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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS

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, 13 maja, 13:30, Dom Polski: Obiad z 
okazji Dnia Matki

Sunday, 13 May, 1.30pm, Polish House: Mother's 
Day Lunch
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Wtorek, 15 maja, 19:00, Dom Polski: spotkanie 
na temat Kresy-Syberia

Tuesday, 15 May, 7pm, Polish House: Kresy-
Siberia meeting

Niedziela, 20 maja, 15:00, Dom Polski (dolna 
sala): spotkanie Koła Koleżanek

Sunday, 20 May, 3pm, Polish House (bottom 
meeting room): Ladies casual catch-up

Niedziela, 7 października, 11:00-16:00, St 
Patrick's College, Kilbirnie: Polski Festiwal

Sunday, 7 October, 11am-4pm, St Patrick's 
College, Kilbirnie: Polish Festival

OD PREZESA

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

W tym roku Polacy obchodzą stuletnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji 6 
maja 2018 r. o 15:00 w Domu Polskim przy 257 Riddiford St odbędzie się Akademia upamiętniająca tę 
rocznicę wraz ze specjalnym wręczeniem orderów przez Ambasadora RP.

Grupa taneczna Orlęta w liczbie 20 dzieci wraz z 20 opiekunami odwiedziła w kwietniu Sydney, aby 
uczestniczyć w inauguracyjnym Festiwalu Tańca Polskiego. Nasi tancerze uczestniczyli w dwóch 
koncertach wraz z Lajkonikiem, Podhalem i innymi australijskimi grupami. Polonia wellingtońska może 
być dumna z przedstawienia p.t. "Czerwony Kapturek", które było bardzo profesjonalnie wykonane jak na 
tak młodą grupę. Olbrzymie podziękowania dla rodziców i osób wspierających to przedsięwzięcie 
pomagając w zbieraniu funduszy, projektowaniu kostiumów czy organizowaniu prób. Takie wydarzenia 
nie mogłyby mieć miejsca bez Waszego zaangażowania i poświeconego czasu.

Zarząd dalej pracuje nad rozmaitymi bieżącymi projektami: (1) utrzymanie budynku, (2) sprawa 
zniszczenia tablicy upamiętniającej Dzieci z Pahiatua przy drodze SH2, (3) nadchodzący Polski Festiwal, 
(4) rozważenie raportu na temat wzmocnienia Domu Polskiego na wypadek trzęsienia ziemi, (5) 
utrzymanie i wymiana niektórych stołów z sali i (6) sieć wifi i internet w Domu Polskim.

Zachęcam wszystkich członków i ich znajomych i rodziny do wspierania naszych wydarzeń. Bez Waszego
zaangażowania społeczność polska nie mogłaby cieszyć się tak barwną polską kulturą.

Tadeusz Wypych, Prezes

FROM THE PRESIDENT

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

This year Poles will celebrate 100 years since Poland regained its Independence. As a reminder that on the 
6th May 2018 at 3.00pm, at the Polish House 257 Riddiford St, -Akademia will be held acknowledging 
this special event in conjunction with a special presentation of medals by the Ambassador.  

The Orlęta dance Group with 20 children and 20 supporters visited Sydney in April to an inaugural Polish 
Dance Festival. They participated in two concerts , along with children from Lajkonik, Podhale and other 
Australian dance groups. Orlęta's Czerwony Kapturek presentation was a special feature and the 
Wellington Polish Community should be proud that such a young group can put on such a professional 
cultural presentation. Many thanks to all supporters, parents and others, who assisted with fundraising , 
costume design, and time spent rehearsing. None of these types of events can be successful without a 
special sacrifice of time and commitment. 

The Executive Committee continues to work on various ongoing projects, (1) building maintenance, (2) 
issues surrounding the damage that occurred in Pahiatua on the monument sign positioned by the Polish 
Memorial on SH2 Pahiatua (3) Up coming Polish Festival (4) Reviewing the report on earthquake 
strengthening of Dom Polski (5) the maintenance and replacement of some of the hall tables and (6) the 
WIFI, internet links in the Dom Polski. 

I encourage all our members, their friends and families to support our events. Without your support the 
Polish Community cannot receive the benefits of such a vibrant Polish culture. 

Tadeusz Wypych, President
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Z AMBASADY.

Wystąpienie Ambasadora RP Zbigniewa Gniatkowskiego 

podczas obchodów Dnia Katynia i Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Anzac Day, 25 kwietnia 2018, Dom Polski, Wellington

Szanowni Państwo,

Słowo „Katyń” to symbol eksterminacji polskiej elity, ale także kłamstwa, które – w zamyśle sowieckich 
oprawców – miało spowodować, że prawda o zbrodniach dokonywanych przez NKWD nigdy nie zostanie 
odkryta. Stało się inaczej, a pamięć o Katyniu jest dziś uniwersalną przestrogą. W całym kraju i za granicą,
także w Nowej Zelandii, upamiętniamy ofiary sowieckich mordów.

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego Partii Komunistycznej z 5 marca 1940 r., 
sowiecka policja polityczna NKWD wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród 
nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej 
części Polski. Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, jeńców ze Starobielska – w 
Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejne egzekucje przeprowadzono w 
więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Władze ZSRR postanowiły zgładzić tysiące 
bezbronnych Polaków, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali 
patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Ojczyznę. 

Tym Katyń był 78 lat temu. Możemy się dziś zdobyć na refleksję, co Katyń symbolizuje obecnie. Dziś 
Katyń to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili 
życiem. To dążenie do poznania pełnej prawdy o mechanizmach zbrodni i jej sprawcach. Bo bezimienne 
nie mogą pozostać nie tylko ofiary, ale i kaci.

Katyń to miejsce-słowo dla Polaków symbolizujące zagładę polskiej elity w 1939 r., ale również symbol 
kłamstwa i dochodzenia do prawdy. Już od pierwszych dni po ujawnieniu zbrodni Sowieci próbowali 
zakłamać rzeczywistość. Związek Sowiecki, będący sprawcą zbrodni, przez kilkadziesiąt lat używał 
wszystkich możliwych sposobów, aby prawda o niej nie dotarła do opinii publicznej. Nie wystarczyło tych
ludzi zabić, trzeba było zniszczyć wszystkie ślady po nich.

Jest naszą powinnością sprawić, by pamięć o tej bezprecedensowej zbrodni, będącej naszą narodową 
tragedią, stała się częścią europejskiej i światowej historii. Tylko wtedy zbrodnia ta może stać się 
przestrogą dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne jest właściwe upamiętnianie ofiar sowieckich 
mordów sprzed 78 lat.

W tym miejscu chciałbym złożyć szczególne podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Nowej Zelandii za wieloletnie zaangażowanie na rzecz kultywowania pamięci o 
zbrodniach sowieckich. Los Dzieci z Pahiatua jest spleciony z losem oficerów pomordowanych w 
Katyniu. Wraz ze Stowarzyszeniem Polaków w Nowej Zelandii są Państwo znani ze swojej niestrudzonej 
działalności na rzecz umacniania polskości w Nowej Zelandii, pielęgnowania naszej historii i 
podtrzymywania pamięci o zbrodni katyńskiej. 41 lat temu staraniem Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w kościele Świętej Marii została odsłonięta Tablica Katyńska. Podobna tablica wraz z 
ziemią przywiezioną z Katynia znajduje się w katedrze w Auckland.

Szanowni Państwo,

Dziś wspominamy także Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. 10 kwietnia, w 8. Rocznicę, odbyły się w Polsce 
uroczystości upamiętniające ofiary tragedii, w której zginęło 96 osób, wśród nich Prezydent RP Lech 
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Kaczyński z Małżonką. - Tamtego dnia odeszło bardzo wielu ludzi, którzy byli skarbem dla Polski i wielką
nadzieją dla Polski  - mówił Prezydent Andrzej Duda w Krakowie. 

Polaków łączy pamięć i smutek z powodu tego, że odeszli - tak wielu dobrych ludzi, polskich patriotów. 
Jak, mówiąc o ofiarach, zaznaczył Premier Mateusz Morawiecki, „bez jakiegokolwiek podziału na barwy 
polityczne, na wykształcenie, na światopogląd, na inne przekonania, połączeni w jednym przekonaniu – że
są polskimi patriotami i muszą oddać hołd innym patriotom, którzy polegli. Że muszą utrwalić pamięć, 
uczcić ją.” 

W Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego został odsłonięty Pomnik Ofiar Tragedii 
Smoleńskiej z 2010 roku. Pomnik stanął na Placu, gdzie – jak mówił prezydent Duda - jest święty dla nas 
wszystkich Grób Nieznanego Żołnierza, placu, gdzie usłyszeliśmy jedne z najważniejszych słów w naszej 
historii wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II – słów, które obudziły Polaków do wolności. 
Placu, który jest świadkiem naszej historii, tak jak ważną rysą w naszej historii jest tragedia smoleńska.

Dziękuję za uwagę.

Address by Mr Zbigniew Gniatkowski, Ambassador of Poland

at the celebratory mass at St Mary’s of the Angels Church in Wellington, 

Anzac Day, 25 April 2018

First of all, I would like to thank Father Kevin for inviting me and the Polish Community to be part of 
today’s celebratory mass at this beautiful church with the Polish Plaque and special connection to the 
Polish people. 

This year we celebrate the Centenary of Poland’s regained Independence. On this occasion let me recall 
the history of Polish struggles for freedom in the 20th century. All around New Zealand and in Europe we 
commemorate the World War I, with the battle of Gallipoli seen as an important stage in the NZ nation’s 
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history. In the same way, the WWI was vital for my homeland. In 1918 Poland regained independence. But
shortly after that, only 19 years later, Poland was the first country to resist Nazi Germany in 1939. Though 
several countries, including France, Great Britain, New Zealand, even Tonga, in the spirit of solidarity with
Poland declared war on Germany, Poland had suffered five years of brutal occupation and terror, with 
more than five million victims of genocide and massive persecutions. 

Following a secret protocol signed by Ribbentrop and Molotov on the 17th of September 1939 Poland was 
invaded by Russia. The Soviet Union was responsible for deporting 1.2 million innocent Polish civilians 
who were forcibly taken to labour camps, called gulags in Siberia and Russia, the land of slavery. In 1940, 
22,000 Polish prisoners of war were shot to death in Katyń and other sites. This genocide was a long-kept 
secret of Soviets’ atrocities. However, it was discovered during the war and the memory was cherished by 
my compatriots, in secret in Soviet-occupied Poland and openly abroad, also here in New Zealand. 41 
years ago, at this church [of St Mary’s of the Angels in Wellington], the Polish Community founded a 
memorial Plaque dedicated to the Katyń massacre.  

Today, here in New Zealand, we also pay tribute to the victims of the air disaster in west Russia which 
killed the Polish presidential couple and 94 high-ranking officials. On 10 April 2010, President Lech 
Kaczynski, his wife, the last President of Poland in exile Ryszard Kaczorowski, senior government 
officials and military commanders were killed in the air disaster near Smolensk. The delegation was on its 
way to Katyń to attend events marking the 70th anniversary of the Katyn Massacre. The presidential plane 
crash in Smoleńsk was a tragic moment, the most terrible one for the families of the victims but a terrible 
one also for all Poland. The people, who were killed in the disaster were building the reborn Poland. May 
they rest in peace. 

Thank you for your attention. 

Zbigniew Gnatkowski
Ambasador RP w Nowej Zelandii

TOP POLISH PIANIST COMES TO NEW ZEALAND TO REFRESH MEMORIES
OF A GREAT VIRTUOSO IN THE CENTENARY OF POLAND’S

INDEPENDENCE 
Exclusive Piano Recitals presented by an outstanding Polish pianist, Raphael A. Lustchevsky will 
highlight the New Zealand celebrations of 100th anniversary of Poland’s Regained Independence. 
Performances will include the master pieces of classical music for piano by European composers, among 
them by Poland’s-own iconic author of the Romantic era,
Fryderyk Chopin and the “king of the piano”, composer and
statesman Ignacy Paderewski, one of the greatest spokesmen for
Poland’s independence. 

Raphael A. Lustchevsky is a Steinway Artist, listed on the
Steinway & Sons Artists Roster in New York since 2001, 
featuring the world's finest pianists. He debuted at the age of 16
with the Tokyo Symphony Orchestra, his talents taking him
around the globe for more than two decades. Today he is one of
the most accomplished Polish artists, performing with leading
orchestras, in prestigious festivals and concert halls. As a sought
out visiting professor and successful music educator he delivers
master courses for young pianists in many locations. He
designed and developed two regional Chopin piano competitions
in South America. 

While in New Zealand, Lustchevsky will perform pieces by Ignacy Paderewski, who visited Aotearoa 
twice himself (1904 and 1927) and was received here with immense appreciation and great press 
following. One of his pianos – a grand Bechstein – today is homed at Waiheke’s Whittaker’s Music 
Museum. Paderewski left it here following the conclusion of his 1904 tour of Australia and New Zealand. 
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Paderewski was not only a hugely talented pianist, but also a devoted patriot and philanthropist. The artist 
decided that all the proceedings from his 1927 Wellington concert would go towards the support of the 
New Zealand soldiers wounded in the Great War. For this selfless act, Paderewski received a special RSA 
badge. During WW1, as an active member of the Polish National Committee in Paris, he was agitating 
among different nations to join the Polish armed forces in France. He used his diplomatic skills to appeal 
to foreign dignitaries and influential personas to remember the fate of his nation. Paderewski played an 
important role in meeting with the US President Wilson and obtaining the explicit inclusion of independent
Poland as one of Wilson’s Fourteen Points of peace terms in 1918, to finally become the Prime Minister 
and Foreign Minister in the newly-independent Poland in 1919.   

We are delighted to present one of Poland’s top contemporary pianists to perform several recitals around 
New Zealand. 2018 marks a significant time for Poland as a nation and joint celebrations of the centenary
of independence through music makes the occasion universal for Poles and New Zealanders alike – said 
Ambassador of Poland to New Zealand Zbigniew Gniatkowski. Bringing the memories of one of the main 
heroes of Poland’s independence, who was so greatly received also in New Zealand, helps us realise and 
remember that “the Polish question” was kept alive here. It’s very heart-warming – added the ambassador.

On the occasion of the Centenary of Independence and to make Raphael Lustchevsky’s tour even more-
dimensional, the Polish Embassy in Wellington published an online presentation reflecting Paderewski’s 
tours and publicity received in New Zealand. The presentation is based on research done at the National 
Library of New Zealand and is available at the Embassy’s website: 
https://www.msz.gov.pl/en/p/wellington_nz_a_en/news/ignacy_jan_paderewski___new_zealand_chapter

RAPHAEL LUSTCHEVSKY’S TOUR DETAILS:

Commemorative ANZAC Day Recital in AUCKLAND - Wednesday, 25 April, 7.30pm - Lewis Eady - 
more information: https://www.eventfinda.co.nz/2018/commemorative-anzac-day-recital-by-maestro-r-a-
lustchevsky/auckland/remuera

"Heart of Europe" Concert in CHRISTCHURCH - Saturday, 28 April, 7pm - The Piano: Centre for 
Music and the Arts - more information: https://www.eventfinda.co.nz/2018/heart-of-europe-raphael-
lustchevsky-piano-recital/christchurch

Concert in WELLINGTON - Friday, 4 May, 12 pm - St Andrew's on The Terrace - concert co-organised 
with the Holocaust Centre of New Zealand and Israeli Embassy in Wellington highlighting 100 years of 
Poland's regained Independence & 70 years of the State of Israel - more information: 
http://www.holocaustcentre.org.nz/music.html

Concert in WAIHEKE - Sunday, 6 May, 5pm - Whittaker's Musical Museum – Concert performed on 
once-owned-by-Paderewski Nine Foot Bechstein Concert Grand Piano -  more information: 
https://www.eventfinda.co.nz/2018/maestro-raphael-a-lustchevsky-in-concert/auckland/waiheke-island

Concert in DUNEDIN - Thursday, 10 May, 7pm - Marama Hall, Dunedin - more information: 
https://www.facebook.com/events/555850381459577/

More Information:
Anna Gołębicka-Buchanan
Political Affairs & Promotion  
Embassy of the Republic of Poland in Wellington
tel. (04) 499 7844
anna.golebicka@msz.gov.pl
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DOROCZNY FESTIWAL POLSKI 2018

Doroczny Festiwal Polski odbędzie się, w sali St Patrick’s College w Kilbirnie w niedzielę 7 
października 2018 r. w godzinach od 11:00 do 16:00. 

Będziemy mieli okazję spotkać przyjaciół i przyjemnie spędzić czas podziwiając bogactwo naszej kultury. 
Komitet Festiwalu organizuje różnorodny program rozrywkowy z udziałem zespołów muzycznych i 
tanecznych. Będzie również okazja wypróbować polskie potrawy i wypieki, wypić kawę czy herbatę, oraz 
zrobić zakupy na kiermaszu i obejrzeć wystawy artystyczne. Dla każdego coś miłego. 

Pragnęlibyśmy, aby Polski Festiwal odkrył jak najszerszej publiczności bogate dziedzictwo kulturalne 
naszej Ojczyzny i wszechstronny zakres naszej obecności w Nowej Zelandii. 

Osoby lub organizacje zainteresowane urządzeniem stoisk handlowych, usługowych, reklamowych, czy 
wystawowych, proszone są o skontaktowanie się z p. Ireną Lowe, tel. 022 677 8450

Komitet Festiwalu: Irena Lowe,  Elżbieta Rombel, Leszek Lendnal, Krysia McNeil 

E-mail: festival2018@polishcommunity.org.n  z 

ANNUAL POLISH FESTIVAL 2018
The Polish Association in New Zealand Inc. will be holding the next Polish Festival at St Patrick’s College
Hall in Kilbirnie on Sunday 7 October 2018 from 11:00am to 4:00pm. 

This is a special event, where you and your family can meet up with your friends and spend some time 
together and enjoy our rich Polish culture. The organisers are preparing an interesting variety concert 
featuring Polish songs, music and folk dancing. In addition to the entertainment, you can also try our 
delicious Polish food and Polish baking with coffee or tea. You can purchase Polish delicatessen goods and
browse the stalls selling goods with a Polish theme or discover the talents of Polish artists or check out 
exhibitions – something for everyone to enjoy. 

We would like our festival to showcase the breadth of Polish culture, food and products that can be 
experienced in Wellington. If you or your organization would like to hold a stall, exhibit or advertise a 
product during the festival, please contact Irena Lowe on 0226778450 or by email to discuss your stall 
proposal and to order a vendor/exhibitor form.

We thank Creative NZ Communities Wellington City for a positive result in funding our grant application 
for this year’s festival.

Festival Committee: Irena Lowe, Elżbieta Rombel, Leszek Lendnal, Krysia McNeil

Email:  festival2018@polishcommunity.org.n  z 
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STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW

ANZAC DAY – Dzień Katynia – Katastrofa Smoleńska
Msza św. w kościele St. Mary’s of the Angels

W dniu 25 kwietnia 2018 r., o godz. 9.00 rano, wielu Polaków uczestniczyło we Mszy Św. sprawowanej 
przez proboszcza parafii w asyście pięciu księży w kościele St. Mary’s of the Angels. Były poczty 
sztandarowe nowozelandzkie i polskie. W homilii proboszcz przypomniał o wspólnych, od wielu lat, 
obchodach tego święta w tym kościele, razem Nowozelandczyków i Polaków. Irena Love  przeczytała 
polską modlitwę w intencji żołnierzy nowozelandzkich i polskich poległych w I i II Wojnie Światowej, za 
dusze delegacji polskiej udającej się na uroczystości do Katynia z prezydentem Polski prof. Lechem 
Kaczyńskim i za dziesiątki tysięcy Polaków zamordowanych i zmarłych w Rosji Sowieckiej. Ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii, pan Zbigniew Gniatkowski, powiedział m.in o historycznym 
znaczeniu obchodów Dnia Katynia i - w asyście przedstawicieli Polonii - złożył wieniec kwiatów pod 
Tablicą Katyńską; zaśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”. 

Msza św. w kościele św. Joachima w Berhampore

O godz. 11.00, nasz kapelan, ks. Tadeusz Świątkowski, odprawił w kościele św. Joachima uroczystą Mszę 
Św., w której uczestniczyły poczty sztandarowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Stowarzyszenia 
Polaków. W homilii ks. Tadeusz mówił o ofiarach i przelanej krwi żołnierzy i Polaków w wyzwalaniu 
swojej Ojczyzny i o obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości, którą obchodzimy w tym roku. 
Modliliśmy się za dusze poległych żołnierzy, za tych którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej z 
Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i za tych, którzy na zawsze pozostali na nieludzkiej ziemi 
syberyjskiej. Na zakończenie Mszy Św. śpiewaliśmy „Boże coś Polskę”.

Poczęstunek żołnierski w Domu Polskim

O godz. 13.00 (1.00 po południu) Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej 
Zelandii zorganizował tradycyjne spotkanie zwane „Poczęstunkiem Żołnierskim”, w którym uczestniczył 
Ambasador RP, pan Zbigniew Gniatkowski i Konsul RP, pani Agnieszka Kacperska., ks. Tadeusz 
Świątkowski. Chwilą ciszy obecni na spotkaniu uczcili pamięć zmarłych Polaków w czasie I i II Wojnie 
Światowej. Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, pan Marian Ceregra, zapoznał z programem 
spotkania i wygłosił krótkie przemówienie związane z Dniem Katynia. Ambasador RP, pan Zbigniew 
Gniatkowski powiedział o obchodach państwowych  ANZAC DAY, o dniu pamięci Polaków, którzy 
polegli walcząc o niepodległość Ojczyzny – niepodległość, której 100. Rocznicę obchodzimy w tym roku. 

Po tym Ambasador RP wręczył odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
następującym osobom: 

Krzyże Zesłańców Sybiru – pp. Władysław Błażków (odebrał syn Tadeusz), Czesława Bojanowski, 
Leokadia Kazimierzak i Stefan Wiśniewski 

Medal za 50. Lat Pożycia Małżeńskiego – państwu Emilii i Franciszkowi Wypych i obecni zaśpiewali 
„Sto lat...”

Więcej Krzyży i Medali było wręczone na Akademii 3-cio Majowej w dniu 6 maja 2018 r.

Po krótkiej przerwie i po modlitwie z księdzem Tadeuszem Świątkowskim, został podany posiłek, 
przygotowany przez nasze drogie panie: Marysię Szadkowską, Irenę Banaś, Wandzię Borowicz i Tereskę 
Thornton-Banaś. Pomocy udzielili koledzy: Zbigniew Ceregra, Władysław Martul, Berrie Sharp i Michał 
Mendruń. Obiad składał się ze smacznej zupy „żołnierskiej”, kiełbasek, bigosu, ziemniaków, pieczywa – 
potem deser, a na końcu  nadziewane pączki, różne ciasta, kawa i herbata.

Za przygotowanie tego żołnierskiego poczęstunki podziękowaliśmy naszym paniom brawami; dziękujemy
za Wasz wysiłek i za wiele godzin pracy na przygotowaniu tego obiadu.

Wspomnienie o Monte Cassino
18 maja 1944 r., II Korpus Polski, pod dowództwem gen. Władysława  Andersa, zdobył górę Monte 
Cassino (519 m) i na gruzach opactwa Bernardynów zawiesił biało-czerwoną flagę.
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W czasie trwania II Wojny Światowej rozegrała się jedna z największych bitew pomiędzy Aliantami a 
Niemcami - bitwa o Monte Cassino, we Włoszech,. pomiędzy Neapolem i Rzymem.

Od stycznia do maja 1945 r.,  oddziały amerykańskie, angielskie, hinduskie i nowozelandzkie 
bezskutecznie atakowały pozycje niemieckie, znajdujące się na i wokół wzgórza Monte Cassino. W tym 
czasie zginęło około 54 tys. żołnierzy wspomnianych wyżej narodowości. 

Zapadła decyzja, aby II Korpus Polski przystąpił do ataku. Pierwsze natarcie w dniach 11-12 maja, odparte
przez Niemców, przyniosło duże straty. W dniu 17 maja, II Korpus Polski wznowił natarcie, które 
zakończyło się zdobyciem łańcucha wzgórz i nawiązaniem łączności poprzez patrole z angielską 78. 
Dywizją Piechoty. Wreszcie w godzinach rannych, dnia 18 maja 1944 r., patrol 12. Pułku Ułanów 
Podolskich zdobył wzgórze, dotarł do klasztoru i zatknął polską flagę.

W bitwie o Monte Cassino, straty II Korpusu Polskiego wyniosły: 924 zabitych, 2930 rannych i 345 
zaginionych. Na stokach wzgórza Monte Cassino znajduje się polski cmentarz, na którym został 
pochowany w 1970 r gen. Władysław Anders..

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50 lat)
W tym roku Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało kilkanaście par małżeńskich 
mieszkających w Nowej Zelandii. W Wellingtonie, w czasie „Poczęstunku Żołnierskiego” oraz Akademii 
3. Majowej, Ambasador RP, pan Zbigniew Gniatkowski, wręczył medale nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę 14. parom małżeńskim.

Ponieważ w między czasie wpłynęły następne wnioski od kilku małżeństw, Zarząd Krajowy 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów będzie nadal prowadził akcję zbierania wniosków, które potem 
zostaną przesłane do Ambasady RP i dalej do Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie.

Termin nadsyłania wniosków na nasz adres ustalamy na 30 czerwca 2018 r. 

Czyli małżeństwa, które wzięły ślub przed 30 czerwca 1968 roku mogą składać wnioski. Potrzebne 
formularze można otrzymać od Prezesa SPK, Mariana Ceregra, tel. (04) 972 4545, email: 
mariopol4545@gmail.com. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:: paszporty polskie lub z braku 
takowych paszporty nowozelandzkie (po zrobieniu kopii zostaną zwrócone) obu małżonków, świadectwo 
ślubu, życiorysy obu małżonków ze szczegółami pobytu na Syberii, oświadczenia o niekaralności obu 
małżonków. Należy pamiętać, że procedura załatwiania spraw przez Kancelarię Prezydenta RP jest bardzo 
długa i medale mogą nadejść dopiero pod koniec tego roku lub w roku następnym.

KRZYŻ ZESŁAŃCÓW SYBIRU
Osoby zainteresowane otrzymaniem Krzyża Zesłańców Sybiru, które jeszcze takowego nie otrzymały, 
prosimy o kontakt z Prezesem SPK, Marianem Ceregra, tel. (04) 972 4545 lub email: 
mariopol4545@gmail.com. Termin ostateczny do dnia 15 czerwca 2018 r. 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Prosimy o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich, które wynoszą $ 10 / rok.

Składki przyjmują: Marian Ceregra i Irena Banaś - można przesłać czek na adres: SPK, PO Box 2141, 
Wellington 6140. Informacji, za jaki okres należy płacić, udziela skarbnik SPK, kol. Wanda Borowicz, tel. 
027 4939 374.

Marian Ceregra
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KOŁO POLEK - KOLEŻANEK

Niniejszym zawiadamiamy, że 25 lutego br. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zadecydowałyśmy 
zamknąć Koło Polek po 52 latach istnienia. Już od pewnego czasu nie prowadziłyśmy działalności 
charytatywnej, co było głównym celem Koła Polek.

Były też duże problemy ze znalezieniem chętnych do pracy w Zarządzie.

Pozostałe pieniądze zostaną przekazane do Stowarzyszenia Polaków na
specjalny fundusz „Property Development”.

Pozytywną stroną jest to, że będziemy kontynuować nieformalne spotkania
jako Koło Koleżanek, następne spotkanie odbędzie się 20 maja w dolnej
sali Domu Polskiego o godzinie 3 po południu. Do zobaczenia!

Zofia Atkin

KOMITET POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

Podziękowanie
„Tradycyjny Polski Stół Wielkanocny” odbył się w piękną niedzielę, 20 marca, 2018. Celem tej imprezy 
jest zdobycie funduszy dla naszej Polskiej Parafii na wydatki związane z utrzymaniem Domu Parafialnego
na Berhampore, na przykład opłacenie miejskich podatków i rachunków za elektryczność, ubezpieczenie, 
oraz konieczne naprawy. Komitet jest rownież odpowiedzialny za utrzymanie auta – opłaty za benzynę, 
naprawy i ubezpieczenie.

W tym roku „Stół Wielkanocny” przyniósł nam $2808.00 na powyższe cele. Komitet Pomocy 
Duszpasterskiej pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do zebrania tej sumy. Był to ogromny wysiłek.

Specjalne podziękowania należą się paniom i panom, którzy zorganizowali i obsługiwali tego-roczny Stół 
Wielkanocy, mianowicie, paniom: Marii Szadkowskiej (Koordynatorce); Janinie Zagwojskiej; Halinie 
Manterys; Alicji Zatorskiej; Irenie Banaś; Czesławie Bojanowskiej; Krystynie Quirke (za zorganizowanie 
loterii); Józefie Błaszków; Stefanii Tkacz; Wiesławie Szadkowskiej; Annie Wyszyńskiej; Wandzi 
Borowicz; Teresie Thornton; Elżbiecie Finlay i panu: Barry Sharp.

Józef Zawada 
Przewodniczący Komitetu Pomocy Duszpasterskiej

Polish Church Committee
The Polish Church Committee wishes to express sincere thanks to all those who have so generously helped
us to achieve such great success with our Annual Easter Fair, which brought us $2,808.00 for the Polish 
Parish expenses.

Józef Zawada
Chairman of the Polish Church Committee

KRESY-SIBERIA

 KRESY-SIBERIA
Dedicated to research, remembrance and recognition of Poland’s citizens’ struggles for freedom and 
survival in the Eastern Borderlands and in forced exile during World War II www.Kresy-Siberia.org 

On Tuesday 15 May, an information evening about the on-line Kresy-Siberia Virtual Museum will be held 
in the library at the Polish House, 257 Riddiford Street, Newtown. This is being run as part of our informal
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monthly ‘Being Polish in NZ’ meeting. As a group we mostly belong to the descendants of the diaspora 
who found themselves outside of Poland at the end of World War II. 

Of the diaspora, some had been forcibly deported to Siberia before escaping via Iran or were sent to camps
in Germany by occupying German forces. Others escaped Poland to join the Polish Army in exile. We are 
most familiar with a group of Polish Children who having escaped the Soviet Union to Iran were settled in 
Pahiatua, New Zealand. They were then followed by family members who had been in the armed forces 
and remained outside of Poland at the end of the war. From 1949 the New Zealand government welcomed 
many Displaced Persons from Germany, Austria or Italy who also came initially to Pahiatua. Teresa 
Sawicka in ‘Te Ara – the Encyclopaedia of New Zealand’ states “More than 700 Poles were among the 
4,500 displaced persons who arrived between 1949 and 1951”.

Our group would like to extend an invitation to anyone interested in learning about the Kresy-Siberia 
Virtual Museum. “www.Kresy-Siberia.org” which is dedicated to research, remembrance and recognition 
of Poland’s citizens’ struggle for freedom and survival in the Eastern Borderlands and in forced exile 
during World War II.

Supper will be provided at the end of the meeting.

Date:  Tuesday 15th May 2018 7pm (19:00 hours)

Where: Library at Polish House (Rhodes Street entrance)

Cost:  Gold coin donation

Irena Lowe

ORLĘTA POLISH DANCE ENSEMBLE

                
“Zakochani Polską pierwszy raz, zobacz dookola ile nas “

Who could have predicted the joy and pride of seeing over 100 
children take the stage in the Finale of the Inaugural Childrens 
Polish Dance festival in Marayong Sydney over two days last 
weekend. Twenty of those young people were from Orlęta New 
Zealand. 

All of the hard work, the fundraising and practices over the last 
year culminated in a truly spectacular and polished performance 
from the Orlęta dancers. They performed their unique  musical 
theatre – Czerwony Kapturek as well as Tańce Śląskie and the 
beautiful Kujawiak - Czerwone Jabłuszko. 

You can probably imagine just how beautiful the children looked 
dressed all in white during the celebration mass at Our Lady of Częstochowa church in Marayong. They 
were accompanied by young people from Lajkonik, Wielkopolska, Podhale, and Syrenka also dressed in 
white. 

Congratulations and thanks to Ursula Lang and her team from Lajkonik. The festival turned out to be a 
huge success and we were proud to share our beautifully choreographed show and dances with the 
audiences. None of this would have been possible without the support of our community, hard work from 
parents and through their generous donations and help in fundraising. The festival was an experience of a 
lifetime for our young ambassadors and their families. 
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If your child or family member would like to join Orlęta please ring Ela Rombel 027 6605812 for details 
of class times and fees. 

Ela Rombel

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „LUBLIN”

Lublin Easter Raffle Results
A big thank you to all who bought a ticket/s in our Easter Raffle and supporting
our fundraising efforts to attend the next Polish Arts Festival ( POLART2018 –
www.polart2018.com.au ) in Brisbane over the Christmas-New Year period.

With around half the group experiencing POL-ART for the first time, it provides
the dancers with the opportunity to perform in front of large audiences in a
professional environment, to meet and see other Polish Folk Dance groups from
around Australia and New Zealand perform, and to apply what they see and learn at the Festival to their 
dancing in the future. 

The winning Easter raffle tickets were:

• No. 034 – A. Hume-Kinzett
• No. 070 – K. Quirke
• No. 119 – G. Goodfellow

Leszek Lendnal
On behalf of Zespół Pieśni i Tańca Lublin
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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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Zespół Lublin  
serdecznie zaprasza Państwa na 

 

‘Obiad z Okazji Dnia Matki’ 
 

w Domu Polskim,  
257 Riddiford St, Newtown 

w niedzielę 13-go maja 2018 roku. 
Obiad podamy  

o godz. 1.30 po południu (13.30) 
 

Prosimy o zamawianie stołów u:  
Członków Zespołu Lublin i Leszka Lendnała 021 383 958 

 

 
Lublin Dance Company  
would like to invite you to our 

  

‘Mothers Day Lunch’ 
 

at The Polish House,  
257 Riddiford St, Newtown 
on Sunday, 13 May 2018. 

Lunch will be served at 1.30pm 
 

Tickets are available from: 
Members of the Lublin Dance Company and   

Leszek Lendnał 021 383 958 

Obiad  
w cenie 

 

$25 
od osoby 

 

$15 
student i 

dzieci  
od 7-12 lat 

 

Bezpłatnie 
dzieci do 7-lat 

Tickets 
 

$25 
adults 

 

$15 
Students & 

kids  
7-12 yrs old 

 

Free 
kids  

up to 7 yrs old 

 

Obiad  
w cenie 

 

$25 
od osoby 

 

$15 
student i 

dzieci  
od 7-12 lat 

 

Bezpłatnie 
dzieci do 7-lat 
 

Tickets 
 

$25 
adults 

 

$15 
Students & 

kids  
7-12 yrs old 

 

Free 
kids  

up to 7 yrs old 
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