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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS

Poniedziałek, 16 do środy, 18 marca: Rekolekcje 
Wielkopostne - Berhampore 9:30,  Avalon 11:30 rano.

Monday, 16 to Wednesday, 18 March: Lent Retreat - 
Berhampore 9.30am,  Avalon 11.30am.

Niedziela, 5 kwietnia, 13:00, Dom Polski: Stół 
Wielkanocny; Obiad godz 13:00, Sprzedaż godz. 14:30

Sunday, 5 April, 1pm, Polish House: Easter Table
Meal at 1pm, Sales at 2;30pm

Poniedziałek, 13 kwietnia, 11:00, Wellington Regional 
Aquatic Centre, Kilbirnie: Wielkanocny Śmigus Dyngus

Monday, 13 April, 11am, Wellington Regional Aquatic 
Centre, Kilbirnie: Easter Śmigus Dyngus

Niedziela, 19 kwietnia, 11:00, Walter Nash Stadium, 
Taita: Polski Festiwal 

Sunday, 19 April, 11am, Walter Nash Stadium, Taita: 
Polish Festival 

Sobota, 25 kwietnia, 13:30, Dom Polski: Anzac Day – 
Poczęstunek Żołnierski SPK

Saturday, 25 April, 1:30pm, Polish House: Anzac Day – 
Combatant Lunch SPK

Niedziela, 3 maja, 15:00, Dom Polski: Uroczysta 
Herbatka z okazji 3go Maja 

Sunday, 3 May, 3pm, Polish House: High Tea to celebrate
3rd May anniversary

Niedziela, 10 maja, 13:00, Dom Polski: Lublin wydaje 
obiad z okazji Dnia Matki 

Sunday, 10 May, 1pm, Polish House: Mother’s Day – 
Lunch hosted by Lublin

OD REDAKCJI / FROM EDITORS

Drodzy Czytelnicy, 
Redakcja pisma Wiadomości Polskich pragnie powiadomić Państwa o zmianach w wydawnictwie i dystrybucji tego 
biuletynu.
Z uwagi na wysokie koszty i brak personelu redakcyjnego, a także w trosce o środowisko, nasze pismo będzie 
wydawane w skróconej, łatwej do wydruku formie i wysyłane elektronicznie tam, gdzie jest to możliwe. Osoby, które 
obecnie otrzymują kopie drukowane, a mają dostęp do komputera, proszone są o przesłanie Waszego adresu e-mail do 
naszej Redakcji. 
Pragniemy także przypomnieć, że pismo jest umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskiego 
http://polishcommunity.org.nz/monthly-newsletter/ 
 
Mamy nadzieję, że biuletyn będzie nadal użyteczny dla naszej polskiej społeczności w Nowej Zelandii. 
Jeśli Państwo nie są jednak zainteresowani otrzymywaniem Wiadomości Polskich, prosimy o skontaktowanie się z 
Redakcją editor@polishcommunity.org.nz  
                        

**************
Dear Readers, 
We would like to inform you of the changes to publishing and distributing the Wiadomości Polskie newsletter. 
Due to the high publishing costs and shortage of editing staff, as well as the concerns for our environment, the 
newsletter will be published in a shortened, easy to print at home format, and distributed electronically where possible. 
Please send us your email address if you currently receive hardcopies, but have access to Internet. 

The newsletter is also published on the Polish Association website 
http://polishcommunity.org.nz/monthly-newsletter/
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 We hope the newsletter will continue to be a useful information tool for our Polish Community. 
However, if you would like to opt out from receiving Wiadomości Polskie, please contact the Editors 
editor@polishcommunity.org.nz  

Redakcja / Editors
Wiadomości Polskie

OD PREZESA / FROM THE PRESIDENT

Drodzy Czytelnicy,
Pracowity miesiąc już za nami. Wizyta delegacji z Gdańskiego Muzeum 2giej Wojny Światowej i prof. Renaty 
Vickrey, doroczny obóz integracyjny w El Rancho i zaczątek nowej grupy tanecznej.
Grupa ta (jeszcze bez nazwy) została utworzona przez kuzynki Jennifer Hanson i Sophie Trask w porozumieniu z 
Orlętami i Lublinem. Wszystkie trzy grupy będą współpracowały w różnych projektach, szczególnie PolArt, i 
mają nadzieję zachęcić więcej młodzieży do udziału. Nadchodzący Festiwal Polski będzie okazją do zapoznania 
się z naszymi grupami tanecznymi.

Marcowy kalendarz rozpoczął się niezwykle udanym dniem 8-go na ulicznym festiwalu w Newtown, gdzie 
Stowarzyszenie wystawiło stoisko z polskim jedzeniem. Dochód całkowicie pokrył wydatki związane z 
przygotowaniami. Serdeczne podziękowania dla wszystkich pomocników, a szczególnie wielu rodziców Orląt, 
które w tym czasie występowały na jednej z głównych scen festiwalu na przeciwko Domu Polskiego, a potem 
pomagały w stoisku. Zapraszamy do obejrzenia wideo na You Tube https://youtu.be/lpbH4yXyM8Q 

Nie czas jednak na odpoczynek. Przygotowania do Polskiego Festiwalu idą już pełną parą, prosimy zarezerwować
niedzielę 19 kwietnia!

Przedtem zaś zapraszamy na coroczny Stół Wielkanocny zorganizowany przez Komitet Duszpasterski, a w lany 
poniedziałek na Śmigus Dyngus zorganizowany przez Stowarzyszenie.

Są jednak i smutne wydarzenia: zamknięcie kościoła Św. Joachima oraz 80. rocznica Masakry w Katyniu.

Jeśli chodzi o renowację elewacji budynku Domu Polskiego, prosimy o cierpliwość; pracujemy nad 
przygotowaniem kosztorysów, które już wkrótce będą przedstawione członkom Stowarzyszenia.

***********
Dear Readers,

We’re busy. February saw visits by the Gdańsk Museum of the Second World War, academic Renata Vickrey, 
another beautiful, summery Polish Camp, and the beginning of a new dance group in the Polish Association.

The group (still to be named) was formed by cousins Jennifer Hanson and Sophie (Zosia) Trask in consultation 
with Orlęta and Lublin. The three groups plan to work collaboratively, particularly for events like PolArt. The new
group hopes to attract young adults wanting to perform dances blending traditional Polish music and dance with 
contemporary styles.  Look out for them at the Polish Festival. 

We had a great day at the Newtown Festival on Sunday.  A Polish food stall raised funds to meet the Polish 
Association’s running costs.  Thanks to all who helped, particularly the many Orlęta parents who gave generously 
of their time to prepare food and run the stall while their children performed (to great applause) at one of the 
Festival’s main stages right in front of the Dom Polski. We couldn’t have done it without them, and we couldn’t 
have been prouder of our children, many of whom stayed on to help work the stall. Enjoy the video on You Tube 
https://youtu.be/lpbH4yXyM8Q 

There is no rest. Preparation for the Polish Festival is in full swing to bring you entertainment, beautiful stalls, 
exhibitions and, of course, delicious Polish food.  But before we get there, we have the Parish Committee’s annual
Easter Table and a Śmigus Dyngus celebration for our young people.  Quotes for painting the building are coming 
in.  On a sombre note, we prepare for the closure of St Joachim’s and our thoughts turn to the 80th anniversary of 
the Katyń Massacre.

With best wishes to all, Helena Fagan
Prezes Stowarzyszenia Polaków
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OD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW

OKRUTNA  ROCZNICA MASAKRY KATYŃSKIEJ

5 marca 1940 r., władze Związku Sowieckiego ma czele z Józefem Stalinem wydały dekret, na mocy którego, z 
pogwałceniem umów międzynarodowych, rozpoczęły się masowe zbrodnie ludobójstwa na polskich jeńcach 
wojennych (oficerach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza i 
Służby Więziennej) internowanych po 17 września 1939 r. 
Na mocy dekretu Sowieci roztrzelali wiosną 1940 r. ponad 22 tysiące polskich jeńców.

Marian Ceregra

PROŚBA DO WSZYSTKICH POLAKÓW W NOWEJ ZELANDII

24. lipca 1950 r., grupa polskich żołnierzy przybyłych po zakończeniu wojny do Nowej Zelandii, założyła 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wellington; czyli tego roku, w lipcu, będziemy obchodzili 70-lecie 
istnienia Stowarzyszenia. Koło SPK istniało także w Auckland.

Zgodnie z wnioskiem Walnego Zebrania SPK z 2019 r., dla upamiętnienia w.w. rocznicy,  planujemy wydaċ 
Album-Książkę. Dlatego zwracamy się do członków SPK, do wszystkich Polaków i ich nowozelandzkich rodzin 
o wypożyczenie nam fotografiii, artykułów prasowych, różnych dokumentów i pamiątek związanych  z 
działalnością Stowarzyszenia,  żołnierzy przybyłych do Nowej Zelandii po wojnie, ich rodzin itp. (materiały 
zostaną zwrócone).  

Informacji w tej sprawie udziela Marian Ceregra, tel (o4) 972 4545,  email:  mariopol4545@gmail.com     
                                                                                                                       

Zarząd SPK

KAZIMIERZ RAJWER, długoletni członek naszego Stowarzyszenia. Urodził się dnia 24 
października 1932 r. na Kresach Wschodnich RP, skąd w lutym 1940 r. został wraz z rodziną 
deportowany na Syberię. 
Zmarł w Auckland dnia 14 lutego 2020 r. 
Mszę Żałobną, w dniu 22 lutego br., celebrował Fr Anthony Tran CSs.R, w kościele p.w. St. 
Anthony ‘s Catholic Church w Mangere. 

Żonie Kazimierze, rodzinie i przyjaciołom ś.p. Kazimierza składamy wyrazy współczucia i łączymy się w 
smutku. Niech Dobry Bóg ma w swojej opiece Jego duszę.

REGINA BURDA (z domu Tymińska) zmarła w Christchurch dnia 12 lutego 2020 r. w wieku 95 
lat. 
Urodziła się na Kresach Wschodnich RP, skąd wraz z rodzicami została deportowana na Syberię, 
tam zmarli Jej rodzice. Z Armią Andersa przeszła przez Iran do Włoch, gdzie uczestniczyła 
(dostarczanie amunicji dla żołnierzy) w bitwie pod Monte Cassino. 
Naboźenstwo pogrzebowe odprawiono 15.02.br. w kościele Św Anny, gdzie odśpiewano 

„Czerwone maki na Monte Cassino”. 
Łączymy się w smutku i ślemy wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom. Cześċ Jej pamięci.  

Zarząd SPK 

NOTICE FROM THE TRUSTEES OF THE OLECHNOWICZ SCHOLARSHIP TRUST

The Trustees have the pleasure to advise that the successful candidates for the 2020 Educational Scholarship are: 
Mateusz Rafał Mendruń (Wellington) - $5,000
Lucy Jane Górniak (Dunedin) - $3,000
Congratulations!

Tadeusz Wypych
Trustee, Olechnowicz Scholarship Trust.
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VISIT FROM THE DIRECTOR OF WORLD WAR 2 MUSEUM IN GDAŃSK, POLAND

Dr. Karol Nawrocki (Director) greeted members of the Polish Community in Wellington on the evening of 
February 12th in memory of the 80th Anniversary of the outbreak of World War 2 and the arrival of The Polish 
Children to New Zealand 75 years ago.
The World War 2 Museum in Gdansk opened in March 2017 and is committed to the
memory of the true events which took place in and around the war for Poland and its
people. Waldemar Kowalski, also in attendance, spoke of his role as historian at the
museum and the acquisition of memorabilia and souvenirs especially those excavated
from the original site at Westerplatte in Gdańsk. Ela Rombel, on behalf of the Polish
Association, received a replica of a soldier’s hat badge, the original which was
damaged by a stray bullet and recovered from that site.

During the evening we were also enlightened to some statistics and historical facts
regarding deportations from Dr. Karol Plejkowski who specialises in historical
research at the Museum. 

We thank the Polish Embassy for arranging and coordinating this eventful visit to our
shores.

The full text of speech by Dr Karol Nawrocki can be found on Polish Association Website 
http://polishcommunity.org.nz/monthly-newsletter/   

From left to right: 

Waldemar Kowalski, 
Michał Mendruń, 
Dr. Karol Nawrocki, 
Irena Lowe, 
Dr. Karol Plejkowski, 
Elżbieta Rombel, 
Peter Skrzyński, 
Ambasador Zbigniew Gniatkowski

Ela Rombel 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE / PASTORAL NEWS

Kościół Św. Joachima w Berhampore 

Pod koniec stycznia Kościół Św. Joachima został sprzedany. Z tego powodu Polacy nie będą mogli korzystać z 
tego kościoła po zakończeniu marca. Obecnie poszukujemy innego kościoła, gdzie będą odprawianie Msze Święte
w języku polskim od początku kwietnia.

St Joachim’s Church, Berhampore 

St Joachim’s Church has been sold in January and will not be available for Polish Masses after the end of March. 
We are currently looking for an alternative church that can be used from the start of April. 

***********
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Rekolekcje Wielkopostne 2020

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się od poniedziałku, 16-go marca 2020 do środy, 18-go marca 
2020:- Berhampore 9.30am,  Avalon 11.30am.

Obchody Wielkiego Tygodnia 2020 

Program zostanie ogłoszony kiedy będzie ustalone w którym kościele będą odprawiane Polskie Msze Święte od 
początku kwietnia.
Dalszych informacji mogą udzielić: Ks Tadeusz Świątkowski - tel: 389 932 lub Michał Mendruń - tel: 383 6444

Stół Wielkanocny

Uprzejmie przypominamy, że tradycyjny “Stół Wielkanocny” odbędzie 
się w Domu Polskim, 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington, w 
Palmową Niedzielę, 5-go kwietnia 2020r.
Od godziny 1-szej po południu będzie można kupić gorący posiłek, 
placki ziemniaczane, smażone pierogi, zimne nogi. Będą też kawa lub 
herbata i ciastka.

Od 2.30 po południu zacznie się sprzedaż polskich wypieków. Będzie 
można kupić: pączki, makowce, pierogi, serniki, rogaliki, pierniczki i 
inne ciasta. (Przypominamy, aby zabrać ze sobą torby na zakupy).

Serdecznie zapraszamy Polaków z rodzinami i przyjaciółmi i tych wszystkich którym smakuje polskie jedzenie 
domowej roboty. 

Przez następne tygodnie będzie też prowadzona przedsprzedaż pierogów. Z zamówieniami proszę się zgłaszać do 
pani Marii Szadkowskiej albo pani Haliny Manterys.

Dochód przeznaczony na utrzymanie Polskiej Parafii w Wellington.

Dalszych informacji mogą udzielić:

Maria Szadkowska : 526 4086 Halina Manterys: 972 4194 Irena Banaś: 971 6440
Teresa Thornton: 971 6440 Krystyna Quirke: 567 2898 Anna Wyszyńska: 938 6406
Grażyna Capstick: 589 3801 Ela Finlay: 388 5272 Kazimierz Depczyński: 934 1649
Michał Mendruń: 383 6444 Iwona Mendruń: 383 6444 Józef Zawada: 589 9655

Easter Table

We kindly remind you that the traditional “Easter Table” will be held at the Polish House, 257 Riddiford Street, 
Newtown, Wellington, on Palm Sunday, 5th April 2020, at 1.00 pm.

From 1.00 pm there will be an opportunity to buy a light hot meal, plus potato cakes, fried pierogi, followed by 
tea, coffee and Polish cakes.

At 2.30 pm the sale of traditional Polish baking, displayed on the “Easter Table”, will begin. Included will be 
doughnuts, poppy seed cakes, cheesecakes, yeast buns, honey biscuits and other Polish delectables. Cold 
“Pierogi” will also be available. (Please remember to bring your shopping bags with you).

We would like to cordially invite all Polish families and their New Zealand friends, who like homemade Polish 
food, to attend.

There will also be a presale of “pierogi” over the weeks preceding the “Easter Table”. Orders are being taken by 
Mrs Maria Szadkowska and Mrs Halina Manterys.

All proceeds raised from this event are assigned for the upkeep of the Polish Parish in Wellington.
For more information please contact anyone of the people listed above.

Michał Mendruń
Komitet Pomocy Duszpasterskiej / Polish Church Committee
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OBÓZ LETNI W EL RANCHO / SUMMER CAMP AT EL RANCHO

Po raz kolejny nasze rodziny mogły odpocząć na corocznym biwaku w El Rancho. Dni wypełnione były 
śmiechem i zabawami (nie tylko dla dzieci). Jazda konna, wspinaczka, polskie tańce czy układanie mozaiki z 
zakrętek do butelek, to tylko niektóre z atrakcji którymi wypełnione były te dni. Nie mogło też oczywiście 
zabraknąć kiełbasek na ognisku.
El Rancho to wspaniała możliwość spotkania sie z rodzinami, których nie widzimy na co dzień, nawiązania 
nowych przyjaźni, bycia razem, a przede wszystkim do budowania wspomnień tak przecież ważnych w naszym 
życiu.
Wielkie podziękowania dla Agnieszki Kowalew, która po raz kolejny zorganizowała ten wyjazd. Naprawdę 
doceniamy to Agnieszka.
Do nastepnęgo roku! Już się nie możemy doczekać!

Once again, our families were able to attend the annual camp in El Rancho. Our days were full of activities and 
laughter (not only for the kids). Horse riding, wall climbing, Polish dances or creating mosaics from the bottle 
caps were amongst many activities organised for us during that weekend. Of course, a proper Polish camp 
wouldn't be without the sausages on a bonfire too.
El Rancho provides a great opportunity for us to catch up with families who we don't see often, start new 
friendships, just be together and, most importantly, build the memories for us and the kids.
A huge thank you to Agnieszka Kowalew for the organisation of the camp. We really do appreciate your effort 
Agnieszka.
Till next year. We can't wait!

Malgosia Chalecka-Harris

POLSKI FESTIWAL 2020 / POLISH FESTIVAL 2020

Przypominamy o nadchodzącym Festiwalu Polskim!
Osoby zainteresowane udziałem w naszym festiwalu prosimy o skontaktowanie się z Ireną Lowe, 0226778450 lub 
irena@lowenz.com.
Właścicieli stoisk prosimy o skontaktowanie się z Heleną Fagan  027 839 7687 lub hjfagan@gmail.com

*************

The Polish Festival is coming next month!
If you wish to be part of this festival or would like to know more, please make contact with the festival coordinator, 
Irena Lowe on 022 677 8450 or irena@lowenz.com.
Stallholder enquiries should be directed to Helena Fagan on 027 839 7687 or hjfagan@gmail.co  m  .
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LANY PONIEDZIAŁEK / WET EASTER MONDAY
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The Polish Association in New Zealand  

 invites you to 

Śmigus Dyngus  

11am Monday 13 April  

Wellington Regional Aquatic Centre 

Kilbirnie 

 

Easter egg hunt and egg tapping outside 

followed by water fight in the Spray Pool 

 

Pool charges apply 

 

Rsvp Helena on hjfagan@gmail.com 
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PODRÓŻE DO POLSKI / TRIPS TO POLAND

KĄCIK ZAGADEK / PUZZLE CORNER
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