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Styczeń - Czerwiec 2017 

W 2017 r. przypada 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - 
Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego 
powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i 
amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o 
niepodległość". 
"Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych 
bohaterów.  Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.  Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję 
i równość;  Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji 
Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem 
wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki" - zaakcentowano w przyjętej uchwale. 
 

Polski Sejm poparł uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem rzeki Wisły,  
Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego,  

Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. 

 

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma być 
formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. 
"Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent". 
"Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego 
Kontynentu.  Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, 
stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami.  
Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar 
ponadczasowy, a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kanonu lektur.  
Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski 
Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne" - podkreśla 
uchwała. 
 

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 
2017 roku 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego 
bojownika o wolność i niezawisłość Polaków". 
"Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, 
utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby 
barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość 
Polski.  W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej 
nad Polską, marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o 
niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - 
napisano w uchwale. 
 

Ważne Rocznice Historyczne - Poznaj Patronów 2017 roku. 
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Zarząd Koła SPK Nr 8 
 
 

Prezes Zdzisław Koch 3824 5108 
Wice-Prezes Julia Buitendag 0437 448 640 
Sekretarz Beata Szydłowska 0416 019 339 
Zca Sekretarza Viga Misztal  0400 276 392 
Skarbnik Iwona Rafalska 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 3194 9489 
 Marian Jóśko  0413 345 766 
 Stanisław Andruczyk 3822 4263 
 Danuta Ogrodzińska  0422 882 402 
  

Poczet Sztandarowy 
 

Chorąży Wiesław Bożyk 3194 9489 
 Jan Tkaczyk 3395 1955 
Asystenci: Walter Olszewski 3261 8854 
 Marian Jóśko  0413 345 766 
 Dariusz Węgrecki  0401 545 499 
 

Zarząd Krajowy i Fundacja SPK Australia 
 

Prezes Jan Tkaczyk 3395 1955 
Wice-Prezes Richard Dobosz   (03) 6224 9050 
Sekretarz Krystyna Tkaczyk 3395 1955 
Skarbnik Janina Kłoda 3821 0372 
Wice-Skarbnik Beata Apolinarska-Mroczek 3390 4037 
Public Officer Bernard Skarbek OAM (02) 6288 8252 
 

Honorowy Konsul R.P. w Brisbane 
Brian Kilmartin  A/h 3398 1018 
 

Polska Parafia Bowen Hills   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 – Julia Raczko Mobile  0403 000 409 
Email: principal@brisbanepolishschool.org.au 
Prezes KR – Karolina Freeman Mobile  0458 734 721 
Email: president@brisbanepolishschool.org.au 
 
Zespół Pieśni i Tańca "OBERTAS" 
Internet: www.obertas.org      Email: info@obertas.org 
Henryk Kurylewski:   0402 210 712 
 

 

Harcerstwo ZHP Obwód “Pomorze” 
 

Przew. Krzysztof Dutkowski 0437 800 705 
Hufiec Żeński Ola Karwaj 0421 334 504 
Hufiec Męski Tomek Karbanowicz 0431 402 486 
 

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      3369 2747 
Prezes Alice Langford 0423 252 375 
Vice-Prezes Leszek Wikarjusz 0432 333 000 
Skarbnik Iwona Rafalski 0432 455 959 
Sekretarz Henryk Kurylewski  0402 210 712 
 

Stow. im. T. Kościuszki - Darra      3217 0015 
Prezes Koła Zdzisław Jarentowski 0421 082 194 
 

Radio 4EB Centrala      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    3855 3772 
 

“DIVERSICARE” - Pomoc dla Osób Starszych 
Koordynator:   Wiesława Dróżdż 3846 1099 
 

“OZPOL” Community Care Association 
 Irena Biedak    3211 3833 
 
BIBLIOTEKA piątek 12:00 - 18:00    3369 2747 
Kierownik – Barbara Andrusiewicz 
Email: library@polonia.org.au 
 
Archiwum & Muzeum Polonii QLD 
Michał Józefowicz   0412 468 846 
Email: museum@polonia.org.au 
 

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 3273 6117 
Mirosław Krawczyński 3273 6117 
Katarzyna Kropielnicka-Kruk 0475 797 821 
Paweł Kruk 0475 797 819 
Andrzej Mroczek 3390 4037 
Teresa Stodulny 0476 966 154 
Jarosław Stodulny 0411 273 907 
Marek Suchocki 0450 696 437 
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  Józef Piłsudski – komendant, naczelnik, marszałek – życiorys i ciekawostki z życia. 
Dzieciństwo i młodość Józefa Piłsudskiego 
 

Józef Klemens Piłsudski przyszedł na świat 5 grudnia 1867 roku jako czwarte dziecko Józefa  
i Marii i z Bilewiczów.  Wychowany w duchu patriotycznym dzieciństwo spędził w majątku 
Zułowie na Wileńszczyźnie, a następnie, po pogorszeniu się sytuacji majątkowej rodziców, w 
samym Wilnie.  Już jako uczeń Piłsudski założył (miedzy innymi wspólnie ze swoim bratem) 
kółko samokształcenia, które miało wspierać polską młodzież szkolną poddaną procesowi 
rusyfikacji, w działania opozycyjne wobec caratu zaangażował się jednak po ukończeniu szkoły  
i wyjeździe na studia medyczne do Charkowa.  W czasie trwania studiów Józef Piłsudski nie 
unikał kontaktów z przedstawicielami organizacji głoszących hasła i cytaty niepodległościowe, 
kojarzono go przy tym miedzy innymi z rosyjską organizacją Narodnaja Wola działającą w 
opozycji do caratu i odwołującą się do dość radykalnych metod walki z władzą.  Sam Piłsudski 
nigdy nie był ani członkiem, ani jawnym sympatykiem rewolucyjnego ugrupowania, to jednak 
związki z nim (Piłsudski stał się nieświadomym współuczestnikiem przygotowań do zamachu na 
cara) przyczyniły się do aresztowania przyszłego marszałka w 1897, a następnie jego zesłania 
na Syberię, z którego powrócił w roku 1892.   
Okres od 1892 do 1914 roku to czas aktywnej działalności w ruchu niepodległościowym. 
Piłsudski był aktywnym członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, nie oznaczało to jednak, że 
akceptował jej wszystkie założenia programowe.  Początkowo angażował się niemal wyłącznie  
w działalność wydawniczą, potem również w zakrojone na szeroką skalę przygotowania do walki 
zbrojnej, dał się przy tym poznać nie tylko jako sprawny organizator, ale również jako osoba, 
która mając do wyboru radykalne działania i ugodowość zawsze opowie się za pierwszą z 
wymienionych tu opcji.  W tym czasie Józef Piłsudski ożenił się po raz pierwszy, jego 
małżeństwo z działaczką PPS Marią Juszkiewiczową nie było jednak szczęśliwe, o czym może 
świadczyć choćby trwający w tym samym czasie wieloletni nieformalny związek późniejszego 
marszałka z Aleksandrą Szczerbińską. 
 
Czasy Wielkiej Wojny Światowej 
 

Zamach w Sarajewie, a następnie wybuch wojny austriacko-serbskiej, oznaczał spełnienie marzeń późniejszego naczelnika.  Zaborcy w końcu 
byli ze sobą skonfliktowani, a to mogło oznaczać realną szansę na powstanie niepodległego państwa polskiego.  Pierwsze działania Piłsudskiego i 
utworzonego przez niego oddziału wojskowego – I Kompanii Kadrowej nie wróżyły sukcesu, choć bowiem komendant i dowodzony przez niego 
oddział przekroczyli granice zaboru rosyjskiego, wzniecenie na jego ziemiach kolejnego powstania narodowego okazało się znacznie trudniejsze 
niż można byłoby się tego spodziewać.  Ludność polska nie miała siły na kolejny wielki zryw, a i sam Józef Piłsudski, kojarzony przede wszystkim 
z ugrupowaniami lewicowymi, nie jawił się jako polityk , któremu chciano powierzać swoje życie.  Nawet osoby znajdujące się w opozycji do 
późniejszego marszałka nie mogły jednak odmówić mu dużych sukcesów.  Piłsudski przez cały czas trwania działań wojennych dawał się poznać 
nie tylko jako sprawny dowódca, ale i wytrawny polityk nieustannie to zbliżający się do Austrii i Niemiec, to oddalający się od nich.  Lata Wielkiej 
Wojny to również okres, w którym budowała się jego późniejsza legenda.  Komendant był kochany przez swoich żołnierzy i podziwiany przez 
cywilów, którym jawił się nie tylko jako bojownik o wolność, ale i jako ofiara prześladowań (między innymi poprzez uwięzienie w Magdeburgu). 
Życie prywatne Piłsudskiego zdominowały narodziny pierwszej córki – Wandy, a także powrót do katolicyzmu (późniejszy marszałek przeszedł  
na protestantyzm, aby poślubić pierwszą żonę). 
 
Lata 1918-1926 
 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa zajmował jedną z najważniejszych funkcji w odrodzonym 
kraju, nie miał jednak możliwości beztroskiego cieszenia się odzyskaną wolnością.  Jego pozycja nie była najsilniejsza, kochany przez żołnierzy 
Komendant był bowiem uważany za wroga przez duże grupy polityków.  Co więcej, Naczelnik Państwa musiał koncentrować się nie tylko na 
walce politycznej, ale i zbrojnej – konflikt z Rosją Radziecką mógł bowiem prowadzić do upadku młodego państwa.  Najgorszy scenariusz nie 
sprawdził się, a Bitwa Warszawska znana też jako „cud nad Wisłą” do dziś uważana jest za jedno z największych zwycięstw polskiego wojska, nie 
wszystkie koncepcje polityczne i militarne, które przygotowywał późniejszy marszałek doczekały się jednak realizacji.  Po wyborach 
parlamentarnych Piłsudski zaczął więc wycofywać się najpierw z życia politycznego, potem zaś również z obowiązków względem armii.  Jako 
Naczelnik Państwa nie mógł rządzić w nieskończoność, zdawał sobie zaś sprawę i z tego, że jako prezydent pełniłby wyłącznie funkcje 
reprezentacyjne.  Jego ambicje polityczne nie zostały zaspokojone, ustabilizowało się jednak życie prywatne komendanta.  W 1920 na świat 
przyszła jego druga córka – Jadwiga, a rok później, po śmierci pierwszej żony, mógł w końcu poślubić wieloletnią partnerkę – Aleksandrę. 
 
Lata 1926-1935 
 

Choć o tym, że marszałek może powrócić do czynnego udziału w życiu politycznym mówiono już kilka miesięcy po jego wycofaniu się, doszło do 
tego pod koniec 1925 roku.  W maju 1926 roku obawy polityków znajdujących się w opozycji wobec niego stały się faktem – Piłsudski wkroczył do 
Warszawy na czele podległych mu wojsk i przejął władzę, choć ponownie nie był zainteresowany stanowiskiem prezydenta.  Kolejne lata jego 
życia to przede wszystkim walka z oponentami politycznymi (nie zawsze odbywająca się z poszanowaniem zasad demokratycznych), 
wzmacnianie swojej pozycji politycznej (marszałek sprawował władzę autorytarną), a także nieustanne zmagania z pogarszającym się stanem 
zdrowia.  Ta ostatnia batalia została przegrana 12 maja 1935 roku, gdy marszałek zmarł pokonany przez chorobę nowotworową (rak wątroby, a 
według niektórych danych – rak żołądka z przerzutami do wątroby).  Ciało marszałka spoczywa dziś na Wawelu, serce zaś – w grobie jego matki 
na wileńskim cmentarzu Na Rossie. 
 

http://www.komendant.cal.pl/ 
 

 



 
  Str 4 Styczeń – Czerwiec 2017 

  Joseph Conrad Korzeniowski 

 

Joseph Conrad (1857-1924) to angielski pisarz 
pochodzenia polskiego, właściwe nazwisko:  
Teodor Józef Konrad Korzeniowski. 
Urodzony 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie.  
Był synem pisarza – Apolla Korzeniowskiego.  
Wraz z rodzicami przebywał na zesłaniu w Rosji  
w latach 1862-1867.   
Po śmierci rodziców wychowywany był przez wuja.  
Mieszkał przez pewien czas w Krakowie. 
Opuścił Polskę w roku 1874 i wyjechał do Francji, 
gdzie zaciągnął się na statek.  Pływał w brytyjskiej 
marynarce (dosłużył się stopnia kapitana), między 
innymi do Australii, Oceanii, Ameryki Środkowej, 
Afryki.  W 1894 roku zamieszkał w Wielkiej Brytanii, 
od tego czasu poświęcił się w pełni pracy pisarskiej, 
tworząc pod pseudonimem „Joseph Conrad”. 

Jego pierwszą powieść „Szaleństwo Almayera” wydano drukiem w 1895 roku. Sławę przyniosły mu kolejne powieści, łączące 
problematykę moralną z tematyką przygodową (i wątkami autobiograficznymi): „Lord Jim”, „Nostromo”, „Gry losu”, „Smuga 
cienia”, „Korsarz” i inne.  W 1896 roku pisarz wziął ślub z Jessie George, para miała dwóch synów. 
Autor „Jądra ciemności” zmarł 3 sierpnia 1924 roku w Bishopsbourne. Przed śmiercią zdążył po raz ostatni odwiedzić Polskę. 
 
Najważniejsze dzieła Josepha Conrada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twórczość Josepha Conrada - charakterystyka  
 

Tematyka powieści i opowiadań Conrada koncentruje się wokół problemów psychologiczno-moralnych, które autor rozważa w 
kontekście obowiązku, honoru i powinności. Pisarz czerpał ze swoich osobistych doświadczeń, opisywał ludzi, których znał i 
historie, które usłyszał. 
Jego bohaterowie to najczęściej ludzie morza, marynarze zmuszeni walczyć z potężnym żywiołem. Morze to potęga, kontakt z 
nim jest sprawdzianem ludzkiej siły i woli. Conrad ukazuje zmagania człowieka z samotnością, słabością, wewnętrznymi 
konfliktami i siłami natury. Egzotyczna sceneria (gł. Ocean Indyjski, jego wybrzeża, wyspy i archipelagi) jest tłem, na którym 
rozgrywają się ludzkie dramaty. 
Autor stawia pytania o granice ludzkiej moralności, zakres odpowiedzialności za innych, o to, czy należy walczyć za wszelką 
cenę, czy honor jest ważniejszy niż życie. I choć jednoznaczna odpowiedź nigdzie nie pada, z utworów Conrada wynika 
przekonanie, że człowiek powinien zawsze, w każdych warunkach pozostawać człowiekiem – być wierny swoim zasadom, 
twardym rygorom moralnym (np. etyce zawodowej, lojalności międzyludzkiej, honorowi). 
Tematyka moralna sprawia, że twórczość Conrada pozostaje aktualna pomimo upływu lat. Poruszane kwestie wierności wobec 
grupy, odpowiedzialności, etycznego zachowania w sytuacjach ekstremalnych były przyczyną dużej popularności pisarza wśród 
konspiratorów, działaczy ruchu oporu, ludzi, którzy niejednokrotnie znajdowali się podobnych sytuacjach – musieli wybierać 
między życiem a ideą, oddaniem jakiejś sprawie. 
Kilka utworów Conrada opowiedzianych jest z perspektywy Marlowa, doświadczonego człowieka morza, raczej obiektywnego 
narratora, który unika oceny postępowania bohaterów. 
Powieść Conradowska stanowi nowy typ powieści otwartej. Historia zostaje opowiedziana do końca, czytelnikowi pozostaje 
ocena postaw bohaterów. 
 
http://eszkola.pl/jezyk-polski/joseph-conrad 
 

 

1908 – „Sześć opowieści” 
1912 – „Między lądem a morzem” 
1913 – „Gra losu” 
1915 – „Zwycięstwo” 
1917 – „Smuga cienia” 
1923 – „Korsarz” 
1925 – „Opowieści zasłyszane” 
1926 – „Ostatnie szkice” 
1928 – „Siostry” 

1895 – „Szaleństwo Almayera” 
1896 – „Wyrzutek” 
1897 – „Murzyn z załogi Narcyza” 
1898 – „Opowieści niepokojące” 
1900 – „Lord Jim” 
1903 – „Tajfun i inne opowiadania” 
1904 – „Nostromo” 
1906 – „Zwierciadło morza” 
1907 – „Tajny agent” 
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Pomnik Tadeusza Kościuszki w Chicago. 

Kopiec Kościuszki w Krakowie 

ORP Gen. T. Kościuszko. 

W październiku 1775 roku został mianowany przez Kongres pułkownikiem.  
W walkach szczególnie odznaczył się przy oblężeniu Saratogi (1777),  
w 1783 r. mianowany został generałem brygady. 
 

W następnym roku wrócił do Polski i osiadł w swym majątku Siechnowicze. 
W 1789 r. powołany został do wojska polskiego w stopniu generała – majora. 
W 1792 roku w czasie wojny polsko–rosyjskiej walcząc w armii koronnej 
odznaczał się w bitwach pod Zielenicami, a zwłaszcza pod Dubienką.  Po 
przystąpieniu Stanisława Augusta do Targowicy podał się do dymisji i 
wyjechał do Lipska.  
 

W 1793 r., z ramienia emigracji polskiej, udał się do Paryża, by uzyskać 
pomoc dla Polski od francuskiego rządu rewolucyjnego.  Jego misja nie 
powiodła się.  Przewidziany na przyszłego wodza powstania w Polsce, brał 
udział w pracach zaprzysiężenia powstańczego w latach 1793-1794.  We 
wrześniu 1793 r., uznając brak możliwości zorganizowania skutecznego 
powstania narodowego, wyjechał do Włoch.  Powrócił do Polski w marcu 
1794 roku. 
 

Po ogłoszeniu insurekcji w Krakowie (24.III.1794 roku) Kościuszko objął 
władzę dyktatorską jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.  W 
czasie trwania walk stosował nową taktykę w zakresie współdziałania broni, 
starając się rekompensować niedostateczne uzbrojenie i wyszkolenie armii 
powstańczej.  Wykazał duże umiejętności w zakresie fortyfikacji polowych. 
Rozbicie wojsk rosyjskich w bitwie pod Racławicami (4.IV.1794 r.) umożliwiło 
spokojniejsze organizowanie armii polskiej i pozyskanie chłopów.  Dla 
zjednania wsi ogłosił dwa uniwersały (pod Winiarami 2.V i Polańcem 5.V 
1794 roku) znoszące poddaństwo osobiste i ograniczające pańszczyznę. 
 

Po klęsce pod Maciejowicami (10.X.1794 r.) więziony w twierdzy 
pietropawłowskiej w Petersburgu.  Zwolniony przez cara Pawła I w 1796 
roku, po złożeniu przysięgi wierności carowi, w 1797 roku wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych.  W lipcu 1798 roku przybył do Paryża, gdzie 
współdziałał przy tworzeniu Legionów polskich.  Sprzeciwiał się jednak 
wiązaniu sprawy polskiej z Napoleonem, któremu nie ufał.  W 1799 roku brał 
udział w zakładaniu w kraju Towarzystwa Republikanów Polskich.  Zmarł w 
Szwajcarii (w Solurze), gdzie spędził ostatnie lata swego życia.  Pochowany 
na Wawelu. 

Kościuszko Tadeusz Andrzej 
Bonawentura (1746-1817), generał, 
bohater narodowy. Pochodził ze 
średniej szlachty, po ukończeniu szkoły 
średniej kształcił się w Szkole 
Rycerskiej, następnie jako stypendysta 
królewskiej wyjechał do Paryża.   
 

W 1774 roku w stopniu kapitana artylerii 
powrócił do kraju.  W 1775 roku 
wyjechał do Ameryki, by wziąć udział w 
walce o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych.  Jako inżynier wojskowy 
fortyfikował Filadelfię i obozy 
amerykańskiej armii północnej.   
 

 

 

Muzeum Kościuszki na Mereczowszczyźnie Białoruś. 
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  Uroczystość na cmentarzu w Pontville - Hobart, Tasmania. 

Pragniemy podziękować wszystkim osobom za wzięcie udziału w naszym pikniku, który odbył się w 
niedzielę, 5 lutego br.  Dziękujemy członkom naszego Koła za przygotowanie barbecue oraz za sałatki, 
ciasta i fanty na loterię. 
Kilka miesięcy temu nabyliśmy sadzonki sosny (Pinus halepensis) wyhodowane z nasienia “Lone Pine”, 
która rośnie w Gallipoli w Turcji.  Zdecydowaliśmy posadzić je na cmentarzu w Pontville, aby w ten 
sposόb uczcić pamięć żołnierzy polskich, którzy walczyli na wszystkich frontach świata.   
Do naszego przedsięwzięcia dołączył się Pan Reg Watson (syn “Szczura Tobruku”), reprezentujący 
swoją rodzinę i rodziny australijskich “Szczurów”.   
W niedzielę, 12 marca 2017 r., w obecności zaproszonych gości, a wśród nich naszego ostatniego 
Karpatczyka, kol. Władysława Krzysicy, odbyło się uroczyste sadzenie drzewek w Pontville.   
Dziękujemy wszystkim za przybycie. 
 

Za Zarząd Koła SPK Nr 7 w Hobart 
Józef Łaszczak  -  Prezes 
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Walne Zebranie Informacyjne Koła SPK Nr 8 w Capalaba. 

[Fragmenty protokółu] 

W dniu 26 lutego 2017 r., odbyło się coroczne Zebranie Informacyjne Członków Koła SPK Nr 8.   
 
Najbardziej interesującym punktem zebrania, była budowa nowego obiektu Klubu.  
 
Prezes Z. Koch wyjaśnił, że przed budową nowego klubu zostały założone nowe instalacje wodne i elektryczne oraz 
odprowadzenie wody deszczowej.  Nowa instalacja elektryczna i wodna została doprowadzona także do nowo-
wybudowanego pomieszczenia gospodarczego tzw. shedu, bo było to konieczne do zatwierdzenia prac przez Redland 
City Council.  W wydanych kosztach 70 tys. znalazły się także: końcowa należność za plany budynku wypłacona 
architektowi, koszt rozbiórki całego budynku połączony z wycięciem 13 drzew oraz materiały budowlane konieczne do 
zabezpieczenia przedszkola przed rozpoczęciem budowy.  Zdzisław Koch podkreślił, że duża część tych prac została 
wykonana przez członków Stowarzyszenia we własnym zakresie i klub obciążono jedynie kosztami materiałów. 
 
W sprawozdaniu z całorocznej działalności Prezes Stowarzyszenia kol. Zdzisław Koch podziękował Zarządowi Koła  
i tym wszystkim, którzy pomagali w pracach porządkowych.  Szczególnie serdecznie podziękował harcerzom, którzy 
dzielnie pomagali w przenoszeniu do shedu rzeczy ze starego budynku klubu, który przed rozbiórką musiał zostać 
całkowicie opróżniony.  Oprócz harcerzy, wyróżnił także kol. Jana Tkaczyka, kol. Jurka Lochki i kol. Jarka Stodulnego, 
którzy są aktywnie zaangażowani w pracach na rzecz klubu. 
 
Kol. Z. Koch poinformował zebranych, że w chwili obecnej Zarząd Koła nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze 
firmy budowlanej.  Wyraził nadzieję, że tzw. fixed contract, zostanie w najbliższym czasie podpisany i firma budowlana 
zostanie wkrótce przez zarząd wybrana. 
 
Kol. Zdzisław Koch przypomniał także o zbliżających się uroczystościach Mszy Świętej i składania wieńców pod płytą 
Katynia i Monte Cassino, która odbędzie się 23-go kwietnia. 
 
Zaprosił również wszystkich do udziału w marszu z okazji Anzac Day ulicami Brisbane, w dniu 25-go kwietnia.   
Po marszu, wszyscy uczestnicy są zaproszeni do naszego klubu, na „polową grochówkę” pod sosnami. 
 
Zebranie zakończono o godz. 15-tej. 
 
Viga Misztal 
 

   

     



 
  Str 8 Styczeń – Czerwiec 2017 

  Spotkanie	Liderów	Polonii	Australijskiej	w	Sydney.	
	

W	sobotę,	8	kwietnia	br.,	odbyło	się	w	Domu	Polskim	w	Ashfield	(Sydney)	robocze	spotkanie	liderów	
organizacji	polonijnych	w	Australii,	należących	do	Rady	Naczelnej	Polonii	Australijskiej	(RNPA).			
W	spotkaniu,	na	zaproszenie	Prezydium	RNPA,	które	było	inicjatorem	i	gospodarzem	spotkania,	wzięło	
udział	9	z	10	zaproszonych	gości.		Po	czterech	godzinach	dyskusji,	jedną	z	najważniejszych	konkluzji	tego	
spotkania	było	stwierdzenie	–	spotkanie	potrzebne,	praktyczne,	oby	takich	wiȩcej.	
Spotkanie,	zaprojektowane	jako	robocze,	wypełniły	dyskusje	na	następujące	tematy:	
1.	 Struktura	Polonii	australijskiej	z	organizacjami	parasolowymi	i	RNPA	jako	struktura	nadrzędna.	
2.	 Spory	w	organizacjach	polonijnych.	
3.	 Aktywna	Polonia.	
4.	 Współpraca	Polonii	z	Polską	i	fundusze	na	działalność	polonijną.	
5.	 Polska	a	Polonia.	
Robert	Czernkowski	(protokólant	spotkania),	Marian	Radny	(przewodniczący	spotkania).	
	

Uczestnicy	spotkania:	
	

Zaproszeni	goście:	
1. Ryszard	Adams‐Dzierzba	 ‐			Prezes	Federacji	Polskich	Organizacji	w	Nowej	Południowej	Walii.	
2. Elżbieta	Cesarski	 	 ‐			Przewodnicząca	Komisji	Oświatowej	Polonii	Australijskiej.	
3. Ted	Dudziński	 	 	 ‐			Prezes	Federacji	Polskich	Organizacji	w	Południowej	Australii.	
4. Krzysztof	Dutkowski	 	 ‐			Przewodniczący	Okręgu	ZHP	w	Australii.	
5. Adam	Grabek	 	 	 ‐			Sekretarz	Związku	Polskiego	w	Hobart.	
6. Ursula	Lang	 	 	 ‐			Wiceprezes	PolArt	Inc.	
7. Alice	Langford	 	 	 ‐			Prezes	Stowarzyszenia	Polaków	w	Queensland	„Polonia”	Inc.	
8. Edyta	Szmyd	 	 	 ‐			Wiceprezes	Federacji	Polskich	Organizacji	w	Wiktorii.	
9. Jan	Tkaczyk	 	 	 ‐			Prezes	Stowarzyszenia	Polskich	Kombatantów	w	Australii.	

	

Prezydium	Rady	Naczelnej	Polonii	Australijskiej	reprezentowali:	
10.	 Leszek	Wikarjusz	 	 ‐			Prezes	RNPA	
11.	 Małgorzata	Kwiatkowska	 ‐			Wiceprezes	RNPA	
12.	 Marek	Bartczak	 	 	 ‐			Członek	Prezydium	RNPA	
13.	 Henryk	Kurylewski	 	 ‐			Członek	Prezydium	RNPA				
14.	 Marian	Radny	 	 	 ‐			Członek	Prezydium	RNPA					
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Koszyczki ze święconką pobłogosławił ks. Andrzej Kołaczkowski SCh ...  

Na środkowym zdjęciu – pisanki, które wzięły udział w konkursie ... 

Pierwszą nagrodę, za najładniejszą pisankę, otrzymał Patrick Bartlett, drugą nagrodę Sabrina Bartlett, a trzecią otrzymała 5-letnia Kalina Frenkiel. 
Nagrodę za najładniej udekorowany koszyczek, otrzymała Agnieszka Kowal. 

Święconka w SPK Capalaba – 15. kwietnia 2017 roku. 

W tym roku uroczystość święcenia pokarmów wielkanocnych odbyła się w zupełnie innej atmosferze, bo na zewnątrz budynku SPK, na świeżym 
powietrzu pod sosnami.  Jak poinformował prezes Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch, który przywitał wszystkich zebranych, stary klub został rozebrany 
i zaraz po świętach rozpocznie się budowa nowego.  Jak wszystko dobrze pojdzie, powinien być gotowy za około 5-6 miesięcy. 
W tradycyjnym corocznym konkursie na najładniejszą pisankę, I miejsce zajął Patrick Bartlett, II miejsce Sabrina Bartlett, a III miejsce zajęła 
jedna z najmłodszych uczestniczek, 5-letnia Kalina Frenkiel.  Nagrodę za najładniejszy koszyczek ze święconką, zdobyła Agnieszka Kowal.   
A było naprawdę z czego wybierać!  Wszystkie koszyczki prezentowały się znakomicie i cieszyły oczy gamą różnorodnych kolorów.   
Pobłogosławił je nasz proboszcz i kapelan SPK, ks. Andrzej Kołaczkowski SCh, który na zakończenie razem z prezesem koła, życzył wszystkim 
zebranym zdrowych i wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz przyjemnie spędzonego czasu wśród rodziny, przyjaciół i znajomych. 

Wybrane wcześniej Jury Konkursu, zadecydowało komu przyznać nagrody … 
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Rocznica Mordu Katyńskiego i Bitwy o Monte Cassino – Brisbane, 23-04-2017 r. 

W ciepłą jesienną niedzielę, Polonia w Brisbane, zebrała się  przy polskim kościele na Bowen Hills, aby wziąć udział  
w uroczystości poświęconej Ofiarom Mordu Katyńskiego oraz rocznicy Bitwy o Monte Cassino. 
 
O godz 10.00 odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych organizacji polskich w Brisbane.  
Po Mszy Świętej, obecni zebrali się przed kościołem, aby wziąć udział w Apelu Poległych, który poprowadzili Prezes Koła 
SPK Nr 8  Zdzisław Koch, dh pwd Rafał Drożdż z Hufca Harcerzy „Pomorze” i kapelan SPK ks. Andrzej Kołaczkowski.  
Na werblach grali druhowie ćwik Aramis Daniels i wyw. Patrick Bartlett.  
 
Apel Poległych zakończył się oddaniem hołdu i składaniem wieńców pod tablicą pamiątkową, przez przedstawicieli rodzin 
zamordowanych i poległych oraz reprezentantów polskich organizacji w Brisbane. 
 
Po uroczystościach, Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprosiło do świetlicy harcerskiej na smaczne ciasta i kawę.  
W sali były rozwieszone interesujące plakaty o Katyniu, wykonane na zbiórkach przez młodzież harcerską.  
 
hm Urszula Daniels 
Komendantka Chorągwi Harcerek w Australii 

   

   

     

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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Jak każdego roku, kwiaty pod Tablicami Pamiątkowymi w kościele na Bowen Hills złożyli Harcerze, przedstawiciele SPK i organizacji polonijnych 
oraz członkowie rodzin kombatantów. 

  

Mszę świętą celebrował ks. Zenon Broniarczyk, a Apel Poległych poprowadził Prezes Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch, 
w asyście druha pwd Rafała Dróżdż i harcerzy z Hufca “Pomorze” oraz kapelana SPK ks. Andrzeja Kołaczkowskiego. 
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 

   

   

   

W tym roku, w uroczystości składania wieńców na Anzac Square, 
wzięli również udział przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów.  Razem z Harcerzami z Hufca “Pomorze”, złożyli 
kwiaty pod wiecznie palącym się zniczem w centrum Brisbane 
i oddali hołd wszystkim żołnierzom, którzy polegli na polu chwały.  
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Polską grupę prowadził Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii, Jan Tkaczyk. 

Na wózku inwalidzkim – kapitan Kazimierz Gawor, który wraz żoną i synem, również wziął udział w marszu.  

   

   

A na końcu naszej grupy, jak co roku, w wojskowym 
samochodzie terenowym, kol. Andrew Dzimira. 

Z laseczką maszeruje członek “Polonii” i były więzień obozu 
koncentracyjnego w Dachau, pan Ludwik Kołosowski. 
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Część polskiej grupy, która maszerowała ulicami Brisbane ...  
(Dołączył do nas również Afrykańczyk, który jak nam powiedział, w młodzieńczych latach, należał w Afryce do “Polish Scouts”). 

 

Z kapitanem Kazimierzem Gaworem maszerowali także: syn Karim Gawor  
i żona dr Krystyna Gawor-Kuchta.  Wszyscy są członkami Koła SPK Nr 8. 

W marszu wzięła udział córka Ś.p. por. Mariana 
Sokołowskiego, Paula, członkini Koła SPK Nr 1. 
 

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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“Żołnierska Grochówka” pod sosnami w siedzibie Koła SPK Nr 8 w Capalaba. 

   

   

Ponieważ klub został już rozebrany, zorganizowaliśmy “grochówkę” po żołniersku, na wolnym powietrzu, pod sosnami.   
Pogoda dopisała, a grochówka którą ugotowały Czesia Koch i Krystyna Tkaczyk, również i w tym roku wszystkim smakowała.  

Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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W piękny zimowy dzień, rodzina harcerska Obwodu Pomorze zgromadziła się na brzegu rzeki Brisbane, 
aby świętować uroczysty moment nadania imion i chrztu sześciu wspaniałym niebieskim czółnom.  Czółna 
wraz z kapokami, wiosłami i przyczepą są darem dla Hufców Harcerzy i Harcerek od hojnego zarządu 
KPH, który ciężko pracuje dla całego harcerstwa.  Popołudnie oficjalnie rozpoczęło się przywitaniem przez 
Przewodniczącego Obwodu Pomorze, druha hm Krzysztofa Dutkowskiego.   
Po wprowadzeniu, kapelan “Pomorza” phm ks. Andrzej Kołaczkowski pobłogosławił czółna.  Następnie 
Magda Myszkowska jako matka chrzestna oficjalnie nadała imiona czółnom: “Płyń po rzekach i jeziorach, 
sław imię polskiego Harcerstwa, przynoś chwałę naszej organizacji.  Nadaję ci imię: Hel, Kołobrzeg, 
Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia”.  Po zakończeniu części oficjalnej, reszta popołudnia upłynęła 
przy lunchu przygotowanym przez KPH, zabawach i naturalnie wypróbowaniu naszych wspaniałych 
nowych czółen.  Wszyscy byli zgodni w stwierdzeniu, że czółna są wspaniałym nabytkiem dla Obwodu i 
będą dobrze służyć przez wiele lat.   
Czółna wraz z przyczepą będą przechowywane na terenie koła nr 8 SPK w Capalaba, w szopie darowanej 
i wybudowanej dla nas przez SPK. 
Instruktorzy i Instruktorki Pomorza pragną wyrazić swoją wdzięczność dla KPH, SPK i wszystkich, którzy 
pomogli w zorganizowaniu Niedzielnej Uroczystości. 
 
https://www.facebook.com/ZHP-Pomorze-Brisbane 
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 

   

Mszę świętą w polskim kościele na Bowen Hills, celebrował ks. Zenon Broniarczyk. 

Baletową solówkę zaprezentował Maksymilian Obrocki, a na fortepianie grał Damian Koropatwa (obaj są członkami “Obertasa” i drużyny “Wędrowników”). 

W występach artystycznych udział wzięli członkowie zespołu “Obertas”, dzieci z Polskiej Szkoły i harcerze z “Obwodu Pomorze”. 
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Victory in Europe -  

RSL New Farm 13-05-2017. 

W dniu 13. maja 2017 r., przy pomniku “The Allies Memorial” w Brisbane, odbyła się uroczystość 72 rocznicy zwycięstwa 
wojsk alianckich nas faszyzmem.  Uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem na maszty narodowych flag państw alianckich  
i odegraniem australijskiego hymnu.  Po uczczeniu minutą ciszy pamięci poległych w walkach na różnych frontach, nastąpiło 
złożenie wieńców przez przedstawicieli organizacji dyplomatycznych i wojskowych w Brisbane.  Stronę polską reprezentowali: 
Konsul Honorowy R P p. Brian Kilmartin i Prezes Zarządu Krajowego SPK Australia p. Jan Tkaczyk.   
Po uroczystości złożenia wieńców, w sali głównej RSL w New Farm, odbyła się akademia, podczas której Mr Stewart 
Cameron CSC State President Qld, przybliżył zebranym historię II Wojny Światowej.  Na zakończenie uroczystej akademii, 
odmówiono wspólną modlitwę. 
 

 

 

 

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. 

 

     

   

From left:  Mr Craig Howe WOI,  Mr Jan Tkaczyk 
& Commander Mark McConnell ADC, RAWR, 
Commanding Officer HMAS Moreton. 
 

Next to the soldier: Mr Jan Tkaczyk National 
President SPK Australia and Mr Brian Kilmartin 
Honorary Polish Consul in Brisbane. 
 

Polish flag (on left) always goes up first. 
Polską flagę wciągnął na maszt żołnierz 
marynarki wojennej Mr Scott Pimmock. 

From left: Mr Jan Tkaczyk 
National President SPK Australia 
& Mr Brian Kilmartin Honorary 
Polish Consul in Brisbane. 

Jak co roku, wieńce złożyli 
przedstawiciele organizacji 
dyplomatycznych i wojskowych. 
 

From left: Queensland Governor 
Honourable Paul de Jersey, AC 
& Mr Jan Tkaczyk National 
President SPK Australia. 

Mr Stewart Cameron CSC 
State President Queensland RSL 
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Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej  -  Brisbane, 27/05/2017 r. 

49. Zjazd Delegatow Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) wyłonił na kolejną dwuletnią kadencję nowe władze w następującym składzie:  
Prezes – Małgorzata Kwiatkowska (Sydney), wiceprezes – Marian Radny (Newcastle), skarbnik - Iwona Rafalski (Brisbane), sekretarz - Basia 
Andrusiewicz (Brisbane).   
Czlonkowie Prezydium: Leszek Wikarjusz ( Brisbane), Ita Szymanska (Brisbane), Joanna Merwart (Melbourne), Henryk Kurylewski (Brisbane), 
Marek Bartczak (Newcastle), Edward Dudziński (Adelaide), Andrzej Strzemieńczyk-Golkowski (Brisbane).  Siedziba Prezydium: Brisbane. 
 
Zjazd, który udało się zakończyć w ciągu jednego dnia, płynnie prowadził dr Zdzisław Derwinski (Melbourne).   
Konsul generalny RP Regina Jurkowska wręczyła, przyznane w Polsce, medale Komisji Edukacji Narodowej: Henrykowi Kurylewskiemu, Krystynie 
Gwizdałła i Natalii Góreckiej, a Ewa i Janusz Rygielski otrzymali medal z okazji 50-lecia pożycia małżenskiego.   
Uchwalono, że następny, jubileuszowy 50. Zjazd odbędzie się za rok w Sydney. 
 
W niedzielę rano, wielu uczestników Zjazdu uczestniczyło we Mszy św. w Bowen Hill, a po niej spotkali się towarzysko na kawie/herbacie i ciastku 
w kawiarence przykościelnej.  
 
Włodzimierz Wnuk 
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Loved Husband to Joan (dec'd) Much loved Father, Grandfather  
and Great- Grandfather and to all those who knew Him. 

 

Jozef's Funeral Service will be held at 11am, on Friday, 7th April 2017, in the Hemmant Chapel  
to be followed by Burial at Hemmant Cemetery, Hemmant and Tingalpa Road, Hemmant. 

 
Published in The Courier Mail – March 31, 2017. 
https://www.heavenaddress.com/obituaries/funeral-notice/Jozef-ARTIEMIEW/1645557/ 

Józef Artiemiew 
 

27 October 1924 - 24 March 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fit and healthy 91 year old, tragically taken from us. A man with the most amazing life story and loved by so many. 
 

Greatly missed by his wife, three children, three grandchildren, four in-laws, three great grandchildren, and a sister and 
nephew.  All are welcome to attend Mass for Frank to be held in St John Paul II, Polish Catholic Church, Goyder Street, 
Narrabundah on FRIDAY, 26 May 2017, commencing at 12.45pm.  Private Cremation.   

 

Dziadziu is now in the heavenly brigade and forever in our hearts. 
 

Published in The Canberra Times on May 20, 2017. 
http://tributes.canberratimes.com.au/obituaries/canberratimes-au/obituary.aspx?n=henryk-kustra&pid=185435162 
 

Henryk Frank Kustra 
 

13 January 1926 - 10 May 2017 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że dnia 10 czerwca 2017 r. w domu zakonnym w Miller, Sydney 
(Australia), odszedł do Pana śp. ks. Zenon Broniarczyk SChr, wieloletni duszpasterz Polaków w Australii i Nowej Zelandii. 
 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zenona odbędą się 29 czerwca 2017 r. (czwartek) w kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
Królowej Polski (War Memorial Chapel) w Marayong (116-132 Quakers Rd., Marayong NSW 2148).  
O godz. 11:30 modlitwa różańcowa, natomiast o godz. 12:00 będzie celebrowana Msza Święta.   
Po Eucharystii obrzędy pogrzebowe na cmentarzu Pinegrove Memorial Park.  Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! 
 
http://australia.chrystusowcy.org/kronika-prowincji/Informacja-o-pogrzebie-sp-ks-Zenona-Broniarczyka-SChr_2152 
 

Ks. Zenon Broniarczyk SChr 
 

19 grudnia 1947 - 10 czerwca 2017 
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Nowy Budynek Koła SPK Nr 8 w Capalaba rośnie błyskawicznie!  Prace budowalne rozpoczęto po Świętach Wielkanocnych.   
Trzeba przyznać, że w chwili obecnej budynek już wygląda imponująco, choć golutki, bez ścian i dachu.  Deszcz przeszkodził 
budowniczym, lecz przecież my mieszkamy w Queensland, więc niebo się wypogadza i mamy nadzieję, że dach w ciągu następnego 
tygodnia, dumnie będzie się prezentował.  
Oczywiście, nie obywa się bez problemów – to już tak jest, że nawet w najlepiej zaplanowanym przedsięwzięciu coś nagle wyskoczy – 
tak nie wiadomo skąd. Trzeba było zrobić dodatkowe odwodnienie terenu pod budynkiem, tak żeby nie stała tam woda i nie lęgły się 
komary.  Wykopano wkoło budynku głęboki rów w który włożono specjalną rurę z otworami owiniętą materiałem, po czym zasypano 
grubym tłuczniem.  Oczywiście woda z tej rury odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej.  Tych robót nie było w planie architekta. 
Podczas prac rozbiórkowych rozmontowana została część instalacji przeciwpożarowej.  Byliśmy zmuszeni do jej uruchomienia ze 
względu na przedszkole. Wykonano nowe przyłącze od ulicznej instalacji przeciwpożarowej, a przy okazji nowe przyłącze wody pitnej. 
W błyskawicznym tempie budowniczy musiał założyc drzwi do sali przedszkola od strony nowego budynku.  Zobowiązała nas do tego 
kontrola Inspektora Straży Pożarnej.   
Przedszkole pracuje, dzieci nie narzekają na hałas, lecz obserwują prace z zainteresowaniem – rosną specjaliści od budownictwa 😊.  
Zachęcam wszystkich członków i czytelników do przejażdżki do 54 Holland Crescent, Capalaba. 
Przyjedźcie zobaczyć, oko ucieszyć i można już planować kreacje na wieczór Sylwestrowy – podłoga do tańca fantastyczna! 
 

Viga Misztal 
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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  $170.00 
2.  Siekulski Tadeusz $40.00 
 

W lutym 2017 r., na nasze konto wpłacono przez internet $50 dolarów.  Nazwisko osoby wpłacającej nie zostało podane.   
Szukamy osoby, która wpłaciła te pieniądze, bo nie wiemy czy to składki, czy donacja na Okólnik.  Prosimy o kontakt! 

 

 

 

Medal “Pro Patria”  
dla Jana Suchowieckiego i Witolda Kuczyńskiego. 

Aktu dekoracji dokonał Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Canberra, Paweł Milewski,  
w czasie uroczystości otwarcia wystawy o św. Janie Pawle II, w kościele Matki Boskiej 

Zwycięskiej w Brisbane - Bowen Hills, w dniu 11. czerwca 2017 roku. 
 

Medal „Pro Patria” ustanowiony został Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów w dniu 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”.   

Nadanie medalu potwierdza się legitymacją, wręczaną łącznie z odznaczeniem. 
Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w 

kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. 
 

W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii, 
składamy kolegom serdeczne gratulacje. 

Były prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Leszek Wikarjusz,  
otrzymuje zaszczytny Order Australii (OAM). 

 
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Leszek Wikarjusz, który jest także członkiem 

SPK, wyróżniony został Medalem Orderu Australii (OAM).  Medal ten zostanie mu oficjalnie 
wręczony podczas uroczystości, która odbędzie się na przełomie września/października br.   

 

Rada Naczelna Polonii Australijskiej składa gratulacje Leszkowi Wikarjuszowi i wszystkim 
nagrodzonym przez Kapitułę Orderu Australii, a szczególnie tym, którzy niestrudzenie 
pracują społecznie w swoich lokalnych środowiskach.  Do tych serdecznych gratulacji 
dołączają się również członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii. 

Jan Suchowiecki Witold Kuczyński 

 

Leszek Wikarjusz 
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Informujemy, że decyzją Walnego Zebrania Koła SPK Nr 8 z dnia 4/09/2016 r., nasz biuletyn “Okólnik”,  
będzie się ukazywał dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. 

Pełne wydanie “Okólnika” będzie umieszczane jak dotychczas, na naszej stronie internetowej  
http://www.polish-spk-foundation.org.au/. 

 

Osoby, które chciałyby otrzymywać nasz “Okólnik” w niezmienionej formie, czyli jako papierową kopię, 
proszone są o kontakt telefoniczny z Redaktorem Naczelnym biuletynu Krystyną Tkaczyk tel: (07) 3395 1955. 

  

  

Zarząd Koła SPK Nr 8 serdecznie zaprasza na Obiad Żołnierski, który odbędzie się  
11 listopada (sobota) 2017 roku o godz 13.00.  Adres 44-55 Holland Crescent, Capalaba. 

 

Cena biletu wynosi $30 od osoby.  W cenie biletu obiad składający się z dwóch dań oraz deseru. 
 
 

Rezerwacja obowiązkowa.  Można jej dokonać, dzwoniąc pod numery:  
0416 019 339 do pani Beaty Szydłowskiej lub 3395 1955 do pani Krystyny Tkaczyk.  

 

Serdecznie zapraszamy. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Koła SPK Nr 8 w Capalaba zaprasza poczty sztandarowe organizacji polonijnych  
oraz całą społeczność polonijną, do wzięcia udziału w obchodach DNIA ŻOŁNIERZA, 

które odbędą się 13. sierpnia 2017 r., o godz. 10.00 w polskim kościele na Bowen Hills. 
 

  

Redakcja Okólnika serdecznie zaprasza chętnych do współpracy i prosi o nadsyłanie materiałów do druku pocztą elektroniczną  
na adres info@polish-spk-foundation.org.au lub na dysku CD na adres pocztowy redakcji PO Box 1211, Capalaba Qld 4157 

 

 

Zarząd SPK Koła Nr 8 w Capalaba informuje, że w dniu 3. września 2017 roku, o godz 13.00  
w siedzibie koła odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze,  

na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków koła. 

Zawiadamiamy wszystkich członków i sympatyków koła, że w dniu 10. września 2017 roku  
na terenie SPK Koła Nr 8 zostanie zorganizowana Wiosna Polska,  

na którą serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Zawiadamiamy członków i sympatyków Koła SPK, że kopie naszego Okólnika są dostępne do wglądu na naszej stronie 
internetowej http://www.polish-spk-foundation.org.au, na którą serdecznie zapraszamy. Po wejściu na naszą witrynę,  

proszę wybrać dział “News and Newsletters” i potem załadować do swojego komputera wybrane przez siebie wydanie.  
Życzymy przyjemnego oglądania! 

Publikowane materiały wyrażają opinie ich autorów, niekoniecznie zgodne z opinią redakcji.  
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i ewentualne nieścisłości czy błędy i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian. 

 

http://www.polish-spk-foundation.org.au/
http://www.polish-spk-foundation.org.au/
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Zdjęcia: Ryszard Federowicz 
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