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W nauce nie powinniśmy się interesować 
ludźmi, lecz faktami.  

 

Maria Skłodowska-Curie 

 

 

I śmiech niekiedy może być nauką,  
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.  

 

Ignacy Krasicki 

 

 

 

 

W NUMERZE 

2011 Rokiem Marii Curie-Skłodowskiej 

 
 

Maria Curie-Skłodowska  
(1867-1834) 

 
Wybitna fizyczka i chemiczka 
polska, żyjąca i pracująca we 
Francji, pierwsza kobieta 
będąca profesorem Sorbony, 
współtwórczyni nauk o 
promieniotwórczości, autorka 
pionierskich prac z fizyki i 
chemii jądrowej, jedyna osoba 
która otrzymała dwa razy 
nagrodę Nobla i jednocześnie 
matka innej noblistki Ireny 
Joliot-Curie (laureatka z 1935 
roku), jedyna kobieta 
pochowana we francuskim 
Panteonie. 
Najprawdopodobniej 
najsłynniejsza kobieta 
naukowiec na świecie. 

 

W setną rocznicę przyznania Marii Curie-Skłodowskiej Nagrody Nobla w dziedzinie 
chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

postanawił oddać hołd jednej z najwybitniejszych naukowców naszych czasów,  

której przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. 

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2010 r, 
rok 2011 został ustanowiony Rokiem Marii Curie-Skłodowskiej. 
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  Zarząd Koła SPK Nr 8 

 

Prezes Zdzisław Koch 3824 5108 
Wice-Prezes Jan Tkaczyk 3395 1955 
Sekretarz Krzysztof Iwicki 3299 3736 
Skarbnik Łucja Krawczyńska 3273 6117 
Z-ca Skarbnika Grażyna Kuczyńska 3823 1738 

 

 

Czesław Rudnik-Rogers  3273 4565 
Beata Mroczek 3390 4037 

Mirosław Krawczyński 3273 6117 

 

Komisja Rewizyjna Koła Nr 8 
 

Przewodniczący: Janina Kłoda  3821 0372 
Członkowie:    Maria Lorenc  3390 1705 
 Helena Suchowiecka  3272 0930 
 Leszek Karbowy  3341 5286 
 

Reprezentant Koła Nr 8 
 

Townsville Br. J. Miller-Patajewicz  4724 1161 
Gold Coast Janusz Porębski  5578 7382 
 

Łącznik Koła Nr 8 
 

Czesław Rudnik-Rogers  3273 4565 
 

Poczet Sztandarowy 
 

Chorąży Jan Tkaczyk  3395 1955 
Asystenci Eugeniusz Kwiatkowski  3260 6399 
 Walter Olszewski  3261 8854 
 Roman Wasiel  3823 3222 
 

Zarząd Krajowy i Fundacja SPK 
 

Prezes Witold Kuczyński  3823 1738 
Wice-Prezes Jan Suchowiecki  3272 0930 
Wice-Prezes Czesław Rudnik-Rogers  3273 4565 
 

Patron SPK Koła Nr 8 
 

National President of the RSL 
Rear Admiral Ken Doolan AO RAN (Retd) 
PO Box 303, Canberra ACT 2601 
 

Honorowy Konsul R.P. w Brisbane 
 

Brian Kilmartin  3221 9564 
  A/h 3398 1018 
 

Kapelan Koła Nr 8 
 

Ksiądz Proboszcz Przemysław Karasiuk SChr 
Plebania: (07) 3252 2200  Mobile: 0404 085 041 

Ksiądz Wiesław Pawłowski:  Mobile: 0419 615 472 

 

Polska Szkoła Sobotnia Bowen Hills 
 

Renata Dźwig    07 3219 0341 
 

Harcerstwo ZHP Obwód “Pomorze” 
 

Przewodnicząca Ula Daniels hm 0413 942 907 
Hufiec Żeński Ola Karwaj pwd 0421 334 504 
Hufiec Męski Tomek Karbanowicz pwd 0431 402 486 
KPH Renata Richardson 07 3279 8943 

 

Inne Organizacje Polskie 
 

Rada Naczelna Polonii Australijskiej  
 

Prezes  Janusz Rygielski  
Wice-Prezes Leszek Wikarjusz  0432 333 000 
 

Polonia – Milton  3369 2747 
 

Prezes Leszek Wikarjusz 0432 333 000 
Wice-Prezes Andrzej Pokorski 0411 205 577 
 

Stow. im. T. Kościuszki - Darra 3288 5031 
 

Prezes:  Elżbieta Aleksiuk 0422 131 002 
 

Radio 4EB Centrala 3240 8600 

Prezes Michał Józefowicz 3323 3127 
 

Koło Polek Helena Podbereźny 3300 5130 
 

Polska Parafia Bowen Hills 3252 2200 
 

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla 
58 Picnic St, Enoggera 3855 3772 
 

“DIVERSICARE” 
 

Rządowa Pomoc dla Osób Starszych 
Wiesława Dróżdż  3846 1099 
 

Polski Klub Seniorów 
 

Przewodnicząca Helena Podbereźny 3300 5130 
 

“OZPOL” Community Care Assoc. 
 

Irena Biedak  3211 3833 

 

Wydaje: Zarząd Koła SPK Nr 8 
Redaktor Naczelny: Krystyna Tkaczyk 

 

Nasz adres: PO Box 1211 
Capalaba Qld 4157 
Tel: 07 3390 1640 

 
 

 

 

Ogłoszenia drobne - $10 
Większe - cena do uzgodnienia. 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty  

i skrótów nadsyłanych tekstów. 

Członkowie Zarządu 
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 Walne Zebranie Wyborcze  

W niedzielę 31 lipca w Domu Kombatanta w Capalaba odbyło się Walne Zebranie Wyborcze.   
Zebranie rozpoczelo sie o godzinie 13.00 w drugim terminie.  Przybyli czlonkowie zasiedli na sali obrad 
wraz z Zarzadem Kola SPK.  Przykro jednak sie robi widzac jak z roku na rok liczba obecnych osob ze 
“starszej gwardii” kurczy sie, a lista osob nieobecnych, usprawiedliwionych wydluza sie w szybkim 
tempie.  Potrzeba zasilenia naszych szeregow nowymi osobami chetnymi do pracy spolecznej, jest 
ogromna.  Sklad Zarzadu z roku na rok mlodnieje, co bardzo nas cieszy.  Jednak ciagle nas za malo.  
Dlatego zapraszamy i zachecamy wszystkich do wspolpracy.  Wracam do tematu walnego zebrania.  
Zebranie jak zwykle rozpoczęło się powitaniem prezesa Zdzislawa Kocha, minutą ciszy ku czci zmarłych 
członków stowarzyszenia i krótką modlitwą, o którą poproszono księdza Wieslawa Pawlowskiego.  Po 
załatwieniu spraw formalnych, czyli po wybraniu przewodniczacego zebrania, sekretarzy zebrania oraz 
asesorów, odczytano sprawozdania: sekretarza, prezesa, audytora i Komisji Rewizyjnej.  Nastepnym 
punktem zebrania byla dyskusja nad sprawozdaniami.  Po postawieniu wniosku o udzielenie 
absolutorium ustępującemu zarządowi, przystąpiono do wyboru prezesa koła.  Prezesem na następną 
kadencję został jednogłośnie wybrany po raz kolejny kol. Zdzisław Koch.  Nowo-wybrany prezes 
przedstawił nominacje do nowego Zarzadu.  Wszyscy nominowani przyjeli kandydatury na Czlonkow 
Zarzadu.  Natomiast tajemnica pozostaje, jakie funkcje beda pelnic nowi Czlonkowie Zarzadu w nowym 
Zarzadzie.  Tego bedzie sie mozna dowiedziec dopiero po pierwszym zebraniu Zarzadu, ktore ma sie 
odbyc na poczatku sierpnia. 
Członkowie nowego Zarządu: Jan Tkaczyk, Czesław Rudnik-Rogers, Krzysztof Iwicki,  
Lucja Krawczynska, Grazyna Kuczynska, Stanislaw Lorenc, Miroslaw Krawczynski, Beata Mroczek,  
Adam Kuczyński.  Do Komisji Rewizyjnej na nowa kadencje wybrano nastepujace osoby: Janina Kloda, 
Maria Lorenc, Helena Suchowiecka, Leszek Karbowy. 
 

Tegoroczny Zjazd Krajowy SPK ma sie odbyc po raz kolejny w Brisbane.  Delegatami na Zjazd Krajowy 
SPK zostali wybrani kol. Zdzisław Koch, Jan Tkaczyk, Krzysztof Iwicki, Lucja Krawczynska.  Po 
wyborach prezes Zdzislaw Koch przyblizyl zebranym sprawe, która zaprząta ostatnio umysły wszystkich 
czlonkow Kola SPK nr 8 w Brisbane, a mianowicie temat sprzedazy dzialki i rozbudowy klubu w 
Capalaba.  Aktualnie znalazlismy kupca, ktory podpisal kontrakt, dlatego przebudowa klubu zaczela 
nabierac realnych ksztaltow.  Wszyscy zebrani mieli szanse obejrzenia wszystkich wariantow projektow 
rozbudowy klubu i dowiedziec sie o kosztach ich realizacji.  To wszystko zawdzieczamy ciezkiej pracy 
naszego prezesa, ktory osobiscie wymyslil i rozrysowywal wszystkie warianty rozbudowy.  Prezes 
Zdzislaw Koch poprosił zebranych o wyrażenie opini, ktora wersja podoba sie najbardziej, a ktora 
nastepnie obecni czlonkowie zatwierdzili.  Na koniec zebrania prezes podziekowal wszystkim obecnym 
za przybycie oraz zaprosił na wspólny poczestunek przygotowany przez nasze panie. 
Jesli wszystko potoczy sie pomyslnie, to czekaja nas ogromne zmiany w niedalekiej przyszlosci, jak 
rowniez ciezki, ale i zarazem ekscytujacy okres w zyciu naszego Stowarzyszenia.  I tym 
optymistycznnym akcentem koncze ten artykul! 
 
Beata Mroczek 
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Maria Curie-Skłodowska (1867-1834) 
 

  

Urodziła się w Warszawie, jako ostatnie, piąte dziecko w rodzinie, 
ojciec Władysław wykładał matematykę i fizykę w gimnazjum, 
matka Bronisława Boguska była przełożoną szkoły żeńskiej.  W 
domu w którym mieszkali, przy ulicy Freta na Nowym Mieście, 
znajduje się Muzeum. 
Mania od dzieciństwa wyróżniała się niezwykłą pamięcią, kształciła 
się początkowo na pensji prywatnej, a następnie w gimnazjum 
rządowym w Warszawie, które ukończyła w roku 1883 z 
wyróżnieniem, dostała złoty medal.  Kiedy rodzina znalazła się w 
tarpatach finansowych, na skutek nietrafnych inwestycji ojca, 
podjęła pracę jako nauczycielka.  W latach 1884-85 studiowała na 
nielegalnym Uniwersytecie Latającym, przygotowując się do 
podjęcia studiów.  W wieku 18 lat przyjęła posadę guwernantki na 
wsi pod Płockiem, aby swymi zarobkami przyczynić się do 
opłacenia studiów medycznych swej siostry Bronisławy w Paryżu.  
 

W roku 1890 uzyskała dostęp do Laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, gdzie kierownikiem pracowni fizycznej był jej kuzyn 
Józef Boguski, tam opanowała podstawy analizy chemicznej i zetknęła się z pracą naukowo-badawczą.  Rok pózniej wyjechała na 
studia do Paryża i dostała się na Sorbone.  Mieszkała w Łacińskiej dzielnicy, na jednym z poddaszy, w bardzo skromnych 
warunkach, dzięki niezmordowanej pracy uzyskała Licencjat z fizyki licence ès sciences phisiques z pierwsza lokat ą.  W 1993 roku 
rozpoczęła pracę w laboratorium Lippmana.  W nastepnym roku otrzymała Licencjat z matematyki licence ès sciences 
matematiques z drugą lokatą. 
 
W tym czasie poznała wybitnego naukowca, fizyka Pierre'a Curie (1859-1906) z którym połączyło ją uczucie i wspólne 
zainteresowania, w 1895 roku wyszła za niego za mąż.  Małżęństwo to zapoczątkowało współpracę naukową, która wkrótce miała 
nabrać światowego znaczenia.  Dwa lata po ślubie w 1897 roku przyszła na świat ich pierwsza córka Irene.  W 1898 roku 
Skłodowska wydała swoją samodzielną pracę: Własności magnetyczne zahartowanej stali. 
W 1896 roku Henri Becquerel odkrył nowe zjawisko: promieniowanie wysyłane przez sole uranu, podobne do promieniowania 
rentgenowskiego.  Ta niezwykle ciekawa właściwość przyciągnęła uwagę Marii, rozpoczęła sama pierwsze badania, prowadziła 
pomiary analizując najrozmaitsze minerały, między innymi blendę smolistą, która niespodziewanie wykazała znacznie silniejszą 
aktywność niż sole uranu Becquerela.  Wszystko stało się jeszcze bardziej zagadkowe, gdy i w innym pierwiastku, w torze, 
zaobserwowała również właściwości promieniotwórcze. 
Okazało się, że wyniki, do jakich mnie ta praca doprowadziła, odsłaniają widoki tak ciekawe, że pan Curie, odstępując od swych 
robót, będących w toku, przyłączył się do mnie i odtąd wspólnie nasze usiłowania skierowaliśmy ku wydobyciu nowych ciał 
promieniotwórczych i ich zbadaniu. 
 
Tak wspominała początki wielkiego odkrycia Maria we wstępie do swej rozprawy doktorskiej Badanie ciał radioaktywnych. 
Małżonkowie Curie kontynuowali odtąd wspólnie pracę nad tym zagadnieniem.  Podczas systematycznych badań minerałów 
zawierających uran i tor stwierdzili, że niektóre z nich wykazują większą promieniotwórczość niżby to wynikało z zawartości w nich 
tych pierwiastków.  Wyrazili przypuszczenie, że minerały te zawierają w sobie inne, silniejsze pierwiastki od dotychczas znanych.  
W 1898 r. Maria opublikowała doniesienie o dotychczasowych wynikach badań, a po odkryciu substancji, którą wraz z Pierre'em 
proponowali nazwać polonem (Po), zaproponowali też, by studiowane przez nich zjawisko nazwać promieniotwórczością.  
Wysiłki przez nich podejmowane w celu wyodrębnienia radu (Ra), nowego, nieoczekiwanego pierwiastka znajdującego się w 
blendzie smolistej, stały się przedmiotem legendy naukowej.  Były też dowodem uporu i poświęcenia Marii.  Pracując dzień i noc w 
dziurawej szopie, napotykali na "niesłychane trudności z powodu zupełnie nieodpowiednich warunków, braku odpowiedniego 
miejsca do pracy, braku pieniędzy i pracowników".  W 1899 państwo Curie odwierdzili Polskę, spotykali się w Zakopanem z rodziną, 
siostra Marii, lekarka Bronisława Dłuska, budowała wtedy w Zakopanem sanatorium dla chorych na płuca.  
 
W 1900 roku na Międzynarodowym Kongresie Fizyki Curie przedstawili sprawozdanie, w którym opisali swoje dotychczasowe 
badania.  Kończyło się ono ważnym pytaniem: Co jest żródłem energii promieni Becquerela?  Czy pochodzi ona z ciał 
promieniotwórczych, czy też z ich otoczenia?  
Uran spontanicznie emitował energię, nawet gdy był badany w próżni.  Wydawało się zatem, że źródłem energii są jakieś procesy 
zachodzące wewnątrz atomów, a nie reakcje chemiczne.  Wniosek ten, wysunięty przez Marię , miał doniosłe znaczenie, i właśnie to 
spostrzeżenie zaskarbiło jej uznanie naukowców.  Od jesieni tego samego roku Maria pracowała w Wyższej Szkole Normalnej w 
Sevres, jako pierwsza profesor kobieta, uczyła przyszłe nauczycielki żeńskich szkół licealnych.  
W 1903 otrzymała doktorat i jako pierwsza kobieta nagrodę Nobla z fizyki wraz z mężem i Becquerelem własnie za prace nad 
promieniotwórczością. 

Herb rodzinny Marii Maria Curie-Skłodowska 
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Latem tego roku skrajnie prawicowe pisma, taki jak "L'Oeuvre", "Le Journal", "La Libre Parole", rozpętały na cały kraj i świat dziką 
nagonkę z powodu jej romansu ze swoim wspólpracownikiem, fizykiem Paulem Langevin (1872-1946), człowiekiem żonatym i 
dzieciatym.  Doszło do tego, że poszczute przez prasę tłumy oblegały jej dom w Sceaux tak, że musiała uciec z miasta wraz z 
córeczkami.  Prawie cała elita intelektualna Francji, Europy i USA stanęła w jej obronie.  W listopadzie przyznano jej - jako pierwszej 
w świecie - drugą nagrode Nobla, tym razem z chemii, za pracę nad własnościami chemicznymi i fizycznymi polonu i radu oraz za 
prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych.  
 
W 1912 roku Delegaci Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, pod przewodnictwem Henryka Sienkiewicza, namawiali 
bezskutecznie Marię do powrotu do Polski.  Odmówiła nie tylko z powodów złego stanu zdrowia i obawy, że nie zdoła zorganizować 
nowej pracowni radiologicznej, ale także z powodu planów związanych ze zorganizowania budującego się w Paryżu instytutu imienia 
jej męża.  Udało jej się tego dokonać w 1914 roku, założyła Instytut Radowy i pracowała w nim aż do śmierci.  W 1964 roku w 
Instytucie zostało otwarte Muzeum Curie dedykowane całej rodzinie: Marii, Pierre'owi, ich córce Irenie i zięciowi Fédéric'owi Joliot-
Curie, czwórce wybitnych naukowców i pięciokrotnym noblistom.  
Kiedy wybuchła I wojna światowa Maria wraz z córką Ireną zorganizowały wojskowe ruchome stacje służby rentgenologicznej, w 
których same brały aktywny udział i szkoliły do ich obsługi presonel.  Po zakończeniu działań wojennych Maria napisała książkę na 
ten temat.  W nastepnych latach wytrwale kontynuowała badania naukowe dedykując się badaniom nad promieniotwórczością 
polonu, aktynu i izotopu toru, pracowała w Instytucie Radowym, jednocześnie dużo podróżowała, uczestniczyła w licznych 
konferencjach i zjazdach naukowych.  W międzyczasie, w 1918 roku, Irene uzyskała licencjat z fizyki i została jej asystentką. 
 
W 1921 roku, dzięki amerykańskiej dziennikarce Marie Mattingley-Moloney, redaktorce pisma "The Delineator", wyjechała z córkami 
do USA, tam spotykała się z prezydentem Warrenem G. Hardingiem. Otrzymała wtedy w prezencie od amerykańskich kobiet gram 
radu zamknięty w szkatułce, do której złoty kluczyk wręczył jej prezydent Harding.  W 1922 roku Maria pracowała na rzecz 
Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej w Genewie, została też członkinią Akademii Medycyny.  
Nigdy nie zapominała o Polsce, dzięki jej bezpośredniej pomocy w warszawskiej Pracowni Radiologicznej mogły rozwinąć się 
badania naukowe.  W 1925 roku przybyła do kraju i wzięła udział w poświęceniu kamienia węgielnego pod Instytut Radowy w 
Warszawie.  Spotkała się wtedy z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim oraz wieloma polskimi fizykami i chemikami.  Tego 
samego roku Irene obroniła pracę doktorską zatytułowaną Badania nad promieniami alfa polonu. 
W 1929 roku po raz kolejny Maria odwiedziła USA.  Przez kilka dni mieszkała w Białym Domu.  Pod opieką Owena D. Younga 
zwiedziła Uniwersytet św. Wawrzyńca i brała udział w jubileuszu Edisona.  Przyjechała znowu do Polski w 1932 roku na otwarcie 
Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, powstałego dzieki składkom całego społeczeństwa, pierwszą 
dyrektorką została jej siostra Bronisława Dłuska.  Wzięła także udział w inauguracji szpitala należącego do Instytutu.  W czasie tego 
pobytu ofiarowała 1 gram radu dla potrzeb leczniczych, a pieniądze na cenny dar o wartości około $80 000 zebrała wśród kobiet z 
amerykańskiej Polonii w czasie pobytu w Ameryce w 1929 roku.  Instytut do II wojny światowej prowadził zarówno działalność 
leczniczą jak i naukową. 
 
W 1933 prowadziła ostatnie wykłady na Sorbonie.  W 1934 roku zaczęły wyraźnie występować u niej objawy anemii złośliwej 
(białaczki).  Zmarła 4 lipca 1934 roku w sanatorium Sancellemoz w Sabaudii na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z 
substancjami promieniotwórczymi, była pierwszą ofiarą radioaktywności.  Pochowano ją w Sceaux pod Paryżem, obok męża.  W 
1995 roku doczesne szczątki Piotra i Marii przeniesiono do paryskiego Panteonu (gdzie już od dawna spoczywał Paul Langevin). 
Wyrazem uznania świata dla osiągnięć wielkiej uczonej były liczne nagrody i odznaczenia, doktoraty honorowe wielu wyższych 
uczelni i członkostwa honorowe wielu towarzystw naukowych.  Prace Marii Skłodowskiej-Curie stanowiły punkt wyjścia do 
zrozumienia budowy materii i odkrycia energii jądrowej.  W 1938 r. ukazała się drukiem we Francji opracowana przez Ewę Curie 
biografia jej matki, miała ona także kilkanaście wydań w Polsce.  
 
Władysław Kopaliński - Encyklopedia "drugiej płci"  
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN  
 
 

 

Od 1904 kierowała laboratorium przy katedrze fizyki 
prowadzonej przez męża na Sorbonie.  W tym samym roku 
rodzina Curie powiekszyła się o jeszcze jedną córkę Ewę.   
W 1906 roku Pierre, wracając z zebrania Stowarzyszenia 
Profesorów Wydziału Nauk, uległ tragicznemu wypadkowi, 
został stratowany przez wóz konny. Po jego śmierci Maria 
objęła katedrę fizyki a w 1908 została profesorem tytularnym.  
W 1910 roku opublikowano jej podstawową pracę o 
promieniotwórczości, w tymże roku otrzymała (z pomocą 
francuskiego chemika André-Luisa Debierne) metaliczny rad.  
W 1911 roku uczestniczyła w I Kongresie Solvajowskim w 
Brukseli, gdzie spotkała najwybitniejszych naukowców epoki, 
miedzy innymi Alberta Einsteina, M.K. Planc'a, Paula 
Langevin'a i Henry'ego Poincaré. 
 
 
 

Maria Curie Skłodowska wśród największych uczonych 
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Obchody Święta Żołnierza Polskiego rozpoczęły się już rano w kościele na Bowen Hills, uroczystą mszą świętą 
celebrowaną przez ks. Wiesława Pawłowskiego.  Oprócz wiernych, którzy regularnie przychodzą w niedzielę 
do polskiego kościoła, wzięły w niej udział wszystkie poczty sztandarowe i liczna grupa naszych harcerzy. 
Druga część obchodów Święta Żołnierza Polskiego, była kontynuowana w Klubie Kombatanta w Capalaba i 
chociaż wzięła w niej udział nieduża grupa ludzi, miała wyjątkowo uroczysty character, bowiem uczestniczyły  
w niej poczty sztandarowe, Konsul Honorowy Brian Kilmartin oraz grupa zawodowych żołnierzy, którzy w 
ostatnich latach maszerują z nami na Anzac Day.  Część oficjalną poprowadzili kol. Zdzisław Koch i Jan 
Suchowiecki, artystyczną kol. Czesław Rudnik-Rogers i Przewodnicząca Obwodu “Pomorze” hm Urszula 
Daniels, która wraz z grupą harcerek i harcerzy urozmaiciła nam czas, wiązanką przepięknych piosenek. 
Takiego wspaniałego występu harcerzy, z tak dobrze dobranymi patriotycznymi piosenkami, nie oglądaliśmy 
już dawno.  W czasie występu harcerskiej grupy, rozglądałam się dyskretnie na boki i widziałam jak wszystkim 
szkliły się oczy, a niektórym ze wzruszenia po prostu płynęły łzy.  Całej harcerskiej grupie, a szczególnie hm 
Urszuli Daniels, należą się serdeczne podziękowania za kawał wspaniałej roboty.  Jestem pewna, że te 
patriotyczne piosenki pozostaną nam w pamięci i przez długie lata będziemy je z przyjemnością wspominać.  
W drugiej części naszego spotkania oglądaliśmy historyczny film wojskowy w języku angielskim o naszym 
Polskim Wojsku, który opracował i wyświetlił nam Prezes Koła kol. Zdzisław Koch.  Film ogromnie się 
wszystkim podobał.  Widziałam z jaką uwagą oglądał go siedziący obok mnie płk lotnictwa Julian Krok i jak 
uśmiechały mu się oczy, gdy na ekranie przesuwały się obrazy samolotów z bohaterskiego Dywizjonu 303, 
jego Dywizjonu.  Gdy patrzyłam na naszych weteranów takich jak np.Czesław Rudnik-Rogers i Julian Krok  
oraz siedzących za nimi z tyłu harcerzy, zrozumiałam jak wielkie znaczenie mają takie spotkania i jaki 
naprawdę mają sens.  Bo tak naprawdę, to tylko dzięki takim jaki oni bohaterom, możemy w tych spotkaniach 
uczestniczyć i cieszyć się prawdziwą wolnością.  Szkoda tylko, że wśród olbrzymiej grupy Polaków jaka 
mieszka w Brisbane, jest tak mało tych, którym “jeszcze się chce...”, bo przekonana jestem, że uczucia 
patriotyczne drzemią w nas wszystkich.  Tylko jak je obudzić?! 
 

Krystyna Tkaczyk 

  

   

Od lewej: Czesław Rudnik-Rogers, Jan Suchowiecki i Zdzisław Koch,  

są na każdej naszej kombatanckiej imprezie po prostu nie do zastąpienia ... 

Uroczystości rozpoczęły się w polskim kościele na Bowen Hills... 
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Poczty Sztandarowe i zawodowi żołnierze, nadali obchodom Święta Wojska Polskiego wyjątkowo piękną oprawę. 

Przekrojowy film historyczny w języku angielskim, o naszym bohaterskim Polskim Wojsku,... 

... który przygotował i wyświetlił dla nas Prezes Zdzisław Koch, zrobił na wszystich ogromne wrażenie... 

... A jeszcze większe, zrobił na nas występ naszych 

Harcerzy, którzy uraczyli nas wiązanką pięknych 
patriotycznych piosenek. 

Podziękowanie dla Marysi Lorenc za wieloletnią pracę 
społeczną na rzecz naszego Klubu Kombatanta. 
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Carbon Tax 

Carbon Tax 
(From Wikipedia, the free encyclopedia) 

 

A carbon tax is an environmental tax that is levied on the 
carbon content of fuels.  It is a form of carbon pricing. 
Carbon atoms are present in every fossil fuel (coal, 
petroleum, and natural gas) and are released as carbon 
dioxide (CO2) when they are burnt.  In contrast, non-
combustion energy sources—wind, sunlight, hydropower, 
and nuclear—do not convert hydrocarbons to carbon 
dioxide.  A carbon tax can be implemented by taxing the 
burning of fossil fuels—coal, petroleum products such as 
gasoline and aviation fuel, and natural gas—in proportion 
to their carbon content. 

Carbon tax explained 
(The Sydney Morning Herald – July 10, 2011) 

WHAT IS IT? 
A flat charge of $23 per tone of emissions will be levied on the top polluters.  It is designed to change energy use 
and encourage investment in clean energy sources such as solar, gas and wind.  In 2015, the tax will be replaced 
with a market-driven system, referred to as an Emissions Trading Scheme. 
 
WHO PAYS THE TAX? 
Only the nation's top 500 polluters, half the number originally planned.  This is partly due to the government's 
decision to exclude fuel from the scheme.  In total, 0.02 per cent of Australia's 3 million businesses will be taxed. 
Fuel suppliers and distributors and companies emitting synthetic greenhouse gases, including the refrigeration 
and air-conditioning industries, are exempt. 
 
WHERE DOES THE MONEY GO? 
The government has promised 90 per cent of households will be compensated in some way, with 70 per cent 
fully compensated either through tax cuts or increases to family payments.  Pensioners will receive a rise, in line 
with cost of living increases.  Money will also be allocated to high-polluting industries - such as coal - to help 
them move to cleaner energy practices. 
 
WHEN DOES IT START? 
If the Labor government wins the support of the Greens and the independents and passes its legislation, it will 
come into effect from July 1, 2012. 
 
WHAT DOES THE OPPOSITION WANT? 
The Coalition would scrap the tax and replace it with a $10 billion direct action plan.  It would clean up the 
dirtiest power stations; provide financial incentives to the ''big polluters''; and invest in reforestation programs 
and solar and other renewable energy methods. 
 

   

Wynajmij salę z klimatyzacją  
w Klubie SPK Capalaba  

(dostęp do kuchni z komercyjną zmywarką) 
 

i baw się dobrze. 
 

Członkowie SPK 50% zniżki. 
 

Grażyna Kuczyńska  Tel: 07 3823 1738 
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"Kto chce Carbon Tax?" 
(Australijczyk a sprawa Polska) 

Dyskusje o detalach Carbon Tax, np. ile bedzie wynosić podatek za tonę CO2, kto bedzie to płacił, i czy to bedzie 
efektywne - to wszystko nie jest ważne.  Ważne jest że Julia Gillard okłamała wszystkich Australijczyków.  Kto 
będzie czerpał zyski z Carbon Tax?  W Sydney, Alan Jones prowadzący program radiowy, zadał słuchaczom pytanie 
"kto chce Carbon Tax?”.  Na jego stronie internetowej 98.7% odpowiedziało, że jest przeciwna Carbon Tax. 
 

Celem jest czerpanie gigantycznego zysku pod pretekstem handlowania dymem (emissions trading).  Cui bono ?  
Czyli kto na tym zyskuje ?  Międzynarodowi bankierzy.  Bo kto traci to wiadomo:  każdy z nas. 
Prezydent Obama, zanim został prezydentem, zapewniał że zakonczy istniejące wojny, i że wszyscy mogą być tego 
pewni.  Od tego czasu, Obama nie tylko kontynuuje istniejące, ale jeszcze zaczął 3 nowe wojny. 
Gulia Gillard, zanim została pierwszym ministrem, zapewniała że nie wprowadzi Carbon Tax.  Teraz każda rodzina 
będzie placić ponad $ 500 rocznie na totalne oszustwo.  Kiedy politycy mówią "$ 500", to mają na myśli $ 2000. 
I to tylko na początek, bo potem Carbon Tax będzie wzrastać każdego roku, tak jak było z Medicare.  Carbon tax 
spowoduje reakcję łańcuchową, wzrośnie cena prądu, benzyny, jedzenia, fabryki zostaną zamknięte. 
Denmark płaci 2% GDP na to oszustwo.  W Australii będzie tyle samo: każda rodzina będzie musiała oddać $ 3000.  
I tak każdego roku.  To że przywódcy krajów to są kłamcy, zdrajcy, i masowi mordercy - to mnie nie dziwi. 
Bo władza przyciąga ludzi którzy nie powinni jej mieć.  Natomiast dziwi mnie odwieczna głupota motłochu który 
zawsze wierzy kłamstwom, i zawsze głosuje na przywódców, którzy potem strzygą stado baranów. 
Rząd Australijski wysłał żołnierzy do Iraku i do Afganistanu, chociaż większość obywateli Australii była przeciwna. 
Nikt się nie pytał obywateli o opinie. 
 

Demokracja... jaka demokracja ? 
 

Australijski rząd wprowadził Carbon Tax, chociaż  znowu większość obywateli jest temu przeciwna.  Dokładnie 
odwrotność demokracji.  Rząd sprzedaje publiczne własności: Telstra, woda miejska, lasy, etc.  Zawsze bez pytania 
obywateli.  Te fakty dowodzą że koncept demokracji to jest nonsens, który istnieje tylko w ludzkich głowach.  W 
rzeczywistości, oligarchia rządząca robi co chce, nigdy nie pytając obywateli.  NIGDY.  Fluor do wody pitnej ?  
Wysłanie ludzi na wojnę ?  Podatek od oddychania ?  Co jeszcze wprowadza bez pytania obywateli ?  Genetycznie 
modyfikowane jedzenie w sklepie ?  Zakaz ogródków przy domu ? 
Kiedy motłoch się obudzi, to efekt jest dokładnie jak w obecnie w Grecji:  wszystko w kraju jest sprzedane, publika 
musi spłacać nie-swoje pożyczki przez następne 3 pokolenia, ceny produktów podniesione, podatki podniesione, a 
place obniżone. 
Wtedy motłoch próbuje szturmowac budynek parlamentu, ale już za późno.  Bo tacy jak Gulia Gillard sprzedali kraj 
dla obcych interesów. 
 
Mirosław Dakowski 
http://dakowski.pl 

   

Ponad cztery tysiace ludzi zebrało się 2-04-2011 w sydnejskim Hyde Parku  
aby zaprotestowac przeciwko planom premier Julii Gillard wprowadzenia podatku od emisji CO2. 

Więcej na stronie internetowej: http://bumerangpolski.blogspot.com/ 

javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
http://new.smartcontext.pl/core/ad_transaction?att=4&atd=1613;7204560221699636249;2048481230;2045;3;161519;5209;2866691920789313931;267;1;6;265047242&curl=http%3A%2F%2Fwww.grand.samsung.pl%3Fcid%3Dppc_smartcontext_grand_20110701�
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Pierwsze dni wiosny, jak co roku oznaczają Polską Wiosnę w Capalabie.  Impreza odbyła się w niedzielę 11 września i udała się 
znakomicie.  Pogodę organizatorzy chyba zamówili już dawno, bo trudno wyobrazić sobie lepszą, nie za gorąco, żeby ludzi nie 
zmęczyć, nie za zimno żeby nikt nie zmarzł.  Goście dopisali i tłum szybko wypełnił każdą wolną przestrzeń między namiotami.  W tym 
roku, oprócz stałych gości, którzy nie opuszczają żadnej Polskiej Wiosny, dał się zauważyć duży udział młodzieży.  Nie zabrakło też 
gości innych narodowości.  O godz.12.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy, z udziałem gości honorowych i oficjalnych.  A potem już 
wszyscy bawili się wspaniale.  Przede wszystkim oblegano stoiska z polską kuchnią.  Pierogi, placki ziemniaczane, kiełbaski z kapustą, 
przepyszne ciasta, znikały w imponującym tempie, ochotnicy smażąc, podgrzewając i serwując, uwijali się jak w ukropie.  Nie 
odpoczywano też za ladą baru pod sosnami, piwko lało się strumieniami.  Oprócz pożywienia dla ciała, można było nabyć pożywienie 
dla duszy, czyli książki sprzedawane przez polską szkołę.  Na stoisku OzPol’a można było uzyskać rozmaite informacje na temat 
pomocy dla osób starszych, rodzajów takiej pomocy, warunków jej otrzymania.  Na przeciwko podobne usługi prezentowało Diversicare.  
Osobną atrakcją były występy, bo i było na co popatrzeć.  Oprócz polskich występów, podziwialiśmy zespoły z Nowej Zelandii, Bułgarii i 
innych narodowości.  Nie można nie wspomnieć występu zespołu “Wisła”.  Dla wielu była to pierwsza okazja zobaczyć ten zespół w 
akcji, no i nie zawiedli się, “Wisła” podbiła serca widzów.  Nie przeszkadzał brak strojów, które nie zdążyły na czas.  Nie zmniejszyło to 
zachwytu patrzących, którzy nabrali apetytu na następne występy.  Brawo! 
Jedną z ostatnich atrakcji było losowanie loterii.  Atrakcyjne jak zwykle nagrody zadowoliły właścicieli szczęśliwych losów i dopełniły ich 
radości.  Impreza na dobre zagościła się w kalendarzu polskich imprez w Brisbane.  Od chwili kiedy zorganizowano pierwszą Polską 
Wiosnę, cieszy się dużym powodzeniem i ma swoich zagorzałych zwolenników, którzy nie opuścili ani jednego roku.  Jest to okazja 
żeby spotkać przyjaciół lub znajomych, których czasem nie widzi się przez cały rok, ale wiadomo że ich miłe oblicza pojawią się w 
Capalabie.  Rodzice przyprowadzają swe pociechy, które mamy nadzieję, będą potem podtrzymywać tradycje.  Dobrze, że mamy nasz 
wiosenny Festiwal i osobiście już czekam na następny. 
Ale czegoś tu chyba jeszcze brakuje.  No tak, musimy podziękować organizatorom, którzy przygotowali tą całą imprezę, planowali, 
załatwiali, zapraszali, ustawiali namioty i krzesła, gotowali, nakładali, nalewali i przez cały czas pilnowali, żeby wszystko się udało. 
No i udało się wspaniale.  A kiedy zniknął tuman kurzu wzniecony przez samochód ostatniego odjeżdżającego gościa, składali namioty, 
sprzątali, a potem ... zabrali się za planowanie następnej Polskiej Wiosny. 
 
Ula Nadstazik. 

  

  

 

Wspaniała pogoda, miła atmosfera i coroczna okazja do ponownego spotkania z przyjaciółmi i starymi znajomymi na łonie natury... 

 

Przepiękne stroje “Obertasa”, przyciągnęły swoim występem, tłumy widzów ... 

 

  

Zdjęcia: Jan Tkaczyk 
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Polskie władze reprezentował Konsul Generalny z Sydney,  
Pan Daniel Gromann (pierwszy z lewej) 

Po raz pierwszy, przed tak liczną publicznością, zaprezentował się śpiewający i tańczący zespół “Wisła” ... 

Jak co roku, w naszym festiwalu wzięły również udział zespoły folklorystyczne innych narodowości ... 

Gorąco oklaskiwaliśmy również występy zespołów z innych krajów, no i oczywiście naszych najmłodszych ... 

Członkowie Koła SPK Nr 8 z rodzinami (dziadkowie, dzieci  
i wnuki, a więc 3 pokolenia) ... 

Więcej zdjęć na naszej website www.polish-spk-foundation.org.au/gallery 

 

http://www.polish-spk-foundation.org.au/gallery�
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Przy rosnących cenach energii elektrycznej warto zastanowić się w jaki sposób można zaoszczędzić kilka kilowatów, a co za 
tym idzie zostawić w portfelu kilka złotych. Wbrew pozorom nie jest to bardzo skomplikowana sprawa wystarczy pamiętać o 
kilku sprawach, a jeśli to możliwe wymienić standardowe żarówki, na nowoczesne świetlówki kompaktowe. 
 
Jak więc oszczędzać prąd elektryczny 
Według przeprowadzonych badań jedna żarówka 100 watowa wykorzystuje o 35-40 procent mniej energii niż cztery żarówki 25 
watowe. Aby więc zaoszczędzić lepiej zaświecić jedną mocniejszą niż kilka słabych żarówek. Te same badania wykazały, że 
największym pożeraczem światła są... ściany. Jeżeli przyjmiemy, że żarówka o pewnej przyjętej mocy rozświetla 
pomieszczenie o ścianach pomalowanych na biało w 100 procentach, to w pomieszczeniu tej samej wielkości, ale o ścianach 
pomalowanych na żółto, efektywność świecenia wynosi 85 procent. Natomiast, gdy ściany są brązowe, ciemnoniebieskie lub 
ciemnozielone ewentualnie pokryte boazerią wówczas efektywność świecenia wynosi jedynie 35 procent. Podobnie ma się 
sprawa jeśli ściany są brudne. Przy białych, ale brudnych ścianach straty światła mogą sięgać 20-30 procent. 
 
Kiedy następuje niepotrzebna strata energii elektrycznej 
Duże straty energii następują wówczas gdy występują skoki napięcia. W takich przypadkach dobrze jest ustalić czy skoki te są 
w górę czy dół i wtedy zaopatrzyć się żarówki 220-230 V lub 210-220 V. 
Częste zapalanie i gaszenie żarówek również powoduje większe zużycie energii. Sprawdzono, że rozżarzenie się żarówki czyli 
tzw. rozruch energetyczny kosztuje mniej więcej tyle co pięć minut świecenia jej bez przerwy. Wynika z tego, że gdy 
wychodzimy z pokoju tylko po to, aby zrobić sobie herbaty i wrócić do niego za kilka chwil lepiej nie gasić światła ponieważ 
oszczędności prądu będą tylko pozorne. Największe oszczędności można uzyskać używając świetlówek kompaktowych. 
Porównajmy moc świetlówki kompaktowej do standardowej. 
Świetlówka 9 W daje tyle samo światła co żarówka 40 W;  Świetlówka 11 W daje tyle samo światła co żarówka 60 W; 
Świetlówka 15 W daje tyle samo światła co żarówka 75 W;  Świetlówka 20 W daje tyle samo światła co żarówka 100 W; 
 
Przyjmując, że w mieszkaniu średniej wielkości dzienne zużycie prądu przez żarówki standardowe wynosi 3 kilowatogdziny, to 
po zainstalowaniu świetlówek kompaktowych zużycie to spadnie o około 5 razy czyli do poziomu 0,6 kilowatogodziny. Trzeba 
jednak pamiętać, że świetlówka kompaktowa pożera więcej prądu podczas rozruchu niż normalna żarówka. Dlatego też nie 
opłaca się montować świetlówek kompaktowych tam, gdzie światło zazwyczaj zapalane jest na krótko np. łazienka, przedpokój, 
spiżarnia. Świetlówek tych nie można stosować w połączeniu z tzw. ściemniaczami. 
Oszczędności z używania świetlówek kompaktowych wynikają także z ich trwałości. Są one około 10 krotnie trwalsze od 
zwykłych żarówek. Żarówka kończy żywot po 1000-1400 godzin świecenia, natomiast świetlówka świeci tym samym 
strumieniem światła przez około 10.000 godzin. 
 
Oszczędzanie energii w zależności od tego jaką czynność wykonujemy 
 
Jak oszczędzać prąd gotując posiłki 
Posiłki należy gotować w małej ilości wody.  Podczas gotowania należy używać pokrywek do naczyń. Gotowanie w 
zamkniętych naczyniach pozwoli Ci zmniejszyć zużycie energii o około 30%.  Do gotowania posiłków używaj naczyń 
kuchennych o gładkim, dobrze przewodzącym energię dnie.  Brud na dnie garnka zwiększa zużycie energii potrzebnej do 
podgrzania potraw nawet o 50%.  Podczas gotowania posiłków postaraj się dopasowywać wielkość garnka do wielkości 
elementu grzejnego (średnica garnka powinna być o ok. 2 cm większa od średnicy płyty grzejnej).  Potrawy, które wymagają 
długiego gotowania trzeba przygotowywać wykorzystując szybkowar.  Możesz w ten sposób zaoszczędzić około 40% energii,  
a posiłek będzie gotowy znacznie szybciej. 
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 Jak oszczędzać prąd używając elektryczny piekarnik 
Piekarnik otwieraj tylko wtedy, gdy jest to konieczne.  Pamiętaj, że wcześniejsze nagrzanie piekarnika nie zawsze jest niezbędne.  
Energię elektryczną oszczędzasz także wtedy, gdy do piekarnika wkładasz specjalne wkładki, zmniejszające jego objętość. 
Kupując kuchenkę z elektrycznym piekarnikiem, zwróć uwagę, aby ten był wyposażony w termoobieg. Taki piekarnik nagrzewa się 
bardzo szybko co daje dużą oszczędność energii i czasu.  
 
Jak oszczędzać prąd używając lodówkę 
Lodówkę lub zamrażarkę należy ustawiać jak najdalej od źródeł ciepła (grzejnik, kuchenka, nasłonecznione okno). 
Jeśli otwierasz drzwi lodówki rób to na krótko. Gdy z lodówki wydostają się nieprzyjemne zapachy nie wietrz jej. Trzeba ją wtedy 
wyłączyć, wyjąć wszystkie produkty i dokładnie umyć. Sprawdź szczelność drzwi lodówki - włóż pomiędzy nie kartkę papieru. Jeśli 
daje się łatwo wyciągnąć znaczy to, że uszczelki trzeba wymienić.  W lodówce nie przechowuj potraw ciepłych, gorących, źle 
opakowanych i nieświeżych, bo zwiększa się jej oszronienie poprzez ocieplenie się wnętrza.  Jeśli na ściankach lodówki pojawia 
się szron rozmrażaj ją i usuwaj ten zbędny balast. Szron w lodówce lub zamrażarce może spowodować, że energia potrzebna do 
schłodzenia produktów może być dwukrotnie większa niż przypadku lodówki nieoszronionej. 
 
Jak oszczędzać prąd używając zmywarki do naczyń 
Nie zmywaj każdorazowo naczyń jesli nie wypełnisz pojemności zmywarki. Zawsze wykorzystuj sto procent pojemność zmywarki. 
 
Jak oszczędzać prąd używając pralki 
Korzystaj z funkcji prania wstępnego tylko w przypadku rzeczy mocno zabrudzonych. 
Koniecznie wykorzystuj pełną ładowność bębna a jeśli jest to możliwe korzystaj z funkcji ładowności bębna lub doboru ilości wody 
do ilości prania. Dwa prania z niepełnym ładunkiem, to większe o 35% zużycie energii elektrycznej. 
Nie oszczędzaj na proszkach do prania Możesz wtedy zmniejszyć temperaturę prania a co za tym idzie także zużycie energii 
elektrycznej.  Kupując pralkę zwróć uwagę na zużycie energii elektrycznej. Model oszczędny to taki, który zużywa mniej niż 2 kWh 
energii elektrycznej na jedno pranie. 
 
Wiktoria Mentz 
www.dejzy.pl/czytelnia 

$50 ClimateSmart Home Service   -   book Now on 133 600 

So you want to join over 260,000 other Queensland homes and take the first step to knocking down your power bills? 
Great! All you have to do is book a $50 ClimateSmart Home Service now for a time that suits you: Monday to Saturday, 7am to 7pm. 

 

 
 
Four stand-by eliminators  
with remote control,  
supplied and installed 
 

 

 
 
A household power  
assessment by  
a licensed electrician 
 

 

 
 
An installed wireless  
power monitor, for you  
to keep 
 

  
5 power saving light  
globes (CFL's) supplied 
 

 
A hot water system 
temperature adjustment 
 

 

 
A water and power saving 
showerhead, supplied and 
installed 
 

 
 

A customised  
Power & Water Saving 
Plan sent to you 
 

 

 

My ClimateSmart Home, a 
customised online resource  
to help you save even more 
 

 To contact a ClimateSmart Home Service customer service representative call: 133 600 

 

Your ClimateSmart Home Service is packed full of products and services that will help you reduce your power use and find easy savings. 
For just $50 you’ll receive: 
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W piątek 21 października 2011 roku, podczas toczących się obrad Walnego Zjazdu SPK na małej sali barowej, członkowie i 
sympatycy koła przygotowywali dużą salę, na której na następny dzień miał się odbyć tradycyjny, już 55-ty Obiad Żołnierski. 
Rozpoczął się w sobotę, 22 października, odegraniem hymnów państwowych Australii i Polski i przywitaniem przez prezesa Koła 
SPK Nr 8 kol. Zdzisława Kocha, wszystkich przybyłych uczestników spotkania.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się między 
innymi : prezes RSL South Eastern District Andy Kilgour, prezes Polonii w Qld i wice-prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
Leszek Wikarjusz, prezes Zarządu Krajowego SPK Witold Kuczynski i prezesi oraz delegaci wszystkich kół SPK na terenie 
Australii.  Koło SPK Nr 1 Sydney - reprezentował prezes koła kol. Mieczysław Swat, Koło SPK Nr 2 Adelaide - prezes koła kol. 
Antoni Sakowski i skarbnik koła kol. Elżbieta Bukowska, Koło SPK Nr 3 Melbourne  - prezes kol. Stefan Czauderna, Koło SPK Nr 
7 Hobart Tasmania – wice-prezes koła kol. Chris Pikuła i delegat kol. Benedykt Wroński, Koło SPK Nr 8 Brisbane reprezentował 
prezes koła kol. Zdzisław Koch, wice-prezes kol. Jan Tkaczyk, sekretarz koła kol. Krzysztof Iwicki i skarbnik koła kol. Lucyna 
Krawczyńska. Koło SPK Nr 12 Geelong Victoria reprezentował prezes kol. Mieczysław Nadolski.   
Z Canberra przyjechali do nas kol. Henryk Kustra i członek Zarządu Krajowego kol. Zdzisław Bernard Skarbek.  Prezes Koła 
SPK Nr 8 powitał równie serdecznie siostrę Annę Sosadzin MchR i poprosił ją o modlitwę przed spożyciem posiłku, życząc 
wszystkim zebranym, miłego popołudnia.  Oprawę muzyczną tego spotkania przygotował i poprowadził Zbyszek Janowicz.   
Po spożyciu obiadu kol. Zdzisław Koch wzniósł toast za królową angielską Elżbietę II, kol. Witold Kuczyński za Premiera 
Australii, a przedstawiciel RSL-u za Polskiego Prezydenta.  Następnym punktem programu, było wręczenie krzyży 
kombatanckich dla kolegów i koleżanek pracujących społecznie na rzecz naszego stowarzyszenia, przyznanych przez Federacją 
Światową SPK w Londynie.  Zasłużonych udekorował płk Julian Krok, któremu asystował prezes kol. Zdzisław Koch.  Krzyże 
zasługi otrzymali: kol. kol. Maria Lorenc, Stanisław Lorenc, Maria Kołodko, Janina Kłoda, Jan Tkaczyk, Krystyna Tkaczyk, Witold 
Kuczyński i Jan Suchowiecki.  W części artystycznej wystąpił nowy zespół folklorystyczny “Wisła”, który po raz pierwszy 
zaprezentował się w przepięknych ludowych strojach i którego występ, nagrodzony został burzą oklasków.   
Kierownik artystyczny zespołu “Wisła” pani Agnieszka Kowal, wykorzystała ten moment aby podziękować za pomoc finansową, 
jaką zespół dostał od Fundacji SPK i która pomogła im zakupić takie piękne stroje.  Po występie zespołu, rozpoczęła się 
potańcówka.  Kol. Zbyszek Janowicz przygotował na to spotkanie melodie i piosenki, które wszystkim ogromnie się podobały  
i które porwały do tańca prawie wszystkich uczestników.   
Dziękujemy całemu Zarządowi Koła SPK Nr 8 w Capalaba za przygotowanie tak wspaniałej imprezy i mamy nadzieję, że na 
przyszły rok znowu się spotkamy na naszym corocznym Obiedzie Żołnierskim. 
 
Tekst i zdjęcia: Jan Tkaczyk 

  

  
Walny Zjazd Wyborczy Zarządu Krajowego SPK, został ponownie zorganizowany w Klubie Kombatanta w Capalaba. 

Cześć oficjalną poprowadził kol. Janek Suchowiecki, a modlitwę przed obiadem odmówiła siostra Anna Sosadzin MchR. 
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Salę wypełnili zaproszeni goście, delegaci na Walny Zjazd SPK i członkowie naszego koła ... 

Krzyże zasługi wręczał płk lotnictwa Julian Krok, któremu asystował prezes Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch. 

Bajecznie kolorowy występ zespołu “Wisła” zachwycił wszystkich, a sam zespół nie tylko tańczył, ale i pięknie śpiewał. 

Więcej zdjęć na naszej website: www.polish-spk-foundation.org.au/gallery 

 

http://www.polish-spk-foundation.org.au/gallery�
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 Moje “trzy grosze” o szczepieniach i tabletkach 

W prasie polsko i angielskojezycznej, oraz w internecie spotykam sie z nieprzemyślanymi wypowiedziami na temat 
szczepień i stosowania lekarstw.  Tymczasem ludzie urodzeni po Drugiej Wojnie Światowej nie zdają sobie sprawy 
jakim błogosławieństwem są szczepienia.  Dawniej, zgon dzieci poniżej pięciu lat był rzeczą normalną.  Mówiono nawet 
“Bóg dał, Bóg wziął”.  
Bakterie dyfterii czyli błonicy atakowały nie tylko gardło, ale ich toksyny powodowały poważne uszkodzenie mięśnia 
sercowego prowadzące do śmierci.  Ogromny szpital chorób zakaźnych na Prądniku w Krakowie czy szpital w Little Bay 
na przedmieściu Sydney (obecnie zamknięty lub o zmienionym profilu) były świadkami wielu zgonów dzieci z 
powikłaniami błonicy, odry a nawet tężca.  Jeszcze mam w uszach “piejący” kaszel niemowląt z kokluszem rozpaczliwie 
walczących o oddech.  Pamiętam też następstwa kokluszu od zapalenia mózgu po rozedmę płuc.  A kto z młodszego 
pokolenia widział bolesną rehabilitację dzieci które przeżyły porażenie dziecięce, czyli chorobę Heine Medina (polio)? 
Jeżeli przeżyły, to po tygodniach pobytu w tak zwanych “żelaznych płucach” wspomagających oddychanie.  Nawet 
stosunkowo pospolita odra i ospa wietrzna (wiatrówka) też miały duży procent powikłań śmiertelnych.  
 
Te wszystkie choroby wieku dziecięcego należą obecnie do smutnej przeszłości.  I to dzięki powszechnym 
szczepieniom.  Nawet jeżeli szczepionki mają objawy uboczne to zdarza się raz na tysiące przypadków, a powikłania 
chorób zakaźnych liczyły się w procentach czyli kilka na sto zachorowań.  Największym sukcesem powszechnych 
szczepień jest całkowite wyeliminowanie prawdziwej czyli czarnej ospy i to w skali światowej.  A przecież z początkiem 
XX wieku przez Europę przeszła epidemia ospy.  Sama spotkałam na Śląsku starsze osoby które straciły wzrok w 
wyniku tej strasznej choroby.  Obecnie czarna ospa znana jest jedynie z literatury i Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) zaleciła wstrzymanie masowych szczepień.  Nie można tego niestety powiedzieć o dziecięcych chorobach 
zakaźnych i gdy pewna część populacji jest nieszczepiona, te choroby powracają z dawną siłą.  Dowodzą tego 
epidemie kokluszu w niektórych okolicach Australii.  
 
Jestem niesłychanie odporna na reklamę i propagandę.  Nie ulegałam panice słysząc o egzotycznych epidemiach grypy 
i jestem zdania, że pewnym chorobom zakaźnym można zapobiegać przestrzegając higieny, unikając zakażonych 
potraw i ryzykownych zachowań (jak używanie wspólnych igieł do narkotyków).  Ale to zupełnie co innego niż 
zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym drogą powietrzną.  
 
A teraz coś innego.  W mojej praktyce lekarskiej nigdy nie spieszyłam się ze stosowaniem najnowszych modnych 
leków, mimo wszechobecnej reklamy.  Jak czytam opinie, że tabletki kontrolujące ciśnienie krwi mają działanie uboczne 
i że trzeba ich unikać, ogarnia mnie przerażenie.  Podobnie gdy jak słyszę opinie “że tych tabletek nie należy zaczynać 
bo potem trzeba brać je do końca życia”.  
 
Czy ludzie nie zdają sobie sprawy, że jeszcze niedawno temu nagły zgon lub paraliż spowodowany wylewem krwi do 
mózgu były często spotykane?  Mówiono nawet że kogoś “szlag trafił” i bano się “nagłej i niespodziewanej śmierci”.  
Były to skutki niekontrolowanego wzrostu ciśnienia krwi.  Jeżeli obecnie zdarza się udar, to przeważnie z powodu braku 
diagnozy lub z powodu zaprzestania leczenia.  
 
Prawda, można zapobiegać nadciśnieniu przez kontrolę wagi, odpowiednią dietę, spokojny tryb życia i ruch na świeżym 
powietrzu.  Prawda, prawda, ale coraz więcej ludzi ma nadwagę i zajadają chrupki siedząc przed telewizją lub zjadają 
byle co, by mieć więcej czasu dla komputera.  A mimo to nagłych zgonów jest coraz mniej, własnie dzięki łykaniu tych 
“okropnych tabletek” i dzięki okresowej kontroli lekarskiej.  
 
To nowoczesnym metodom leczenia zawdzięczamy że coraz więcej ludzi dożywa sędziwego wieku.  Jeszcze niedawno 
spodziewana długość życia wynosiła nieco powyżej 60 lat i na tej podstawie ustalano wiek emerytalny.  Obecnie mimo 
niezdrowego stylu życia, średnia wieku to około 80 lat.  Swoją drogą, najbardziej zaskakuje mnie, że osoby które 
krytykują metody leczenia sprawdzone przez lata na setkach tysięcy przypadków (jak w przypadku nadciśnienia) 
równocześnie polecają niesprawdzone metody, zioła i tabletki, tak zwanej medycyny naturalnej i leczenia 
alternatywnego.  No cóż, podobno na głupotę nie ma lekarstwa.  Ani szczepionki.  A szkoda.  

Danuta Moskała  
http://www.pulspolonii.com/ 
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W imieniu wszystkich członków naszego koła oraz swoim, 
pragnę Tobie Marysiu serdecznie podziękować za długoletnią 
pracę społeczną na rzecz naszej organizacji. 
 
Czerpiąc z doświadczenia, ludzi pracujących i udzielających 
się społecznie, dzielę na dwie kategorie; pierwsza to gwiazdy,  
a druga to meteoryty.  Meteoryty szybko gasną, przychodzą  
i szybko się wypalają.  Ty zdecydowanie jesteś gwiazdą, która 
przez długie lata świeciła dla naszego koła. 
 
Potrafiłaś z pogodą ducha wykonywać wszystkie powierzone 
obowiązki nie oczekując na podziękowania, dając swoją 
postawą, przykład wspaniałego społecznika. 
 
Za to wszystko serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że 
rezygnując z funkcji sekretarza, dalej pozostaniesz czynnym 
członkiem naszej organizacji. 
 
Zdzisław Koch 
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Na prośbę zainteresowanych członków, podajemy numer konta bankowego na który 
można wpłacać składki członkowskie i donacje na Okólnik. 

 

BSB number: 064–172   Account number: 1010 8726 
 

Prosimy pamiętać aby podać swoje nazwisko i zaznaczyć na co kwota jest przekazywana. 
 

Lista ofiarodawców na Okólnik: 
 

1.  Walter Olszewski  $20 
2.  Alina Schafer $100 

 

Serdecznie dziękujemy! 
 

 
GABINET PROTETYCZNY 

Protetyk dentystyczny 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  

oraz dodatkowo 10% rabatu w ramach nowo otwartej praktyki. 

Zamawiając wizytę proszę dzwonić 3814 4221 lub telefon komórkowy 0488 994 237. 

22 Picton Dr, Alexandra Hills. 
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Nie zmarnuj szansy na wspaniale spędzoną noc sylwestrową. 
 

Już teraz zadzwoń i zarezerwuj miejsca w klubie SPK Capalaba.   
 

Zabawa przy muzyce disco.  Grają Andrzej Mroczek i Krzysztof Iwicki. 
A do tego w cenie biletu zimne przekąski i butelka szampana na stolik.   

Alkohol w barze po cenach promocyjnych. 
 

Bilety w cenie $35 do nabycia u Lucyny Krawczyńskiej tel. 3273 6117 lub 0430 085 355  
oraz u Beaty Mroczek tel. 3390 4037 lub 0423 197 485. 

 

Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. 
Do zobaczenia w Capalaba ! 

 

W związku z wymogami licencyjnymi, prosimy o nie przynoszenie własnego alkoholu. 

 

 

 

 
 

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. 

 

Szukamy wolontariuszy 
 

Niektόrzy mieszkańcy domόw starcόw nie mają kontaktόw ze swoimi rodzinami lub przyjaciółmi.  
Powoduje to, że czują się bardzo osamotnieni.  Można temu zaradzić dzięki pomocy ludzi dobrej woli.  

Odwiedzając co dwa tygodnie osobę zamieszkujacą w domu starcόw, można z nią porozmawiać  
w jej własnym języku, poczytać książkę lub zabrać na spacer. 

 
OzPol Community Care Association w ramach programu “The Community Visitors Scheme”  

poszukuje chętnych do takiej pracy. 
 

Jeżeli ktoś lubi pomagać innym i dysponuje wolnym czasem prosimy  
o kontakt z koordynatorką Gosią,  telefon 3211 3833 w godzinach pracy. 

 

 

Zawiadamiamy wszystkich 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.  
W odróżnieniu od drukowanej kopii którą wysyłamy naszym członkom, wszystkie strony Okólnika na naszej witrynie, można obejrzeć w 

kolorze.  Życzymy przyjemnego oglądania! 
 

 

Redakcja Okólnika serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wpółpracy i prosi o nadsyłanie materiałów do druku pocztą elektroniczną 
na adres: krystyna@jkdesign.com.au  lub na dysku CD na adres pocztowy redakcji  

PO Box 1211, Capalaba Qld 4157 
 

Zarząd Koła SPK Nr 8 serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków koła  
na Opłatek Żołnierski, który odbędzie się 11. grudnia 2011 roku o godz. 13.00 w siedzibie koła. 

 

 

  

http://www.polish-spk-foundation.org.au/�
mailto:krystyna@jkdesign.com.au�
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