnych tematów. 
Podziwiałam zapał i entuzjazm wszystkich instruktorów a najbardziej tych najmłodszych, którzy byli bardzo aktywni w 
przekazywaniu przygotowanych materiałów, udział w dyskusjach i także zorganizowaniu wspaniałego Kominka.  
Najwięcej radości i uśmiechów przyniósł skecz o nowych mundurach.   
Od piątku do niedzieli konferencja odbywała się na terenie australijskich skautów w Winston Hills.  W niedzielę, po 
śniadaniu i kolejnej konferencji wyjechaliśmy do Ashfield do kościoła na Msze Świętą.  Pod koniec Mszy, Kapelan 
Obwodu „Polesie-Kraków” pwd ks. Kamil Zyłczyński, uroczyście poświęcił pierwszy sztandar Okręgu Australia.  Obrzęd 
rozpoczął się prośbą Przewodniczącego Okręgu druha harcmistrza Krzysia Dutkowskiego o poświęcenie sztandaru. 
Następnie on, wraz z Komendantami Chorągwi i Przewodniczącymi Obwodów, złożyli przysięgę do strzeżenia sztandaru, 
bycia wiernym ideałów harcerskich i przekazywaniu wiedzy młodszemu pokoleniu w imię naszych najważniejszych 
drogowskazów – BÓG, HONOR i OJCZYZNA i włączania Sztandaru we wszystkie uroczystości Okręgu, tutaj i poza 
granicami Australii.  Przewodniczący Okręgu przekazał Sztandar Hufcowym, aby strzegli go i przekazywali swoją 
harcerską wiedzę i doświadczenia młodszemu pokoleniu.  Potem kolejni instruktorzy, podchodzili do sztandaru oddając 
mu cześć i klękając całowali sztandar.  Uroczystość poświęcenia zakończyliśmy modlitwą harcerską „O Panie Boże”.   
Po Mszy Świętej i wspólnym zdjęciu, kadra instruktorów przeszli do Klubu Polskiego na obiad i zakończenie konferencji. 
Po zakończonym Zjeździe czas już pożegnać się, odwieźć instruktorów z innych stanów na lotnisko i do zobaczenia na 
Zlocie Okręgu w Brisbane w styczniu 2019. 
Serdecznie dziękujemy Pani Kasi Davis z KPH za podjęcie się obowiązku prowadzenia kuchni.  Potrawy były pyszne i aż 
nie do wiary jak radziła sobie w tym nieznanym „królestwie kuchennym”.  Dziękujemy też naszym dzielnym harcerkom 
Mai i Aureli oraz harcerzom Sebastianowi i Ksawerowi za entuzjastyczną pomoc w kuchni.  Nie tylko pani Kasia była z 
Was dumna, ale instruktorzy zachwycali się waszym entuzjazmem do obierania ziemniaków i innych prac – brawo, 
brawo, brawisimo. 
 

Do zobaczenia na Zlocie Okręgu. 
 

Czuwaj  
Halina Prociuk phm & Ania Chawa phm. 
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47. Walny Zjazd Delegatów SPK Australia - 26-27/10/2018. 

Komunikat po zakończeniu 47. Walnego Zjazdu Kół SPK (AGM) - Brisbane, Queensland – 2018. 
 
W dniach 26-27 października 2018 roku, w siedzibie Koła SPK Nr 8 w Brisbane (Capalaba), odbył się 47. 
Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Australii.  W Zjeździe wzięły udział 
Koła SPK z Melbourne, Hobart, Sydney, Geelong i Brisbane, reprezentowane przez 9 delegatów, 
reprezentujących 347 członków.   
 
Komisja Weryfikacyjna wydała piętnaście (15) mandatów do głosowania i podała, że wymagane kworum 
osiągnięto w pierwszym terminie.  Koło SPK Nr 3 (Melbourne, Wiktoria) reprezentowali: prezes Koła Bogdan 
Płatek i wiceprezes Marian Pawlik OAM, Koło SPK Nr 7 w Hobart (Tasmania) reprezentował wiceprezes Emil 
Filip, a Koło SPK Nr 8 w Brisbane (Qld) reprezentowali: prezes Zdzisław Koch, wiceprezes Andrzej Mroczek, 
skarbnik Iwona Rafalski oraz delegaci: Włodzimierz Wnuk, Leszek Wikarjusz OAM oraz Mirosław Kosmala.  
Koła SPK Nr 1 z Sydney (NPW) i Koło SPK Nr 12 z Geelong (Wiktoria) upoważniły delegata Bogdana Płatka 
by je reprezentował.  W Zjeździe udział wzięli także członkowie odchodzącego Zarządu Krajowego:  
Jan Tkaczyk (prezes), Janina Kłoda (skarbnik), Richard Dobosz (wiceprezes), zastępca skarbnika Beata 
Apolinarska-Mroczek, członkowie zarządu: Alicja Dobosz, Józef Magon i George Lochki oraz członkowie 
Komisji Rewizyjnej: Marzena Kaniowski i Tcheslawa Koch. 
 
Na przewodniczącego zebrania wybrano Zdzisława Kocha, który ogłosił, że 47. Walny Zjazd jest legalny.  
Protokołowały: Krystyna Tkaczyk i Iwona Rafalski.  Asesorami wybrani zostali: Mirosław Kosmala  
i Włodzimierz Wnuk.  Odegrano hymn polski i australijski.  Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków 
SPK i poległych na wojnach Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych.  Odczytano i zatwierdzono z poprawkami 
protokół z poprzedniego zjazdu.  Sprawozdania przedstawili: prezes, wiceprezes, sekretarz SPK, skarbnik 
SPK, delegat na Zjazd Federacji Światowej SPK w Londynie (Jan Tkaczyk), prezesi Kół SPK, audytor  
i Komisja Rewizyjna. 
 
Po udzieleniu absolutorium przez Walny Zjazd, wybrano nowy Zarząd Krajowy i Fundacji SPK Australia.   
W jego skład weszli: prezes Jan Tkaczyk, wiceprezes Włodzimierz Wnuk, sekretarz generalny Krystyna 
Tkaczyk, skarbnik Beata Apolinarska-Mroczek, zastępca skarbnika Yolanda Borucki, public officer Bernard  
Z. Skarbek OAM i członkowie: George Lochki, Leszek Wikarjusz OAM i Edward Włodarski.  W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Teresa Lochki, Łucja Krawczyński, Emil Filip, Marian Pawlik OAM i Bogdan Płatek.   
 
Następny Walny Zjazd Delegatów SPK Australia zostanie zorganizowany w przyszłym roku w Brisbane.   
 
 
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Oddział Australia. 
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Zdjęcia:  Ryszard Federowicz 

 

Obchody 100-lecia Niepodległości Polski w Brisbane, rozpoczęły się 
uroczystą Mszą Św w polskim kościele na Bowen Hills, którą 
celebrował nasz nowy proboszcz ks. Grzegorz Gaweł SChr.   
Msza Św. rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych 
polskich organizacji działających na terenie Brisbane. 

 

Był z nami także Kral Lingard z małżonką Kath, przedstawiciel skautów australijskich, którzy bardzo blisko współpracują z 
gronem instruktorskim Obwodu ZHP „Pomorze”.  W kościele pięknie ustrojonym patriotycznie w barwy narodowe, widać 
było stroje regionalne, mundury harcerskie i dzieci ubrane na biało-czerwono. 
Zaraz po Mszy Św. odbył się apel harcerski, na którym młodzież harcerska otrzymała pierwszą z trzech odznak Stulecia 
Niepodległości Polski.  Harcerstwo na całym świecie w zeszłym roku rozpoczęło trzyletnie obchody stuletniej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości pod hasłem „Ojczyzno moja, żyj!”. 
 

Po krótkiej przerwie na obiad, w klubie polskim „Polonia” w Milton odbyła się uroczysta akademia.  Akademia ropoczęła się 
ciekawymi referatami w języku angielskim i polskim o rozbiorach, o walce o niepodległość oraz o sile patriotyzmu Polaków, 
nie tylko w Polsce, ale także za granicą.  Po referatach rozpoczęła się część artystyczna.   
Dzieci z sobotniej polskiej szkoły wystąpiły z wierszykami, grupy taneczne „Obertas” i „Wisła” w strojach regionalnych 
pokazały nam, co na nas czeka w czasie Festiwalu Pol-Art’u.  A nasza najmłodsza grupa taneczna „Mały Brisbane” 
przypomniała nam, że od nas zależy przekazanie następnemu pokoleniu miłości do Polski i jej tradycji oraz historii.  Część 
artystyczną zakończyła młodzież i grono instruktorskie z Obwodu ZHP „Pomorze” pięknymi piosenkami o tym jak harcertwo 
od samego początku istnienia walczyło o wolność Polski.  Akademię tradycyjnie zakończono odśpiewniem „Roty”. 
 

hm Urszula Daniels 
Komendantka Chorągwi Harcerek Australia 
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Zdjęcia:  Ryszard Federowicz 
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Od lewej: Prezes Polonii w Qld - Alice Langford, the Hon. John Hogg (former Senator), Brian Patrick Kilmartin & Sekretarz RNPA - Basia Helena Andrusiewicz. 
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Cieszymy się, że możemy podzielić się z naszymi czytelnikami dobrą wiadomością.  Po wielu miesiącach możemy oznajmić, że prace 
budowlane naszego nowego budynku zostały zakończone.  Na dzień dzisiejszy, a piszę o tym 19 listopada 2018 r., do wykonania 
pozostały prace związane z zagospodarowaniem zieleni wokół budynku.  Wiąże się to rownież z ogrodzeniem od strony ulicy.  
Wyceny na wykonanie nowego ogrodzenia, takiego jak byśmy sobie życzyli, wahają się w granicach około $20 000.  W chwili 
obecnej, ze względów finansowych, nie możemy sobie na to pozwolić.  Co prawda otrzymaliśmy od Walnego Krajowego Zjazdu 
Delegatów SPK pomoc finansową w wysokości $15 000 i moglibyśmy częściowo wykonać płot, ale decyzją całego zarządu, chcemy 
zrobić to kompleksowo w przyszłym roku, jak zdobędziemy wystarczające na to środki.  Jeszcze w tym roku zamierzamy zreperować 
istniejący płot i położyć trawę.  Ważniejszym celem w chwili obecnej, jest zagospodarowanie i wystrój wnętrza budynku.  Zamierzamy 
zakupić nowe stoliki, krzesła, regały magazynowe oraz projektor i ekran.  Trzeba rownież uzupełnić wyposażenie kuchni i baru 
(szklanki, talerze, obrusy).  Po wykonaniu prac związanych z tzw. landscaping, będziemy mogli starać się o uzyskanie „Public Building 
Safety Certificate”.  Jest to konieczne ze wzgledu na australijskie regulacje prawne oraz wymogi ubezpieczycieli (Insurance).  Po 
uzyskaniu takiego certyfikatu będziemy mogli zorganizować ceremonię oficjalnego otwarcia naszego nowego Domu Kombatanta.   
Przypuszczamy, że będzie to w pierwszym kwartale przyszłego roku.  A tymczasem następne święta za drzwiami.  No i tradycyjny 
Opłatek Żołnierski.  Jako pierwszy w nowym budynku, po dwu letniej przerwie, odbędzie się on w niedzielę 9 grudnia 2018 roku.   
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członkow, a tym którzy nie bedą mogli wziąć udziału, pragniemy złożyć życzenia 
tradycyjnie już Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. 
 

W imieniu zarządu Koła SPK Nr 8 
Zdzisław Koch – Prezes. 

   

  

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej:  http://www.polish-spk-foundation.org.au/gallery/index.php 

   

Zdjęcia: Jan Tkaczyk 
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Opłatek Żołnierski w nowym Domu Kombatanta  
Capalaba - 9. grudnia 2018 r. 

9 grudnia 2018 r., Koło Nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Capalaba 
w swojej nowo wybudowanej siedzibie, zorganizowało żołnierski opłatek. 
Kombatantów i gości powitał prezes Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch. 
Modlitwę odmówił i opłatki pobłogosławił nowy proboszcz i zarazem kapelan Koła 
SPK Nr 8  - ks. Grzegorz Gaweł SChr.   
 

Zgodnie z polską tradycją nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.  
Na ozdobione stoły podano smakowite polskie potrawy: czerwony barszcz  
z uszkami, pierogi, sałatkę jarzynową, szynkę.  Na deser kawę i prawdziwy 
zawijaniec z makiem.  Atmosfera była prawdziwie domowa i bardzo polska. 
 
Oprac. Barbara Borucka 
 

   

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-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 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.   Suchowiecki J & H  $50.00 

     

     

     

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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24 luty (niedziela) Uroczyste otwarcie nowego budynku i piknik.  Capalaba, godz 11.00. 
 

7 kwiecień (niedziela) Uroczystość pamięci Ofiar Katynia i rocznicy bitwy o Monte Casino.   
 (Kościół Bowen Hills, godz 10.00). 
 

20 kwiecień (sobota) Święcenie pokarmów Wielkanocnych,  Capalaba, godz 12.00. 
 

25 kwiecień (czwartek) ANZAC DAY.  Zbiórka u zbiegu ulic Charlotte i George Streets Brisbane, godz 11.00.  
 Tradycyjna „Grochówka Żołnierska” w Capalaba, godz 13.00. 
 

12 maj (niedziela) Majówka pod sosnami.  Piknik i turniej piłki siatkowej.  Capalaba, godz 11.00. 
 

2 czerwiec (niedziela) Dzień Dziecka w Capalaba.  (Szkoła Polska). 
 

20 lipiec (sobota) Biesiada pod sosnami.  Capalaba, godz 18.00. 
 

11 sierpień (niedziela) Walne Zebranie Członków SPK (AGM).  Capalaba, godz 13.00. 
 

18 sierpień (niedziela) Dzień Żołnierza.  Msza św. - Bowen Hills, godz 10.00.  Akademia w Capalaba, godz 13.00. 
 

8 wrzesień (niedziela) Wiosna Polska w Capalaba, godz 11.00. 
 

26 październik (sobota) Obiad Żołnierski w Capalaba, godz 13.00. 
 

8 grudzień (niedziela) Opłatek Żołnierski w Capalaba, godz.13.00 
 

31 grudzień (wtorek) 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. 
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