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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS

5-8 kwietnia, Kino Roxy, Miramar: Festiwal 
Polskich Filmów

5-8 April, Roxy Cinema, Miramar: Polish Film 
Festival

Niedziela, 6 maja, 15:00, Dom Polski: obchody 
Trzeciego Maja i stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości

Sunday, 6 May, 3pm, Polish House: Third of May 
celebrations and 100 years of Poland's regained 
independence

Niedziela, 7 października, St Patrick's College, 
Kilbirnie: Polski Festiwal

Sunday, 7 October, St Patrick's College, 
Kilbirnie: Polish Festival
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OD PREZESA

Drodzy Członkowie (i wszyscy inni czytelnicy "Wiadomości Polskich")

Wielkanoc w tym roku przypadła dość wcześnie, mamy nadzieję, że wszyscy spędziliście udane Święta z 
rodziną i przyjaciółmi. 

Zbliża się kwiecień i maj (jak szybko ten czas leci) i w ciągu najbliższych tygodni będziemy świętować 
kilka ważnych dat:

1) 25 kwietnia przypada ANZAC Day i o 9 rano odbędzie się specjalna msza święta w kościele St Mary's 
of the Angels przy Boulcott Street, upamiętniająca ofiary zbrodni w Katyniu (1940 rok) i naszych 
najbliższych, którzy już odeszli. 

2) Festiwal Filmów Polskich będzie miał miejsce od 5 do 8 kwietnia w kinie Roxy w Miramar, gdzie 
będzie okazja do obejrzenia kilku świetnych polskich filmów. 

3) Obchody Trzeciego Maja - 100 lat od uzyskania przez Polskę niepodległości. 

4) Stowarzyszenie Polaków w NZ organizuje obchody Trzeciego Maja w dniu 6 maja 2018 r. o 15:00 w 
Domu Polskim przy 257 Riddiford Street odbędzie się akademia z okazji obchodów stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości i uroczyste wręczenie odznaczeń.

Zachęcam wszystkich naszych członków do wzięcia udziału w tych wydarzeniach, bo nie mam 
wątpliwości, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie.

Tadeusz Wypych, Prezes

FROM THE PRESIDENT

Dear Members (and all the other interested readers of this Polish Newsletter)

With Easter celebrations coming early this year, we hope that you all have had an enjoyable break with 
family and friends.

We are now approaching April/May (how the year is quickly slipping away) over the next few weeks we 
will be commemorating several important events.

1) on the 25th of April, ANZAC DAY, at 9.00am,a special mass at St Mary's of the Angels , Boulcott St,-
those victims of the Katyń massacre (1940) and the loss of our loved ones.

2)Polish Film Festival running from the 5-8 April 2018 at the Roxy Cinema Miramar Wellington, an 
exciting collection of Polish films.

3) 3rd of May celebrations -100 Years of Poland's Regained Independence.

4) The Polish Association in NZ will mark the Third of May on 6th May 2018 at 3.00pm, at the Polish 
House 257 Riddiford St - Akademia acknowledging 100 Years of Poland's Regained Independence and a 
special presentation of medals. 

I encourage all our members, their friends and families to support these events, as no doubt there is always 
something of interest at these cultural events. 

Tadeusz Wypych, President

3 of 16



Z AMBASADY.

Z udziałem Ambasadora RP Zbigniewa Gniatkowskiego w dniu 11 marca 2018 r. w Domu Polskim w 
Auckland odbyła się uroczystość związana z obchodami wydarzeń Marca’68. Stowarzyszenie Polaków w 
Auckland przygotowało program artystyczny, na który złożyły się recytacje, filmy i utwory muzyczne 
poświęcone antykomunistycznemu zrywowi studenckiemu z 1968 r. W swoim wystąpieniu Amb. 
Gniatkowski nawiązał do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 
„Polaków łączy etos wolności. Wspólna jest nam troska o pamięć historyczną, dlatego pielęgnujemy 
tradycję i czcimy bohaterów polskich zmagań niepodległościowych w ubiegłych stuleciach. Chcemy w 
tym roku zaprezentować także wystawy
historyczne poświęcone Józefowi
Piłsudskiemu, Kobietom Niepodległości,
Armii Andersa i Radzie Pomocy Żydom.
Chcielibyśmy, aby jubileusz stał się
świętem całej polskiej wspólnoty i by
każdy z nas, obywateli Rzeczypospolitej,
osób o polskim pochodzeniu, czuł się
zaproszony do udziału w uroczystościach
i ich współtworzenia.” – mówił
Ambasador.

Dla uczczenia jubileuszu Ambasada RP
w Nowej Zelandii i środowiska polonijne
przygotowują szereg wydarzeń, m.in. 
koncerty chopinowskie - na przełomie
kwietnia i maja w Nowej Zelandii będzie
koncertował polski pianista Rafał
Łuszczewski. W dn. 5-8 kwietnia w
kinie Roxy w Miramar odbędzie się Festiwal Filmu Polskiego w tym roku prezentujący filmy o 
tematyce niepodległościowej. Ponadto stowarzyszenia Polaków w Wellingtonie, Auckland, Christchurch i 
Dunedin planują wydarzenia rocznicowe, kulturalne, kulinarne i edukacyjne adresowane do różnych 
pokoleń i różnych odbiorców.

Z okazji uroczystości 11 marca 2018 r. w Domu Polskim w Auckland Ambasada RP udostępniła wystawę 
Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą Radzie Pomocy Żydom „Żegota”. Zapraszając do obejrzenia 
wystawy, Amb. Gniatkowski przypomniał historię tej unikalnej organizacji oraz sylwetkę Ireny 
Sendlerowej. A na ręce prezes Stowarzyszenie Polaków w Auckland przekazał publikacje poświęcone 
m.in. polskim Sprawiedliwym.

Ponadto Amb. Gniatkowski wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Krzyże 
Zesłańców Sybiru otrzymali Jan Kołodziński, Witold Pleciak i Ryszard Wach, a Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie otrzymali Malwina i Patrick Schwieters oraz John i Valerie Roy-Wojciechowski. 
Zarówno Wisia Schwieters jak i Jan Roy-Wojciechowski przybyli do Nowej Zelandii w grupie „Polskich 
Dzieci z Pahiatua”.
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18 marca 2018 r. w Broad Bay obok Dunedin odbyły się obchody 70. rocznicy przeniesienia kościoła 
polskiego, wybudowanego przez polskich osadników w 1899 r. w Waihola. Uroczystości, w których 
uczestniczył Ambasador RP Zbigniew Gniatkowski, zorganizowało Stowarzyszenie Polaków w Dunedin i 
wspólnota katolicka z Półwyspu Otago.

Drewniany Kościół pw. św. Marii Królowej Pokoju w Broad Bay został wzniesiony staraniem polskich 
osadników, którzy przybyli do Nowej Zelandii w 1872 r. W 1948 r. decyzją biskupa w Dunedin kościół 
został przeniesiony do osady Broad Bay, gdzie do tej pory służy środowisku polonijnemu z Dunedin 
i miejscowym katolikom. W ostatnich latach trwały usilne zabiegi, by kościół – podobnie jak inne obiekty 
sakralne na tym terenie – nie został sprzedany przez diecezję w Dunedin. Dzięki wsparciu Polonii i 
Ambasady RP w Wellingtonie w ostatnich latach zostały wyremontowane organy i zabezpieczone witraże. 
W maju 2017 r. Amb. Gniatkowski spotkał się z mieszkającą pod Wellingtonem wnuczką budowniczego 
kościoła z Waihola Augusta Orłowskiego, która obchodziła 110 urodziny. Jest najstarszą Nowozelandką.

Polonia w Dunedin, mimo niewielkiej liczebności, należy do najaktywniejszych w Nowej Zelandii. Jej 
staraniem zostały także odnowione groby polskich osadników w Allanton z końca XIX wieku. 

25 kwietnia 2018 r. w Wellingtonie odbędą się obchody Dnia Pamięci Katynia i Dnia Pamięci Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej połączone z obchodami święta państwowego ANZAC Day. Podobnie jak w 
poprzednim roku zostaną odprawione Msze św. w Kościele Świętej Marii Anielskiej o godz. 9.00 i w 
Kościele św. Joachima w Berhampore. Po południu w Domu Polskim Stowarzyszenie Polskich 
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Kombatantów przygotowuje okolicznościowe spotkanie, podczas którego planowane jest wręczenie 
Krzyży Zesłańców Sybiru.

Kilka dni później, w czasie uroczystości z okazji Dnia Polonii i Święta Konstytucji 3 Maja, kilkanaście par
małżeńskich mieszkających w Wellingtonie i okolicach otrzyma Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tych szczególnych uroczystościach.

Z okazji świąt Wielkiej Nocy składam Państwu i Państwa Rodzinom serdeczne życzenia. Niech ten 
wyjątkowy czas upłynie Państwu w zdrowiu, radości i spokoju, przynosząc wiele pięknych chwil w gronie
bliskich.

Zbigniew Gniatkowski
Ambasador RP w Nowej Zelandii

STOWARZYSZENIE POLAKÓW

Święto Państwowe 3 Maja
W niedzielę, dnia 6 maja 2018 r, obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Msze święte odbędą się w obu 
kościołach: Berhampore o godz. 9.30 i Avalon o godz. 11.30. Msza święta celebrowana przez naszego 
kapłana ks. Tadeusza Świątkowskiego w kościele św.Joachima w Berhampore będzie miała wystrój 
bardziej świąteczny, gdyż wezmą w niej udział poczty sztandarowe Stowarzyszenia Polaków i 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Będzie to główna msza poświęcona rocznicy Konstytucji 3. Maja.

Zarząd Stowarzyszenia Polaków zaprasza wszystkich Rodaków z rodzinami na AKADEMIĘ 3 MAJA 
która odbędzie się dnia 7 maja 2017 r, o godz. 15.00 (3.00 po południu) w Domu Polskim. Jak co roku 
będzie to uroczysta Akademia z ciekawym programem artystycznym. Wstęp wolny.

Polish Constitution Day – 3 May
On Sunday, 7 May 2017, we will be commemorating the Polish Constitution (3 May). Mass will be 
celebrated by Father Tadeusz Świątkowski at both churches: Berhampore at 9.30am and Avalon at 
11.30am. The mass at Berhampore will be the official mass with flag bearers representing the Polish 
Association and the Polish Combatants Association.

The Polish Association Executive Committee invites all Poles with their families to the 3rd MAY 
CELEBRATION which will take place on 6 May 2018 at 3pm at the Polish House. As in previous years,it 
will be a festive concert with an interesting artistic programme. Free entry.

Zarząd Stowarzyszenia Polaków / Executive Committee

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW

25 kwietnia – ANZAC Day, Dzień Katynia, Smoleńsk
W tym roku ANZAC DAY wypada w środę. W tym dniu będziemy obchodzili, jak od wielu już lat, 
DZIEŃ PAMIĘCI Polaków zamordowanych w KATYNIU oraz zmarłych na bezdrożach sowieckiej 
Syberii. W tym miesiącu przypada także ósma rocznica wielkiej tragedii narodowej – katastrofy lotniczej 
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pod Smoleńskiem – w której zginęli: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką, 
ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz wysokiej rangi przedstawiciele urzędów 
państwowych. Będziemy modlili się za dusze żołnierzy nowozelandzkich i polskich, którzy zginęli w 
czasie I Wojny Światowej, za dusze Polaków, których wymordowali Sowieci w czasie II Wojny Światowej
oraz za tych, którzy jechali osiem lat temu do Katynia, aby tam złożyć hołd tysiącom Polaków 
zamordowanych przez Sowietów.

Program obchodów ANZAC DAY – DZIEŃ KATYNIA

25 kwietnia – godz. 9.00 Msza św. w kościele St. Mary’s of the Angels w Wellington dla 
Nowozelandczyków i Polaków z udziałem pocztów  Sztandarowych 
Stowarzyszenia Polaków i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów ze
złożeniem wieńców kwiatów pod Tablicą Katyńską

godz. 11.00 Uroczysta Msza św. w kościele Św. Joachima w Berhampore z 
udziałem pocztów sztandarowych Stowarzyszenia Polaków i 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. 

Po Mszy św. można przyjść do Domu Polskiego

godz. 13.00 (1.00 po południu) Tradycyjny POCZĘSTUNEK ŻOŁNIERSKI w 
Domu Polskim, wstęp $10

- przemówienia okolicznościowe

- wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru

- poczęstynek żołnierski (około 2 p.p.)

- wyświetlenie filmu

                                                                     Zarząd SPK

ANZAC Day
Australian and New Zealand Army Corps, w skrócie ANZAC, wojska australijskie i nowozelandzkie, 
walczące po stronie Aliantów w czasie I Wojny Światowej, w dniu 25 kwietnia 1915 r. wylądowały w 
Gallipoli, w Turcji. Zgodnie z planem Winstona Churchilla, połączone wojska obu krajów miały za 
zadanie wyprzeć Turków i opanować cieśninę Dardanele, co
ułatwiłoby dostęp do Morza Czarnego, celem pomocy
sprzymierzonej z aliantami Rosji.

Niestety, plan się nie udał i wojska ANZAC poniosły ogromne
straty i resztki obu armii były zmuszone do odwrotu. Dzień 25
kwietnie jest Dniem Pamięci Narodowej Australii i Nowej
Zelandii. My – Polacy – solidaryzujemy się ze społeczeństwem
nowozelandzkim i wspólnie obchodzimy to święto.

Dzień Katynia
W wyniku napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 września 1939 r. przez hitlerowskie 
Niemcy oraz dnia 17 września 1939 r, przez stalinowski Związek Radziecki, Polska została podzielona 
przez zaborców na dwie części.

We wschodniej części, zabranej przez Sowiety, znalazły się duże ugrupowania cofającej się przed 
Niemcami armii polskiej, która broniłaby się jeszcze długo, gdyby nie atak sowiecki tzw. “nóż w plecy”. 
Sowieci, zaraz po wkroczeniu na tereny polskie, zaczęli masowo zamykać większość polskich żołnierzy w
wielu obozach, m.in. w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku. W marcu i kwietniu 1940 roku, w czasie II 
Wojny Światowej, w lesie katyńskim, 20 km od Smoleńska, sowieckie NKWD zamordowało około 4400 
polskich oficerów i jeńców z obozu w Kozielsku, strzelając z bliska w tył głowy i często zasypując w 
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dołach jeszcze żywe osoby. W 1990 r. władze ówczesnego Związku Radzieckiego (prezydent Jelcyn) 
potwierdziły odpowiedzialność NKWD (sowiecki urząd bezpieczeństwa) za śmierć polskich jeńców 
wojennych w Katyniu. W 1992 r. władze obecnej Federacji Rosyjskiej ujawniły dokument z marca 1940 r. 
dotyczący zamordowania ponad 20 000 Polaków, oficerów wojska polskiego, policji, urzędników 
państwowych itd. 

Przez następne lata, za czasów sprawowania przez Putina funkcji premiera i prezydenta Federacji 
Rosyjskiej, rząd Rosji starał się nie uznawać ujawnionej winy NKWD, wyciszał sprawę Katynia, sądy 
oddalały uznanie ofiar katyńskich. Dopiero po tragicznej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, zaczęto 
ponownie wracać do sprawy Katynia. Duma Państwowa Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej 
(niższa izba parlamentu) przyjęła rezolucję o potępieniu mordu katyńskiego i uznania go za zbrodnię 
reżymu stalinowskiego. Niestety, w ślad rezolucji Dumy nie poszły naprzód formalności prawne ze strony 
rządu  Federacji Rosyjskiej. A nawet przeciwnie, wysoko postawione osobistości i niektóre pisma nadal 
twierdzą, że KATYŃ to sprawa hitlerowskich Niemiec; ta kampania nasila się przed każdą rocznicą 
tragedii smoleńskiej.

Dla nas Polaków, mieszkających w Nowej Zelandii, prawne uznanie mordu katyńskiego, jest niezmiernie 
ważne emocjonalnie, bo łączy się to z tragedią tysięcy polskich rodzin wywiezionych w bydlęcych 
wagonach do łagrów, stepów, lasów, na bezdroża tajgi syberyjskiej, do prac ponad siły, do głodu, ubóstwa, 
zniewolenia, zamieniania zesłańców w niewolników i dążenia do ich świadomego wyniszczenia.

Obchody DNIA KATYNIA niech symbolizują nam czczenie pamięci o Polakach zamordowanych i 
zmarłych w sowieckiej Rosji. Uczcijmy ich pamięć!

Katastrofa smoleńska
Dnia 10 kwietna 2010 roku, w drodze do Katynia, na uroczystości upamiętniające zamordowanie przez 
Sowietów około 22 000 polskich oficerów w różnych obozach śmierci na terenie byłego Związku 
Radzieckiego (ZSRR), zginęli w katastrofie lotniczej:  prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński z Małżonką Marią, były prezydent II Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
wysokiej rangi oficerowie Polskich Sił Zbrojnych, zwierzchnicy różnych wyznań religijnych, ministrowie,
kombatanci i inne osoby zajmujące wysokie pozycje w państwie. Wszyscy zginęli w katastrofie samolotu 
rządowego produkcji radzieckiej w czasie lądowania na lotnisku wojskowym w Smoleńsku, około 20 km 
od Katynia. Katastrofa nastąpiła kilkaset metrów przez lotniskiem. Międzynarodowy Komitet do Badań 
Wypadków Lotniczych (wszyscy członkowie to Rosjanie) wydał komunikat, stwierdzający, że  prawie całą
winę za wypadek ponoszą polscy piloci i osoby przebywające w kabinie pilotów. W Polsce kilka lat temu 
powołano komisję rządową tzw Millera badającą tragedię smoleńską. Ponieważ wyłoniły się nowe fakty, 
nowo wybrany rząd PiS powołał ponownie zespół, pod przewodnictwem Min. Macierewicza, do 
przeanalizowania od początku sprawy tej największej tragedii narodowej, która wydarzyła się w Polsce po 
II Wojnie Światowej. Wyniki badań komisji będą opublikowane w dniu 10 kwietnia 2018 r., choć nie 
będzie to koniec badań --- TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ ---

                                                                                                          Marian Ceregra

Składki członkowskie i inne sprawy SPK
Prosimy wszystkich członków SPK o uregulowanie składek
członkowskich w wysokości $10 za jeden rok. Składkę przyjmuje 
skarbnik SPK kol. Wanda Borowicz, tel. 027 4939 374 oraz
członkowie Zarządu SPK kol.kol.: Banaś Irena, Ceregra Marian.
Informacje o opłaceniu składek udziela skarbnik pod w.w. numerem
telefonu.

Można przesyłać czeki na adres:

             POLISH EX-SERVICEMEN’S ASSOCIATION in NZ
             PO Box 2141

             Wellington 6140
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Przy okazji informujemy, że jesteśmy otwarci na przyjmowanie nowych członków.

Informujemy także:

1) Członkowie SPK mogą otrzymać legitymacje członkowskie z fotografią.

2) Wszyscy członkowie SPK uprawnieni są do noszenia beretów z orłem polskim.

Koszt beretów pokrywają zamawiający. Jeżeli będą chętni, to możemy sprowadzić takowe z Polski. 
Żołnierze, posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie stopień 
wojskowy, otrzymają naszywki ze stopniem.

3) Wnioski na następne dyplomy Prezydenta RP z okazji 50. Lat Pożycia Małżeńskiego będziemy 
przyjmować w 2019 r., o czym zawiadomimy.

4) Jak informowaliśmy w “Wiadomościach Polskich” oraz na różnych spotkaniach polonijnych, 
przyjmowanie wniosków przez Zarząd Krajowy SPK na otrzymanie kombatanckich świadczeń 
pieniężnych z Polski, przysługujących osobom deportowanym do Rosji Sowieckiej w czasie II Wojny 
Światowej zakończyliśmy w ubiegłym roku. Każdy Polak deportowany na Syberię może osobiście 
wnioskować o przyznanie symbolicznych świadczeń pieniężnych (około PLN 460/m-c). 

5) Można zamówić nagrania wideo (i niektóre fotografie) z różnych uroczystości SPK-owskich, a także 
polonijnych, wykonywane w ostatnich kilkunastu latach.

W powyższych sprawach informacji udziela Prezes SPK, kol. Marian Ceregra, tel. (04) 972 4545, email: 
mariopol4545@gma  il.com 

                                                                                                                             Zarząd SPK

OD REDAKCJI / FROM THE EDITORS

Po ponad dziesięciu latach pracy przy redagowaniu 
"Wiadomości Polskich" Aleksandra Brewer 
wyjeżdża na jakiś czas z Nowej Zelandii i w 
związku z tym poszukujemy od czerwca osoby do 
pomocy przy redagowaniu naszego miesięcznika. 
Wymagana jest znajomość języka polskiego i 
angielskiego oraz obsługa programu do obróbki 
tekstu, np. Microsoft Word. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt pod adresem 
editor@polishcommunity.or.nz

Aleksandra Brewer & Krysia Januszkiewicz-Reid
Redakcja

After over ten years of editing of "Wiadomości 
Polskie" Aleksandra Brewer is leaving New 
Zealand for a while and therefore we are looking for
a volunteer to help with editing our monthly 
newsletter, starting from June. The new editor 
would need to speak both English and Polish and be
familiar with word processing applications such as 
MS Word. Please email us on 
editor@polishcommunity.org.nz if you are 
interested.

Aleksandra Brewer& Krysia Januszkiewicz-Reid
Editors
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KOŃ PRZEWALSKIEGO I CZARNOBYL / THE PRZEWALSKI HORSE

AND CHERNOBYL

Mikołaj Przewalski, tak jak wielu Polaków pod 
zaborem rosyjskim, służył w armii carskiej, w 
której został generałem. 

Po za służbą wojskową, jego 
zainteresowania naukowe, z których zasłynął, były 
geografia i badania zwierzyny na obszernych 
azjatyckich terenach imperium rosyjskiego. Jego 
naukowe osiągnięcia uczczono pomnikiem.

Przewalski zasłynął na świecie za odkrycie 
na azjatyckich stepach nietypowy gatunek koni, 
jedynych jeszcze żyjących prawdziwie dzikich, 
pierwotnych i nigdy nie oswojonych.  Świat 
naukowy utrwalił nazwę tego gatunku „koń 
Przewalskiego”. Wszystkie inne konie na świecie, 

które uważa się za dzikie, 
takie jak mustangi w 
Ameryce Północnej, lub 
dzikie konie z Kaimanawa 
w Nowej Zelandii, są 
potomkami udomowionych
koni, które uciekły lub były
niegdyś wypuszczane na 
wolność. Tak na 
marginesie, konie w ogóle 
dawniej zalegały tereny 
Ameryki Północnej, ale 
tam wyginęły w 

zamierzchłych czasach, z nieznanych jeszcze 
powodów, a dopiero ponownie tam się pojawiły z 
europejskimi najeźdźcami w 16 wieku.

Oczywiście, Przewalski nie był pierwszym, który 
odkrył ten gatunek konia, bo znali go od wieków 
tamtejsi ludzie, tak jak jest w większości z 
„odkryciami” przez Europejczyków, którzy 
uważali, że coś po prostu nie istnieje dopóki oni 
tego nie „odkryli”, ale był pierwszym, który 
wykrył dzikość i odmienność tego gatunku dla 
nauki.

Przewalski odkrył też inne gatunki dzikich 
zwierząt, które nigdy nie były udomowione, tak jak
gatunek dwu-garbowego wielbłąda azjatyckiego 
lub osła mongolskiego, ale nazwisko 
Przewalskiego w dziwny sposób utrwaliło się tylko
w nazwie „koń Przewalskiego”.

W 19-tym wieku koń Przewalskiego prawie 
wyginął na terenach Azji, głównie z powodu 
polowań. Został później ponownie tam 
sprowadzony z europejskich zwierzyńców, z 

Mikołaj Przewalski, like so many of Poles living 
under the rule of the Russian Empire of the time, 
served in its army in which he became a general.

Apart from his military career, he was a 
keen geographer and researcher into the wildlife in 
the vast lands of Central and East Asia. His 
scientific discoveries earned him a monument.

Przewalski achieved world fame 
particularly for his findings of the peculiarities of 
the unusual and rare specimens of the only 
surviving truly wild horses which had never been 
domesticated. The scientific world named this 
species the “equus przewalskii”, commonly known
as the “Przewalski horse”. All other horses in the 
world which are considered wild, such as the 
“wild” mustangs of North America or the “wild” 
Kaimanawa horses in New Zealand were in fact 
once fully domesticated and are only descendants 
of horses which over long periods of history 
escaped or were released into the wild. It is worth 
mentioning as a curiosity that horses in general 
were running free in North America, but had 
become extinct there in prehistoric times, for 
reasons yet unknown. They reappeared there with 
the European invaders in the 16th century.

It is obvious that Mikołaj Przewalski was 
not the first to have sighted “his” horse, because it 
was known over the centuries to the local people, 
as was the case of most of “discoveries” by the 
Europeans, who believed that nothing existed 
unless they discovered it. But Przewalski was truly 
the first who discovered the uniqueness of this 
horse to the scientific world.

Przewalski also “discovered” other types of
wild animals which had never been domesticated 
to date, such as the Asian two-humped Bactrian 
camel or the Mongolian wild ass. But for some 
reason Przewalski is generally famous for the feral 
horse which bears his name.
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powodu troski o jego przetrwanie. 
Po wypadku reaktora atomowego w 

Czarnobylu na Ukrainie, ilość tych koni została 
tam umieszczona, żeby miały sposobność rozwijać 
się w swoim dzikim stanie, bezpieczne od ludzi. 
Całkiem dobrze się tam rozwijały, nie zauważono 
żadnych zewnętrznych zaburzeń na ich ciałach, ale 
nie wiadomo, jaki wpływ ma naprądnienie 
atomowe na ich organizmy, bo badacze-naukowcy, 
bojący się zakażenia, więcej niż tubylcy –
kłusownicy polujący, nie kwapią się tam dłużej 
przebywać. 

Niestety, skarżony teren Czarnobyla
nie odstraszył tamtejszych, biednych ludzi, 
szukających pożywienia w tych lasach. Z tego 
powodu, ilość tych koni w Czarnobylu maleje. Nie 
znany jest wpływ spożywania takiego 
„zakażonego” mięsa na tych ludziach. Na całym 
świecie około 300 tego gatunku koni żyje na 
wolności.

Co raz więcej odważnych grup 
turystycznych odwiedza te tereny, ale wolno im 
tam przebywać nie dłużej niż około 15 minut 
„bezpiecznych”.

Po wybuchu reaktora jądrowego w 
Czarnobylu, spodziewano się, że dzika zwierzyna 
w okolicznych lasach albo wyginie, albo zostanie 
w jakiś sposób wypaczona przez promieniowanie. 
Minęło już 30 lat od tego wypadku i nie 
zauważono żadnych zewnętrznych zmian, ani w 
roślinności, ani w zwierzętach. 

W Rosji, Przewalski jest też znany jako 
wojskowy, który namawiał cara żeby poszerzał 
imperium rosyjskie, przez zdobywanie ziem 
Środkowej Azji, odbierając Chinom tamtejsze 
prowincje. Uważał, że z zaledwie tysiącem 
żołnierzy, Rosja zdoła zdobyć te wielkie obszary. 
W rzeczywistości tak mniej więcej się stało.

Opracował Stanisław Manterys
Źródła: Wikipedia i inne 

During the 19th century the Przewalski 
horse almost became extinct in Asia, mainly due to
intensive hunting. It was saved from total 
extinction by re-introduction of the animal from 
European zoos, when it became fashionable to care
for such things.

After the serious explosion in the 
Chernobyl nuclear power station in Ukraine, some 
of the Przewalski horses were introduced into the 
contaminated area, where they were expected to be
preserved in their natural wild state, free from 
human intervention. They seemed to acclimatise 
there well and their numbers increased. The 
radiation did not seem to affect their bodies, but it 
is still not known how their internal organs are 
coping, because scientists are most reluctant to risk
the contaminated area for long enough to find out.

Such reluctance is not shared by the local 
poachers from outside the contaminated zone, to 
whom the horse meat is a boon in their hard life. 
Because of poaching the numbers of horses living 
there has dropped.

There is an increase in brave tourists to the 
contaminated zone, who are allowed only about 15 
minutes, which is considered “safe”.

After the nuclear disaster, it was expected 
that because of the radiation the wild animals in the
surrounding area will either die off or will mutate 
into something else. 30 years have passed since the
accident but no external changes have been 
noticed, neither among the animals nor in the 
vegetation.

In Russia, Przewalski is also well known 
for his military career. He tried to convince the 
Tsar to expand his empire through conquest of 
Central Asia, by wrestling some provinces from 
China. He considered that a thousand Russian 
soldiers could easily conquer these vast territories. 
That is in fact what more or less happened.

Compiled by Stanisław Manterys
Sources: Wikipedia and others
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FESTIWAL POLSKICH FILMÓW / POLISH FILM FESTIVAL

Trzecia edycja Festiwalu Polskich Filmów w 
Wellington - WPFF 2018 - odbędzie się w ten 
weekend. Zapraszamy do przyłączenia się do 
światowych obchodów setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

To międzynarodowe wydarzenie będzie miało 
miejsce także w Europie, Ameryce Północnej i Azji,
a w Nowej Zelandii od 5 do 8 kwietnia 2018 roku.

Wspólnie z naszym głównym partnerem, 
Stowarzyszeniem Filmowców Polskich i we 
współpracy z polskim Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych i Polskim Instytutem Filmowym, 
prezentujemy siedem wybranych filmów 
oferujących szerokie spektrum tematów oraz 
różnorodność estetyki ukazującą różne okresy 
historyczne z punktu widzenia kilku pokoleń.

Wanda Lepionka
Dyrektor Festiwalu

The third edition of the Wellington Polish Film 
Festival – WPFF 2018 is happening this weekend. 
Please join us as part of a worldwide celebration to 
commemorate Poland’s centennial of its regained 
independence. 

This international showcase event, also showing 
throughout Europe, North America and Asia, will 
premiere in New Zealand, running from 5th to 8th 
April 2018. 

Together with our Principal Partner, the Polish 
Filmmakers Association, and in collaboration with 
the Ministry of Foreign Affairs of Poland and the 
Polish Film Institute, we present seven selected 
films offering both a wide thematic spectrum and a 
diversity of aesthetics showcasing various historical
periods, from the viewpoint of several generations.

Wanda Lepionka
Festival Director

Program Festiwalu / Festival Programme

Czwartek 5 kwietnia

19:30 Warszawa 44 
(otwarcie festiwalu)

Thursday 5 April

7.30pm Warsaw 44 (Opening 
Night)

Piątek 6 kwietnia

20:00 Ziemia Obiecana 

Friday 6 April

8pm The Promised Land

Sobota 7 kwietnia 

14:30 Wołyń 

17:30 Człowiek z marmuru

Saturday 7 April

2.30pm Volhynia

5.30pm Man of Marble

Niedziela 8 kwietnia 

14:30 Noce i dnie 

17:30 Popiół i diament 

19:30 Pianista

Sunday 8 April

2.30pm Nights and Days

5.30pm Ashes and Diamonds

7.30pm The Pianist

12 of 16



Festiwal odbędzie się w kinie Roxy w Miramar. 
Bilety można nabyć przez internet na stronie 
www.roxycinema.co.n  z lub osobiście w kinie przy
5 Park Rd w Miramar, telefon 04 388 5555. 
Członkowie Stowarzyszenia Polaków w NZ mogą
kupić bilety w cenie zniżkowej $12.50 (oprócz 
otwarcia festiwalu, na które bilety kosztują $30).  
Więcej informacji na temat Festiwalu i 
wyświetlanych filmów można znaleźć na stronie 
www.wpff.nz

The Festival takes place at the Roxy Cinema in 
Miramar. Tickets can be purchased through Roxy 
Cinema online www.roxycinema.co.n  z  r in person at 
Roxy Cinema, 5 Park Rd Miramar, ph: 04 388 5555. 
There is a Polish Association in NZ (Inc) Member 
discount: $12.50 per ticket for all sessions (except 
Opening Night which is $30 per ticket). More 
information about the Festival and the films can be 
found on www.wpff.nz. 
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BABKA WIELKANOCNA / POLISH EASTER BABKA

Babka is a sweet Polish yeast bread, 
similar to Italian panettone, that can be 
made with rum-soaked raisins and iced, 
or left plain. It's an Easter favourite.

Traditional babka is made with a 
staggering number of egg yolks. This 
recipe is lighter on the cholesterol load, 
requires no kneading, and only takes one 
rise.
Babka, which literally means 
"grandmother" in Polish, probably got the
name because its shape is reminiscent of 
an old woman's wide, swirling skirts. 

WHAT YOU WILL NEED HOW TO MAKE IT

• 1 package active dry yeast (7 gms)

• ¼ cup warm water

• 170 gms butter

• ¾  cup sugar

• ½  teaspoon salt

• 1 cup scaled milk

• 1 teaspoon vanilla

• 3 large beaten room-temperature eggs

• 4 ¼  cups all-purpose flour

• Optional: 2 tablespoons lemon zest

• Optional: ½ to 1 cup light or dark 

raisins

• Optional: icing sugar

Fot the Optional Icing:

• 2/3 cup icing sugar

• 2 tablespoons lemon juice

• 1 tablespoon hot water

1. In a small bowl, dissolve yeast in warm water and set 
aside.

2. Place butter, sugar, and salt in a large bowl or stand mixer,

and pour the scalded milk over it. Using the paddle 

attachment, mix until butter has melted and milk has 

cooled to 43 C or below. Mix in the vanilla and eggs. Add

yeast and mix until well combined.

3. Add the flour, lemon zest (if using), and raisins and mix 

thoroughly. The dough will be of a thick cake batter 

consistency.

4. Heat oven to 180 C. Lightly coat a 25 cm babka pan, or 

bundt pan with cooking spray. Pour batter into prepared 

pan and cover lightly with greased plastic wrap. Let rise 

in a warm place until doubled in bulk or until dough 

reaches the top of the pan but no higher.

5. Bake about 40 to 45 minutes or until a toothpick inserted 

near the center comes out clean.

6. Cool on a wire rack and dust with confectioners' sugar 

before serving or, when the cake is cool, drizzle with the 

optional icing made by whisking together confectioners' 

sugar, lemon juice, and boiling water.

Serves 12
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OGŁOSZENIA W "WIADOMOŚCIACH
POLSKICH"

ADVERTISING IN ”WIADOMOŚCI
POLSKIE” 

Informujemy Państwa, ze możemy zamieszczać 
ogłoszenia od firm i osób prywatnych. Ogłoszenia 
należy przesyłać na adres redakcji. 

Cena ogłoszeń czarno-białych: 1/4 strony - $25, 1/3 
strony - $35, 1/2 strony - $45, 3/4 strony - $60, cała 
strona (A4) - $75.

Ogłoszenia kolorowe: 1/4 strony - $50, 1/3 strony - 
$70, 1/2 strony - $90, 3/4 strony - $120, cała strona 
(A4) - $150. Do tych cen należy doliczyć podatek 
GST. 

Dla członków Stowarzyszenia przewidujemy zniżkę
w wysokości 25%.

Informacji udziela Krysia Januszkiewicz-Reid: 
04 934 9582

We would like to inform you that we are able to 
publish advertisements received from businesses or 
individuals. Please send them to the editors' address.

Prices for black and white ads: 1/4 page - $25, 1/3 
page - $35, 1/2 page - $45, 3/4 page - $60, whole 
page (A4) - $75. 

Prices for c  olour ads: 1/4 page - $50, 1/3 page - 
$70, 1/2 page - $90, 3/4 page - $120, whole page 
(A4) - $150. These prices do not include GST. 

Polish Association members will receive a discount 
of 25%.

For more information please contact Krysia 
Januszkiewicz-Reid: 04 934 9582 

Przypomnienie od Redakcji Reminder from the Editors

Materiały prosimy przesyłać na adres 
editor@polishcommunity.org.nz do ostatniego dnia
poprzedniego miesiąca.

Prosimy, aby były one niesformatowane, tekst i 
dołączone do niego zdjęcia osobno. 

Dziękujemy za Państwa interesujące artykuły!

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść 
publikowanych artykułów.

Please send your materials to 
editor@polishcommunity.org.nz by the last day of 
the preceding month. 

Please send the articles as unformatted (plain) text, 
with the text and any accompanying photographs 
attached as separate files. 

Thank you for your interesting articles!

The Editor is not responsible for the contents of the 
published articles.
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100 Years of Poland’s Regained Independence. Polish History in Film Masterpieces is a public task co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland  
under the Collaboration in the Field of Public Diplomacy 2018 competition.
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