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POLACY W AUSTRALII
Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych 
w Keysborough

Maria Sendobry i Edward Szczepański

Zygmunt Buś i Feliks Żak

Bogdan Płatek

Zbigniew Leman

Uczestnicy uroczystości

Ks. Artur Botur i ks. Przemysław Karasiuk

„Bo przysięgali na Orła i na Krzyż
Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy,
Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi,
Na wolność żywych i na wieczną chwałę 
zmarłych.”

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, czy też bardziej trafnie „Żołnierzy 
Niezłomnych”, obchodzony był w Melbourne 
w dniu 8 marca, w Ośrodku Duszpasterstwa 
Polskiego w Keysborough. Obchody zorgani-
zował Związek Polskich Więźniów Politycz-
nych, a wzięli w nich udział: poczet sztanda-
rowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, 
byli żołnierze Armii Krajowej, przedstawicie-
le Polskich Organizacji w Wiktorii, Związku 
Ziem Wschodnich II RP. Obecni byli również 
harcerze, reprezentanci Zespołu Pieśni i Tańca 
„Łowicz”, przedstawiciele Domu Polskiego „Sy-
rena”. Media reprezentowali: „Tygodnik Polski” 
i radio 3ZZZ.  

Mszę św. koncelebrowali: ks. Przemysław 
Karasiuk TChr, prowincjał Księży Chrystusow-
ców oraz ks. Artur Botur TChr, Rektor Sank-
tuarium w Keysborough. Homilię wygłosił ks. 
Przemysław Karasiuk, który powiedział m.in., 

iż modląc się za poległych i zamordowanych, 
wywiezionych na Syberię, powinniśmy za-
dać sobie pytanie, dlaczego doszło do takich 
zbrodni; dlaczego te zbrodnie były przez tyle 
lat przemilczane, a ich ofiary usuwane z na-
rodowej pamięci. Jako przyczynę wskazał ks. 
Karasiuk pasmo kłamstw nowej władzy przy-
wiezionej na bagnetach ze wschodu. Podkreślił, 
że dla żołnierzy antykomunistycznego podzie-
mia, których otaczamy naszą modlitwą, wiara 
w Boga i miłość Ojczyzny były ważniejsze od 
życia; mówił o tym, że z własnego życia uczy-
nili znak sprzeciwu przeciw sowieckiej niewoli. 
Historia, kontynuował ks. Karasiuk, jest dla nas 
nauczycielką życia; z doświadczenia minionych 
pokoleń, smutnych, a nawet tragicznych należy 
wyciągnąć wnioski dla naszej historii narodo-
wej, dla przyszłości naszej Ojczyzny, ale także 
dla naszego osobistego życia. Historia może 
być nauczycielką w naszych relacjach z drugim 
człowiekiem i w naszych relacjach z Bogiem. 

Po Mszy św. Księża-celebranci oraz poczet 
sztandarowy i wszyscy obecni udali się proce-
syjnie pod tablicę upamiętniającą ofiary kata-
strofy pod Smoleńskiem. Tę część ceremonii 
prowadziła p. Zofia Kwiatkowska-Dublaszew-
ska, Wiceprzewodnicząca Związku Polskich 
Więźniów Politycznych. Pani Kwiatkowska

-Dublaszewska przywołała pa-
mięć o dziesiątkach tysięcy zaka-
towanych Polakach, którzy zginęli 
tylko dlatego, że nie pogodzili się z 
sowietyzacją Polski; tylko dlatego, 
że pragnęli Polski wolnej, nieza-
leżnej i samorządnej. Prowadząca 
uroczystość podkreśliła także, że 
zginęli nie tylko Ci, którzy zostali 
z bronią w ręku, a także i Ci, któ-
rzy skorzystali z tzw. amnestii. - 
Życia im nie wrócimy, ale pamięć 
o nich zawsze zostanie żywa – po-
wiedziała p. Kwiatkowska-Dubla-
szewska. Uroczystość uświetniły 
swoim śpiewem: Zofia i Gosia Ka-
szubskie, a obecni mogli się w ten śpiew włą-
czyć wspólnie powtarzając refren; p. Stanisław 
Jabłoński natomiast wyrecytował „Balladę o 
Drugiej Konspiracji” 

„Już na wschodzie niebo czerwienieje,
życiem zawładnęła ciemna moc.
Choć niektórzy mówią mi, że dnieje,
ja wiem dobrze, że nadchodzi noc.”
Dalej p. Zofia Kwiatkowska-Dublaszewska 

wspomniała także o ofiarach katastrofy smo-
leńskiej oraz przypomniała, że Święto Żołnie-
rzy Niezłomnych zostało ustanowione z ini-
cjatywy śp. Lecha Kaczyńskiego. Następnie 
prowadząca poprosiła o składanie 
wiązanek kwiatów pod pomni-
kiem ofiar katastrofy smoleńskiej. 
Wiązanki te złożyli kolejno: w 
imieniu byłych żołnierzy Armii 
Krajowej, Zbigniew Leman; Sto-
warzyszenie Polskich Kombatan-
tów, Zygmunt Buś i Feliks Żak; 
Federacja Polskich Organizacji w 
Wiktorii, Marian Pawlik i Teresa 
Koronczewska, Związek Polaków 
w Melbourne, Bogdan Płatek; 
Związek Ziem Wschodnich II RP, 
Maria Sendobry, Edward Szcze-
pański, Związek Polskich Więź-
niów Politycznych, Bogusława 
Kumińska i Bogdan Płatek.

Pani Kwiatkowska-Dubla-
szewska podziękowała ks. Artu-
rowi Boturowi za umożliwienie 

po raz kolejny zorganizowania obchodów w 
Sanktuarium w Keysborough, a ks. Przemysła-
wowi Karasiukowi za piękne kazanie. Podzię-
kowała także artystom uświetniającym obcho-
dy: p. Zofii Kaszubskiej i jej córce Gosi oraz p. 
Stanisławowi Jabłońskiemu, harcerzom, „Ło-
wiczowi”. Bezpośrednio po uroczystości odbył 
się koncert pieśni patriotycznych w Sali Matki 
Bożej z Guadalupe z udziałem Zofii i Gosi Ka-
szubskich i Stanisława Jabłońskiego. 
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