SECRETARY’S REPORT FOR THE 2019/2020
Nearly three decades ago, Queen Elizabeth II made a comment describing the year 1993
during which her family’s personal lives were in turmoil as Annus Horribilus – a Disastrous
Year! Because of the COVID‐19 pandemic, 2020 for our Association, the White Eagle House
and the rest of Victoria could also be described as Annus Horribilus!
As you are aware, all clubs and hotels were closed for most of the year. During the latter
months, we were permitted to partially open our premises with a strict limit on the number
of patrons we could host.
These restrictions resulted in a very large drop in our revenue. Fortunately, we were able to
keep all our staff, thanks to the JobKeeper payments the Commonwealth Government paid
all workers who were laid off due to the COVID‐19 pandemic.
We, like other hospitality venues, also received three grants, totalling $45,000 from the
Victorian Government. This helped us pay any bills that kept on arriving during the lockdown.
The Committee is very grateful to the Mercury Group for preparing and lodging applications
for these grants to the Victorian Government on our behalf.
May I take this opportunity to personally thank the Mercury team, David Baldi, Travis Wallace
and Andrea Tournier for the work they undertook on our behalf during this difficult period. As
well as keeping us informed of developments during the lockdown and with ever changing
regulations associated with the effects of COVID‐19 in hospitality industry.
May I also thank our Operations Manager, Jacqui Bisby, and her team for the work they have
done in the Club during the COVID‐19 closure. The tasks they performed included a thorough
clean of all the internal spaces, including the toilets. This was very important as the cleaner’s
contract was suspending during the pandemic.
While we were in lockdown, I on behalf of the Committee, applied for two City of Greater
Geelong grants. The first one was our Geelong Polish Migrant History project. The Grant we
applied for was $4,400. The other application was for a grant of $190,000 to upgrade the
Soccer Change Room and Toilet facilities. We are now awaiting the announcement of the
Council’s decision.
Our Treasurer, Jack Karpinski, will present the 2019/20 Finance Report at the Annual General
Meeting. Members should not be surprised that the result will not be what we have been
used to seeing during the last five years. Like all hospitality businesses during this pandemic,
the PCA recorded its first loss in five years.
The PCA continues to support the Breakwater Eagles Soccer Club. We also are very happy to
have provided, before the lockdown, the use of our facilities each week to the Polish Senior
Citizens groups and the Jukebox Rockers.

Before Victoria was struck by the Corona Virus, the Committee was able to run a number of
functions during the latter part of 2019 and in the early part of this year:
 As we do each year, we organised “Wigilia”, our traditional Polish Christmas Eve
Dinner. Unfortunately, Wigilia will not be held this year for obvious reasons.
 We organised a food stall at the Pako Festa in 2019, where we raised around $2000.
Unfortunately, PAKO Festa will not be run in the same format as it has been for the
last 40 years due to COVID‐19 restrictions that may still be in place in February 2021.
On another important matter, our membership base, especially our Polish membership, is
ageing; most are now in their late seventies, eighties and even early nineties – I include
members of the Committee in this statistic! Therefore, the Committee has set itself a task
over the next few months to work on a succession plan to urgently consider the long‐term
future of the PCA and the White Eagle House. When we are ready to present our options, the
Committee will call a special general meeting of members to discuss them.
Members would have received correspondence from me earlier this year informing them that
for this year, the closing date for membership payment would be flexible as the Club was
closed from June to August. In the recent mail‐out, for the AGM, I informed everyone that
membership had to be paid by 28 November 2020.
Usually, Grazyna, our PCA President, presents this report to members at the AGM. Sadly, for
health reasons, she will not be able to attend the Meeting. Grazyna has also asked me to
inform members that it is with great regret that she decided not to stand for the position of
President or for membership of the PCA Committee this year.
I would like to take this opportunity to thank Grazyna for the five and a half years she served
our Association so professionally and with such great dedication. Thanks to Grazyna’s
determination and hard work, Polish arts and culture thrived in the Geelong community, not
only during her time as President of the PCA but right from the early 1980’s when she arrived
in Geelong from Poland with her young family and immediately became involved in Polish
cultural activities. Her leadership in the Polish Geelong community will be greatly missed. The
void she leaves will be difficult to fill. I, as I am sure every PCA member, wishes her the very
best and a speedy return to health.
In conclusion, I would like to thank our committee members, especially those whose term on
the current Committee expires today, for their hard work and their contribution to the
betterment of our Club. I look forward to working with most of them during the next 12
months.

Henry Szkuta
Secretary
Polish Community Association in Geelong Inc.
6th December 2020

SPRAWOZDANIE SEKRETARZA ZA ROK 2019/2020
W roku 1993, Królowa Elżbieta II, mówiąc o problemach małżeńskich jej dzieci, określiła rok
1993 jako Annus Horribilus – „Katastrofalny Rok”. Również jako Klub, który przechodził rok z
pandemią, możemy określić rok 2020 tak samo z powodu braku spotkań członków w naszym
ośrodku i jak również problemy finansowe Domu Orła Białego z powodu pandemii. Ta
straszliwa pandemia miała taki sam wpływ na kluby w całej Victorii.
Jak wiecie, wszystkie kluby i hotele były zamknięte przez większą część tego roku. W ostatnich
miesiącach pozwolono nam częściowo otworzyć nasz ośrodek ale ze ścisłym ograniczeniem
liczby klientów, których mogliśmy gościć.
To oznaczało, że nasze przychody pieniężne były bliskie zera. Na szczęście udało nam się
utrzymać wszystkich naszych pracowników dzięki płatnościom JobKeeper, które rząd
Federalny wypłacał wszystkim pracownikom w Victorii z powodu pandemii COVID‐19.
Podobnie Dom Polski również otrzymał trzy dotacje, w sumie $45.000 od Rządu Victorii. To
pomogło nam zapłacić rachunki, które dalej przychodziły w czasie zamknięcia Klub. Zarząd jest
bardzo wdzięczny Grupie Mercury za przygotowanie i złożenie wniosków o te dotacje do
Rządu Victorii w naszym imieniu.
Chciałbym skorzystać z okazji, aby osobiście podziękować zespołowi Mercury, p. David Baldi,
Travis Wallace i Andrea Tournier za pracę, jaką podjęli w naszym imieniu w tym trudnym
okresie i informowali nas o rozwoju sytuacji podczas pandemii o ciągle zmieniającymi się
przepisami związanymi z klubami.
Chciałbym również podziękować naszej Operations Manager, Jacqui Bisby i jej zespołowi za
pracę, jaką wykonywali w Klubie podczas zamknięcia z powodu COVID‐19. Prace, które
wykonywali, obejmowały dokładne oczyszczenie wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku,
w tym toalety. Było to bardzo ważne, ponieważ umowa ze sprzątaczem była zawieszona
podczas pandemii.
Kiedy byliśmy w zamknięciu, ja, w imieniu ZPG, ubiegałem się o dwie dotacje od City of Greater
Geelong Council. Pierwsza z nich była związana z Historią Polskich Migrantów w Geelong.
Dotacja, o którą ubiegaliśmy się, wynosiła $4,400. Inny wniosek był o dotacje w wysokości
$190,000 na modernizację Soccer szatnie i toalety w Domu Orła Białego. Czekamy teraz na
decyzje City of Greater Geelong Council.
Nasz Skarbnik, Jacek Karpiński, przedstawi raport na rok finansowy 2019/20 w dalszej części
zebrania. Ale jak spodziewaliśmy się, dochód finansowy nie jest taki, jak był zawsze przez
ostatnie pięć lat. Podobnie jak wszystkie kluby i hotele podczas tej pandemii, Dom Orła Białego
zanotował pierwszą stratę od pięciu lat.

ZPG nadal wspiera Breakwater Eagles Soccer Club. Jesteśmy również bardzo zadowoleni, że
po pandemii Grupy Seniorów i Jukebox Rockers będą dalej mogły korzystać z naszego obiektu.
Zanim Victoria została uderzona przez wirusa Korona, Zarząd był w stanie z organizować
szereg imprez pod koniec 2019 r. i na początku tego roku:
1.
Obchodziliśmy uroczystość 11 listopada
2.
Jak co roku zorganizowaliśmy tradycyjną polską Wigilię w Domu Orła Białego.
Niestety, Wigilia nie odbędzie się w tym roku z powodu restrykcji COVID‐19.
3.
Zorganizowaliśmy stoisko na PAKO Festa, gdzie zebraliśmy około $2000. Niestety,
PAKO Festa nie odbędzie się w 2021r w tym samym formacie, jak w poprzednich 40
latach ze względu na ograniczenia związane z COVID‐19, które mogą nadal
obowiązywać.
Niestety członkowie, zwłaszcza nasi członkowie polskiego pochodzenia, starzeją się. W
związku z tym w ciągu najbliższych kilku miesięcy Zarząd postawił sobie za zadanie pracować
nad planem przyszłości ZPG i Domu Orła Białego, aby pilnie rozważyć długoterminową
przyszłość naszej organizacji. Kiedy będziemy gotowi przedstawić członkom nasze opcje,
Zarząd zwoła specjalne walne zebranie członków w celu omówienia naszych przyszłych opcji.
Członkowie otrzymali korespondencję ode mnie z informacją, że w tym roku termin wpłaty
członkostwa był zmieniony, ponieważ Klub został zamknięty od czerwca do sierpnia. W
ostatniej korespondencji o ogłoszeniu Walnego Zebrania, poinformowałem, że członkostwo
na rok 2020/2021 musi zostać wpłacone do 28 listopada 2020 r, tydzień przed dzisiejszym
Zebraniem.
Zwykle Grazyna Brostowski, Prezes ZPG, przedstawia sprawozdanie roczne na zebraniu.
Niestety, ze względów zdrowotnych, Grazyna nie była w stanie uczestniczyć dzisiaj w tym
zebraniu. Grażyna zwróciła się również do mnie z prośbą o poinformowanie członków, że z
wielkim żalem zadecydowała, że w tym roku nie będzie kandydować na stanowisko Prezesa
ZPG ani na członkostwo w Zarządzie.
Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować Grażynie za pięć i pół roku służenia Związkowi i
Polaków w Geelong tak profesjonalnie i z takim wielkim poświęceniem. Dzięki tej determinacji
i ciężkiej pracy Grażyny, polska kultura rozwijała się wśród społeczności w Geelong. Ta praca
nie trwała tylko w czasie, gdy Grazyna była Prezesem ZPG, ale od początku lat 80tych, kiedy
przyjechała do Geelong z Polski wraz z młodą rodziną. Jej przywództwa w polskiej społeczności
w Geelong będzie bardzo brakowało. Pustkę, którą Grażyna zostawia, będzie trudno wypełnić.
Ja, i jak jestem pewien, każdy członek ZPG, życzę jej wszystkiego najlepszego i szybkiego
powrotu do zdrowia.
Na zakończenie chciałbym podziękować członkom Zarządu, których kadencja w obecnym
Zarządzie wygasa dzisiaj, za ich ciężką pracę i wkład do naszego klubu.

Henryk Szkuta
Sekretarz
Związek Polaków w Geelong Inc.
6 grudnia 2020

