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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS

Niedziela, 22 lipca, 14:00, Dom Polski (dolna 
sala): spotkanie Koła Koleżanek

Sunday, 22 July, 2pm, Polish House (bottom 
meeting room): Ladies casual catch-up

Niedziela, 26 sierpnia, 15:00, Dom Polski: 
Walne Zebranie Stowarzyszenia Polaków

Sunday, 26 August, 3pm, Polish House: Polish 
Association AGM

Sobota, 6 października, 13:00-16:30, St
Patrick's College, Kilbirnie: 65 Lat Polskiej 
Szkoły – Inauguracja Pamiątkowej Książki

Saturday, 6 October, 11pm-4:30pm, St Patrick's 
College, Kilbirnie: 65 Anniversary of Polish School
and Book Launch

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

Szanowni Członkowie, Rodziny i Przyjaciele oraz wszyscy Czytelnicy naszego pisma.

Dziękuję Wam za wsparcie naszych wszystkich imprez kulturalnych w ubiegłym roku finansowym 
zakończonym w czerwcu. Następne Walne Zebranie Polskiego Związku zaplanowane jest na niedzielę 
26go sierpnia i mamy nadzieję, że przybędzie nam więcej członków, którzy podbudują strukturę 
organizacyjną i zaoferują nowe pomysły na naszą działalność.

Chciałbym również podziękować wszystkim członkom komitetu naszego Związku, którzy poświęcili 
mnóstwo swojego prywatnego czasu na organizację licznych zajęć i wspaniałych imprez. Nasza Polska 
Społeczność cieszy się dużym szacunkiem wśród Nowozelandczyków za kontrybucję do ich kultury. 

Polska Ambasada w Wellingtonie również przyczyniła się do spopularyzowania Polskich Związków w 
różnych regionach Nowej Zelandii, za co serdecznie dziękujemy Panu Ambasadorowi Zbigniewowi 
Gniatkowskiemu i pracownikom Ambasady.

Jest jeszcze sporo wydarzeń kulturalnych zaplanowanych do końca 2018 roku, a więc prosimy sprawdzać 
Kalendarz Imprez w naszym biuletynie i zapraszamy do udziału!

Raz jeszcze serdecznie dziękuję Wszystkim za stałe popieranie naszej działalności.

Tadeusz Wypych, Prezes

FROM THE PRESIDENT

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

Thank you for your support in all the cultural events, held in the past year (our financial year ends 30 June)
Our AGM is planned for the 26 August, time for some new members to revitalise the executive and fresh 
ideas of moving forward.

 I would also like to thank the executive members who tirelessly gave up an incredible amount of personal 
time to make each event/activity an enjoyable one  for all attendees. Our Polish Community is well 
respected by our contributions to the  New Zealand Society.

The Polish Embassy, based in Wellington, has also made the Polish Associations' around NZ inclusive of 
some of the Polish Embassy's events, and I thank the Ambassador, Zbigniew Gniatkowski and his staff for 
their contributions to the Polish Associations.

There are several  Polish Cultural events still coming up in the 2018 calendar so please come and share in 
these Polish cultural events.

As always thanks for your continued support.

Tadeusz Wypych, President
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WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIE POLAKÓW / 

POLISH ASSOCIATION AGM

UWAGA: WALNE ZEBRANIE POLSKIEGO ZWIĄZKU W NOWEJ ZELANDII 

Drodzy Członkowie,
Zapraszamy do przybycia na Walne Zebranie naszej Organizacji, które odbędzie
się w  Niedzielę 26go sierpnia 2018 o godz. 15:00 w Domu Polskim. Wasze
uczestnictwo  jest  niezwykle  ważne  w  podjęciu  jakichkolwiek  decyzji
organizacyjnych. 

Prosimy o  nominacje na członków Zarządu. Kandydaci powinni być członkami
Polskiego Związku  przynajmniej  przez  rok.  Prosimy o  skontaktowanie  się  z
Sekretarzem  lub  innym  członkiem  Zarządu  w  celu  zapoznania  się  ze
szczegółami dotyczącymi poszczególnych funkcji Zarządu.

Dokumenty na Walne Zebranie będą wysłane do wszystkich członków naszej  Organizacji  pod koniec
lipca. Prosimy zapoznać się z ich treścią. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące dokumentów
i zebrania.
Przypominamy również o zbliżającym się terminie wznowienia subskrypcji członkowstwa. Członkowie z
nie uregulowaną opłatą nie będą mogli uczestniczyć w głosowaniu. Opłaty mogą być przelane na konto
Związku: ANZ, 06-0501-0064897-00.  Faktura będzie wysłana dla przypomnienia razem z dokumentami
na zebranie. 

Serdecznie pozdrawiam,

Helena Fagan, Sekretarz

IMPORTANT NOTICE AGM

Dear Members,
You are warmly invited to attend the Annual General Meeting
(AGM)  of  the  Polish  Association  of  New  Zealand  (Inc.)  on
Sunday,  26  August  2017  at  3pm at  the  Dom  Polski.  Your
attendance is vital to ensure that decisions made represent our
membership.

We are seeking nominations for people who can contribute to the
work of the Executive Committee.  Nominees must have been
members of the Polish Association for at least one year before
the  AGM  to  be  eligible.   Please  contact  me  or  any  other
committee member if you have questions about what working on
the Executive Committee entails.

Papers for the AGM will be sent out to you at the end of July so that you have time to consider their
content before the AGM.  Again, committee members welcome any questions you might have.

A reminder that annual membership subscriptions are now due.  Only paid up members are eligible to vote
at the AGM. Subscriptions can be paid directly to the Association’s account, ANZ, 06-0501-0064897-00.
An invoice will be included in the AGM mailout to remind.

Serdecznie pozdrawiam,

Helena Fagan, Honorary Secretary
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Z AMBASADY.

Address by the Ambassador of the Republic of Poland HE Mr Zbigniew Gniatkowski

delivered on the occasion of the opening of the exhibition on The Polish Army League 
and the unveiling ceremony of the commemorative Plaque

12 May 2018, Palmerston North, Te Manawa Museum of Art, Science and History

Ladies and Gentlemen, Distinguished Guests, Szanowni Państwo,

It is a very special time for the Polish people to celebrate the Centenary of Poland’s regained 
Independence. Let me recall, on this very occasion, the history of Polish struggles for freedom. In 
November 1918, after 123 years of absence on European political maps, Poland regained its independence.
(…) 

Though this year we celebrate 45 years of the diplomatic relations between Poland and New Zealand, we 
recall our cooperation and friendly relations which began earlier. In 1941 the Consulate General of Poland 
was established in Wellington by the Polish Government-in-Exile in London, with Kazimierz Wodzicki as 
the Polish Consul-General.

In his address delivered 75 years ago in Wellington, on the occasion of the celebration of Polish National 
Day, Wodzicki, besides referring to Poland’s history - Constitution of May 3 followed by the partitions of 
Poland, he made a detailed presentation of the Polish military and civilian underground Resistance under 
German occupation. He also spoke of excellent Polish pilots in Great Britain reminding that the Polish 
squadrons had, on their banners, a one and a half century old motto “For your and our freedom”. “Poland 
who was the first Nation to enter this war on the strength of her own decision, after having rejected any 
compromise with the enemy, is paying in blood the highest price. Much has gone which is lost forever, but 
one thing (…) remains – the soul of Poland.”, Wodzicki said. He finished his speech with Churchill’s 
words, addressed to the Polish people: “in the morning of hope and freedom (…) all that is noble and 
fearless in the New World as well as in the Old, will salute the rise of Poland to be a nation again”.

When we remember Consul Kazimierz Wodzicki and his wife Maria, we usually refer to their role in 
arrival on these shores of the Polish orphan children, later known as the Polish Pahiatua’s Children. In 
Palmerston North many of you know this part of history, when in 1941 the Poles were free to leave the 
Soviet Union, along with the Polish Army created and led by General Anders a group of civilians with 
orphaned children fled the land of slavery – and many of them came to NZ soon after. The invitation in 
1944 of a large group of Polish children who survived Siberia was one of the most significant chapters in 
Polish - New Zealand close relations –relations of friendship and partnership.

Earlier in 1944 the Warsaw rising was crushed by the Nazis and the city was razed to the ground. In Italy 
the Polish 2nd Corps under General Anders fought at Monte Cassino, alongside the New Zealanders. 
Besides the brotherhood-in-arms among New Zealand and Polish soldiers, who fought at Monte Cassino 
and earlier in the Battle of Britain, we recall our close ties, based on the same values of freedom, 
democracy and the same understanding of history.

We often refer to the Wodzickis, and special friendship between Maria Wodzicka and Janet Fraser, NZ 
PM’s wife. Maria Wodzicka had an official assignment during the war – besides being the Polish Consul’s 
spouse, she was a delegate of the Polish Red Cross. She made many efforts in supporting Poles who 
survived Siberia, also the Polish soldiers through the Polish Army League, created in late 1941 in 
Palmerston North. 
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Countess Wodzicka was a great enthusiast of the Polish Army League. In November 1941 in Palmerston 
North she delivered a speech about Poland and Polish women fighting for freedom in occupied Poland. 
She inspired the audience. The next month the Polish Army League was established. From its inception, 
Maria Wodzicka was the inspiration, counsellor and friend of the League. It was she who obtained the 
names of soldiers from Polish Army Headquarters in the Middle East and undertook the task of translating 
Polish letters into English.

When the Polish Army League was formed it won the undying gratitude of the soldiers concerned. The
result of this action commands respect. Approximately 10,000 soldiers in the Middle East and in Italy were
under the protection of their New Zealand ‘foster-mothers’, who were sending them food parcels, books
and – most important of all – letters. This unexpected help at first completely mystified some of soldiers
who, after receiving parcels with such notes as: “Niech żyje Polska!” (Long Live Poland!), “Głowa do
góry!” (Thumbs up!) etc. believing that they came from a forgotten Polish community, addressed their
grateful  replies:  “To  our  countrymen  and  women  in  New  Zealand”.  The  clearing–up  of  the
misunderstanding not only did not weaken the newly-established contact, but rather increased it, and the
correspondence between the Polish lads and New Zealand girls was flourishing to present a most moving
and interesting picture. Here is a short letter, typical of many, from a young gunner of the Polish Middle
East Forces to a High School girl in Palmerston North:

“Dear Ann,
I want to thank you very much for your kindness as you have sent me so many nice things – but your letter
was much more for me because it was first letter from someone sent to me since the war separated me 
from my country where I have left all I love.

Perhaps you will be pleased to hear that the parcel of yours was for me something like rain in a desert. I
wish you all the best and if you would like once more to send me a letter I’ll be very, very happy.”

In a report sent back to London in June 1943, Maria Wodzicka informed the Polish Government in London
about the great  success of the Polish Army League which during the first  10 months  of its  existence
opened dozens of branches around the country, sent 3.5 thousands of parcels and letters.

In December 1944, the BBC Pacific Service broadcast a message by the Chief of Staff of the Carpathian
Division at Cassino. This message presented thanks to 6,000 members of the Polish Army League in New
Zealand who correspond regularly with the Polish soldiers on the Italian front, and he also thanked the
New Zealand people for giving shelter to 700 Polish children during the war. 

The message said: “Through the wonderful cooperation of the Polish Army League which was formed in
Palmerston North in 1941, and which now has 6,000 members, we have  been greatly helped during these
most difficult days. May I be permitted to express the feelings of gratitude of all our soldiers in Italy
towards  the  Polish  Army  League  and  especially  to  the  Chairwoman  and  the  Honorary  Organizing
Secretary. We also shall never forget what the New Zealand Government has done in offering hospitality to
700 Polish children for the duration of the war. You all know what terrible hardships these children have
experienced and we all hope that during their stay in your hospitable country, they will be able to forget all
their troubles and completely recover their health and strength.

News of your generous offer has spread not only to the Polish Armies on all fronts but to all Polish centres
in  the  world  and  especially  to  the  USA.  We  recently  received  a  special  message  from  the  Polish
Underground saying that the Poles at home deeply appreciate your generous care for the Polish children.  I
feel  sure  that  when these  Polish children grow up,  they will  be the  best  ambassadors  of  Polish-New
Zealand friendship, and will help in post-war cooperation and mutual understanding in all fields of Polish-
New Zealand activities.”

Ladies and Gentlemen,

I am sure that in 1944 the Chief of Staff of the Carpathian Division was thinking about a different future
for Poland after the war. He couldn’t predict that the Polish Pahiatu’s Children would stay in New Zealand
forever. And today some of them came to Palmerston North to attend this event. I want to acknowledge Mr
Józef Zawada and Mrs Stefania Zawada who were instrumental in organising this exhibition. Thank you
for your inspiration and support. 
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I want to thank Mr Tony Rasmussen, the Management and the Team of  Te Manawa Museum, for your
interest  and  a  great  help.  You  made  it  possible  to  remind  a  forgotten  story  of  Polish–New Zealand
friendship.

The exhibition presenting by  Te Manawa Museum of Art, Science and History  tells the story of many
people, living around New Zealand, who engaged during the war. Today we pay tribute to those heroes, we
express our gratitude. By unveiling this Plaque we would like to express our highest appreciation. 

Zbigniew Gnatkowski
Ambasador RP w Nowej Zelandii

KOŁO KOLEŻANEK

Następne nieformalne spotkanie Koła Koleżanek odbędzie się 22 lipca w dolnej 
sali Domu Polskiego o godzinie 14:00. Do zobaczenia!

Zofia Atkin
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STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTOW
przy współudziale Zespołu Tańca „ORLĘTA” 

z okazji Święta Żołnierza Polskiego

zaprasza wszystkich Rodaków z ich rodzinami nowozelandzkimi

na tradycyjny doroczny

OBIAD ŻOŁNIERSKI
w dniu 12 sierpnia 2018 r., o godz. 13.30 (1.30 pp)

w dużej sali Domu Polskiego w Wellington

KUCHNIA PRZYGOTUJE JAK ZWYKLE SMACZNE DANIA,

 w tym oczywiście tradycyjne polskie, podawane od wielu lat.

LOTERIA z ciekawymi fantami! 

Organizatorem OBIADU będzie Zespół Tańca „Orlęta”, który dochód z obiadu przeznaczy na pokrycie
kosztów  udziału w POL-ART w Australii. Dlatego bardzo prosimy o liczne przybycie i w ten sposób

wsparcie finansowe dla naszych  młodych artystów z  Zespołu „Orlęta.”

Ceny biletów: $20; młodzież 6-12 lat: $10; dzieci do 6 lat: bezpłatnie

Prosimy o wcześniejsze kupno biletów, które będą sprzedawane od 26 lipca br. przez
członków Zarządu SPK i Zespół Tańca „Orlęta”, a także rezerwację stołów. 

Dalsze informacje będą podawane w obu kościołach i w ulotkach lub proszę dzwonić do 
Mariana Ceregry, tel (04) 972 4545; email: mariopol  4545  @  gmail.com   

DO ZOBACZENIA NA OBIEDZIE ŻOŁNIERSKIM!

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA 
Z pocztami sztandarowymi SPK i Stowarzyszenia Polaków odbędzie się w tę samą niedzielę, 12.08.2018 r.
o godz. 9.30 rano w kościele św. Joachima w Berhampore. Mszę Św. celebrował będzie polski ksiądz 
Grzegorz Aleksandrowicz, z Wielkiej Brytanii, który będzie zastępował,  przebywającego na urlopie w 
Polsce, naszego kapelana ks. Tadeusza Świątkowskiego. Druga Msza Św. odprawiona będzie w Avalon. 
Serdecznie zapraszamy o jak najliczniejszy udział w modlitwie na uroczystej Mszy Św. w Berhampore. W 
tym dniu obchodzimy także Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. 

                                                                                                                Zarząd S.P.K.

WALNE ZEBRANIE S.P.K.

W niedzielę, dnia 1 lipca 2018 r., odbyło się Walne Zebranie Krajowego Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Nowej Zelandii. Na zebraniu omawiano działalność Stowarzyszenia, oraz wybrano nowy 
Zarząd SPK na kadencję 2018/2019 w składzie: prezes – Marian Ceregra, (po ukonstytuowaniu) zastępca 
prezesa – Irena Banaś, skarbnik – Wanda Borowicz, sekretarz – Zbigniew Ceregra, gospodarz Barrie 
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Sharp, imprezowa – Marianna Szadkowska, chorąży – Władysław Martul, czlonek wspomagajacy – 
Tereska Thorton Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Józefa Zawadę, Gary Quirke i Krysie Quirke.

  Zarząd S.P.K.

ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
W dniu 1 sierpnia 1944 r., wybuchło Powstanie Waeszawskie, które trwało do 2 października 1944 r. W 
okupowanej przez Niemców Warszawie rozpoczęła się jedna z najtragiczniejszych i najkrwawszych bitew 
II Wojny Światowej. Niestety, brak pomocy ze strony dalekich zachodnich Aliantów oraz celowe 
zatrzymanie ofensywy Armii Sowieckiej, której wojska zajęły Pragę, dzielnicę stolicy leżącą po drugiej 
stronie Wisły, załamały bohaterskich warszawskich powstańców. W powstaniu zginęło około 16 tysięcy 
powstańców, żołnierzy podziemnej Armii Krajowej oraz innych mniejszych formacji wojskowych. 25 
tysięcy zostało rannych, ponad 15 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej (z czego większość zmarła w 
obozach koncentracyjnych). W gruzach, ogniu, masowych egzekucjach straciło życie około 180 tysięcy 
osób, tysiące wywieziono do ciężkich robot w Rzeszy Niemieckiej i do faszystowskich obozów śmierci. 

WARSZAWA, stolica Polski, stała się wielkim rumowiskiem – cmentarzem. Dzisiaj, Warszawa, 
odbudowana po wojnie z wielkim pietyzmem, jest jednym z najładniejszych miast Europy oraz stolicą 
Polski, członka Unii Europejskiej.

Marian Ceregra

UROCZYSTOŚĊ W HOLOCAUST CENTRE OF N.Z.
W dniu 24.06.br., w Holocaust Centre of New Zealand odbyła się polsko-żydowska uroczystość 
upamiętniająca Powstanie Warszawskie – czytaj w artykule i na stronie www. Ambasady RP.

Marian Ceregra

WAŻNE DLA OSÓB DEPORTOWANYCH Z POLSKI DO ZSRR W LATACH 1940 -
1941
W latach 2015 – 2017 wielokrotnie informowaliśmy w Wiadomościach Polskich, na różnych zebraniach, 
w rozmowach indywidualnych itp. o możliwościach otrzymania dodatku kombatanckiego z Polski. SPK 
załatwiło taki dodatek dla kilkudziesięciu osób. 

W związku z dalszym zainteresowaniem Polaków deportowanych z Polski na Syberię na otrzymanie 
uprawnień kombatanckich z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, a 
następnie świadczeń pieniężnych (około PLN 480/m-c) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
Warszawie, Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii wznawia 
zbieranie wniosków na dalsze załatwienie w.w. spraw. W zasadzie wszystkie "Dzieci z Pahiatua" oraz ich 
opiekunowie, którzy przybyli w 1944 r. do Nowej Zelandii i są zarejestrowane w N.Z. National Archives 
mogą otrzymać takie uprawnienia i świadczenia. Procedura załatwiania w urzędach w Polsce jest bardzo 
długa (kilka miesięcy), ale sprawy są przeważnie załatwiane pozytywnie.

Wszelkie informacje na ten temat można otrzymać od niżej podpisanego oraz od pani Barbary Scrivens w
Auckland, email.: scrivs@xtra.co.nz i od prof. Krzysztofa Pawlikowskiego w Christchurch, email.: 
krys.pawlikowski@canterbury.ac.nz

OSTATECZNY TERMIN OTRZYMANIA WNIOSKÓW >>>> do 25 lipca 2018 r. (data wysłania 
najpóźniej - 22.07.2018) 

ADRES:

The Polish Ex-Servicemen's Association in NZ

P.O. Box 2141

Wellington 6140

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane i będą odsyłane do nadawców.
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Podając powyższe informacje, prosimy Państwa o rozpropagowanie tych wiadomości, tak aby jak 
najwięcej osób dowiedziało się o takich możliwościach otrzymania symbolicznej rekompensaty za 
utracone mienie w Polsce i cierpienia doznane na Syberii.

Marian Ceregra,
Prezes SPK w NZ

email: mariopol4545@gmail.com
Telefon: (04) 972 4545

FILM „CZĄSTKA PODLASIA”
Basia Biłyk i Irena Lowe z koła "Being Polish in New Zealand" serdecznie zapraszają naszych starszych 
członków na spotkanie przy herbatce, które odbędzie się w:

Aroha Centre for Elderly,

6 Cooper St, Taita,  Lower Hutt

Niedziela 22go lipca 2018, o godzinie 2giej po południu

Planujemy projekcję krótkiego filmu (37 minut) "Cząstka Podlasia", po którym spędzimy miły czas przy 
herbatce.

Transport będzie zorganizowany przez członków koła na życzenie.

 „Cząstka Podlasia” to film dokumentalny, a w zasadzie impresja filmowa operująca wyłącznie muzyką i 
obrazem. Jest to swego rodzaju podróż, chwilami oniryczna, czasami bardzo realna, ukazująca unikalne 
walory przyrodnicze, różnorodność kulturową oraz magię Podlasia i wschodnich kresów Polski. W jednej 

z recenzji można przeczytać: „Świat 
widział już podobne produkcje, ale 
jeszcze nikt nigdy nie pochylił się tak 
malarsko nad Podlaskiem” Film 
często określany jest mianem 
„podlaskiej Baraki” w nawiązaniu do 
kultowego dzieła Rona Fricke.

“The music is the narrator, a medium 
which tells the story of Podlasie’s 
magic and its borderland traits best. 
Music also tells us about the Eastern 
state of the soul,” Zdzisław Folga, a 
photographer by trade, tells Polska.pl.

A bison herd huddle in a snowstorm, 
the sun dawns over a river covered by 
ice float, and a morning fog rises 
above the fields. The trailer of 
Cząstka Podlasia slowly takes us 
from the winter to succulent colours 

of the summer, from the land of the animals with cranes flying above the lake’s surface and moose 
nibbling on leaves, to the world of humans – often elderly, leaning down, bundled up with embroidered 
scarves, but unusual.

Extract from....https:polska.pl/arts/visual-arts/film-about-podlasies-magic/ 

RSVP:

Basia Biłyk: 567 6420 or 0272012419

Irena Lowe:  973 5839 or 022677845
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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

A heartfelt thanks to all who supported the Association’s Noc Świętojańska celebrations on Saturday 23 
July. It was cold outside, but inside the mood was warm as 97 of us enjoyed good music, good food and, 
most importantly, good company. It was great to see our hall full of families from our community with the 
oldest to the youngest gathered around the tables, and
everyone up for the Polonez.

The Executive Committee would like to thank all our
guests, especially those of you who organised groups of

family and friends.
Without you there
could be no party.
Special thanks also
to Koledzy, who got
the party started in
their own, inimitable
style, Adam
Polaczuk for an
impeccable selection of background and dance music (and a very 
elegant tango with the lovely Fiona McKenzie), Marek Manterys for 
manning the bar, Hannibal Horlor of Liquorland Waterloo for 
supplying the bar and
heroic efforts to

secure a supply of Polish beer (it arrived the following
Monday, so we’re all set for the next event), Marek
Manterys for calling the polonez, Orlęta Senior for their
infectious gypsy dance and for helping with the games and
raffles in their midsummer whites and flowery wreaths,
Lublin for their graceful dance with wianki, and Lynette
Trybula and Tracey Wernicki for their help in the kitchen.

Proceeds from the evening go towards the upkeep of the
Dom Polski.

Mark your diaries: we look forward to doing it all again on
Saturday 1 December for Andrzejki. Of course, before that
we have the Polish Festival (7 October) and, fingers crossed, we hope to host the second Wellington Polish
Christmas Market on 17 November 2018. Not sure we can make it through to October without organising 
something else though, so watch this space.

Helena Fagan
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CHRISTMAS EVE 1944 (WIGILIA 1944)
 A SHORT FILM BY CRAFTINC. FILMS

The  film  centres  around  three  teenagers,  one  of  them a  recently  arrived  Polish  orphan  refugee  girl.
Together with a local Kiwi farm girl and a Maori boy, they come together at the entrance to a Maori
ancestral cave in the forest around Mount Taranaki on Christmas Eve. Over the course of the night, the
teenagers help each other cope with their personal wartime losses. 

Christmas Eve 1944 was filmed over four days in June in Lower Hutt and Silverstream, and is currently in
post-production.  The  shoot  required  a  team  of  up  to  48  people  -  including  a  day  of  extras  with
representation from the Polish community. It is independently funded and is the fifth ambitious project
from CraftInc. Films, and will join the international festival circuit in 2019. One of their previous short
films, ‘The Last Night’, won international awards and was nominated in three categories for the NZ Film
Awards in 2015. 

Krótki film o dzieciach, które zmagają się z wojenną traumą w Nowej Zelandii, jest obecnie kręcony w
Wellingtonie przez CraftInc. Films, niezależne studio filmowe należące do członka Polskiego Związku i
dyrektora Festiwalu Polskich Filmów w Wellingtonie, Wandy Lepionki oraz jej męża Davida Strong. Film
ten został napisany i reżyserowany przez nich obojga.

Akcja filmu rozgrywa się wokół trzech nastolatków; osierocona polska dziewczynka, która przybyła do
Nowej Zelandii z transportem uchodźców, dziewczynka z lokalnej farmy i maoryski chłopiec spotykają się
w wieczór wigilijny przy wejściu do jaskini przodków maoryskich w lasach góry Taranaki. W czasie tego
wieczoru dzieci wspomagają się wzajemnie, aby załagodzić osobiste tragedie poniesione w wyniku wojny.

Christmas Eve 1944 był filmowany w przeciągu czterech dni w czerwcu, w Lower Hutt i Silverstream, i
obecnie jest w fazie postprodukcyjnej. Filmowanie wymagało blisko 50 osób włączając statystów – wielu
z naszej polskiej społeczności. Film będzie brać udział w międzynarodowym festiwalu filmowym w 2019
roku. 

Wanda Lepionka
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A short film drama about three teenagers coming to 
terms with wartime loss in 1944 New Zealand is 
currently being produced in Wellington by CraftInc. 
Films, an independent production company owned by 
Polish Association member and Festival Director of 
the Wellington Polish Film Festival, Wanda Lepionka 
and her husband David Strong. The film has been 
written by, and is being co-directed by them both.



PAHIATUA W POLSCE, CIĄG DALSZY / PAHIATUA IN POLAND CONTINUED

Trudno uwierzyć, że w Polsce jest tak mało znana jej 
najnowsza historia. Nie do wiary, że jest to w kraju, 
który tak niedawno, bo jeszcze za życia wielu Polaków,
został tak okrutnie zniszczony, ich miasta 
zbombardowane, miliony jego obywateli 
wymordowano lub wypędzono siłą w niewolę do 
sąsiednich Niemiec i Rosji, granice okrojono i 
przesunięto na zachód. 
Niestety, polskie media są w większości własnością 
Niemców, a uczelnie w dużej mierze pozostają pod 
wpływem byłych zwolenników Rosji i komunizmu, 
którzy skwapliwie chcą by wymazać z pamięci 
Polaków i świata zbrodnie przeciw polskiemu 
narodowi.

Przecież takie niedawne, straszne doświadczenie 
dziejowe powinno być mocno nagłaśniane w szkołach, 
uczelniach, w pismach historycznych, filmach i 
książkach, a nie zamiatane pod dywan. Żeby następne 
pokolenia wiedziały z kim i z czym mają do czynienia, 
gdy będą bez złudzeń podejmowały decyzje dotyczące 
ich kraju.

Szczęśliwie w Polsce jednak są już od szeregu lat 
starania, żeby przywrócić naukę o prawdziwej historii. 

Małą cegiełką do tego jest rozpowszechnianie w 
szkołach w Polsce historii o polskich dzieciach z 
Pahiatua, które zostały uratowane z Sybiru. Jest to 
książka „Dwie ojczyzny – Polskie Dzieci w Nowej 
Zelandii” o dzieciach z Pahiatua, która jest 
tłumaczeniem z języka angielskiego książki NZ’s First 
Refugees – Polish Children of Pahiatua). Oba tytuły 
były wydane przez Polish Children’s Reunion 
Committee w Nowej Zelandii w 2004 roku).

Jak pisaliśmy już wcześniej, około 2000 książek zostało
rozprzedanych w księgarniach w Polsce. Następnie, 
Muzeum Emigranta w Gdyni dodrukowało i rozesłało 
polskie wydanie książki do wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w Polsce, których jest 1900. 

Ostatnio, tym tematem zainteresował się też nauczyciel 
i działacz społeczny w Miechowie, mieście położonym 
niedaleko od Krakowa. Czesław Gamrat z rodziną 
niedawno odwiedził Nową Zelandię, gdzie poznał 
historię tych dzieci i od razu z zapałem zorganizował 
temat konkurs dla szkół podstawowych w całej Polsce.

Zgłaszający się do konkursu przesyłali swoje prace 
wierszem, muzyką, opracowaniami, filmikami, 
rysunkami lub malowidłami, przedstawiające ich 
zrozumienie losów byłych dzieci polskich z Pahiatua, o 
których mogli przeczytać w książce Dwie ojczyzny, 
dostępna też do przeczytania na stronach w sieci 
pahiatua.pl

2-go maja w sali miejscowego kina została otwarta 
wystawa zdjęć o dzieciach z Pahiatua, która była 

It is incredible that so little is known about the modern 
history of Poland by its own citizens. Especially in a 
country which only recently, in the living memory of 
many Poles, had been so tragically and systematically 
destroyed, its cities and towns bombed, millions of its 
citizens murdered or deported to slave labour by its two
powerful neighbours, Germany and Russia, its borders 
truncated and shifted geographically.

Unfortunately, Polish media are owned mainly by 
Germans (a situation unknown in the rest of Europe) 
and education is mainly under the influence of former 
supporters of the Russian occupation and Communism, 
who eagerly seek to suppress the memory of their 
crimes against the Polish nation.

One would expect that such recent and cataclysmic 
experiences should be aired in schools, universities, in 
historical writings, films, and books, and not swept 
under the rug, so that future generations are aware what
and with whom they are dealing, when they make 
decisions about their country.

Thankfully, there is now a trend to reverse the 
disinformation by unfriendly forces and to resurrect 
history teaching based on facts.

A small contribution to this effort is the dissemination 
in Poland of the history of the Polish children of 
Pahiatua, who were rescued from deportation in 
Siberia. This is the book Dwie ojczyzny (Two 
homelands) about the children of Pahiatua, which is a 
translation from English of
the book NZ's First Refugees-
Polish Children of Pahiatua).
Both titles were written by
the Polish Children's Reunion
Committee in New Zealand).

As we reported earlier, the
first edition of some 2000
books was sold out in
bookstores in Poland. Later,
the Emigrant Museum in
Gdynia reprinted and sent the
Polish-language edition to all secondary schools in 
Poland, which number 1900. 

Recently, a teacher and social activist in Miechów, a 
town near Kraków, became interested in the subject. 
Czesław Gamrat recently visited New Zealand with his 
family, where he became acquainted with the history of 
these children and immediately, with enthusiasm and 
skill, organized a competition for primary schools 
throughout the Poland.

The applicants for the competition submitted their work
in verse, music, essays, videos, drawings or paintings, 
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wystawiona w Wellingtonie w 2014 roku podczas 70 
rocznicy przybycia dzieci do Nowej Zelandii oraz w 
senacie polskim i w innych miejscach w Polsce. Autor 
wystawy zdjęciowej i redaktor książki, Adam Manterys
z Nowej Zelandii, był honorowym gościem.

W następny dzień, Trzeciego Maja, odbyła się piękna 
akademia, podczas której kobiecy chór z Miechowa 
śpiewał tradycyjne polskie pieśni patriotyczne, takie, 
jakie my śpiewaliśmy za młodu w Nowej Zelandii. Po 
uroczystej Mszy św. w katedrze miechowskiej, różne 
delegacje składały wieńce pod pomnikiem legionistów 
walczących o niepodległość Polski sto lat temu w 1918 
roku. 

2-go czerwca odbył się egzamin dla dzieci i młodzieży, 
na którym należało odpowiedzieć na pytania oparte na 
książce Dwie ojczyzny, po czym odbyło się uroczyste 
rozdanie nagród za wcześniej przesłane prace. 
Honorowym gościem była ambasador Nowej Zelandii 
w Polsce, Patricia Thurston.

Nie ma tu miejsca na pokazanie wszystkich 
nadesłanych prac, nawet tych najciekawszych, ale tu 
podaję ich parę. Natomiast wszystkie prace, zdjęcia i 
filmy o tym konkursie znajdują się na stronie sieciowej:
pahiatua.pl

Pierwszy obrazek był osobnym konkursem, w którym 
należało wskazać, którą historię w książce on 
przedstawia. Drugi obrazek przedstawi a dzieci 
kroczące drogą w nieznane.

Opracował Stanisław Manterys

showing their understanding of the fate of the former 
Polish children of Pahiatua, which they read about in 
the book Dwie ojczyzny mentioned above, which is also
available on the web: pahiatua.pl. The English 
language version: 
nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-PolFirs.html

A photo exhibition about the children of Pahiatua was 
on display on 2 May in the local cinema, which was 
exhibited in Wellington in 2014 during the 70 
anniversary of the arrival of the children to New 
Zealand, later exhibited in the Polish Senate and other 
places in Poland. The author of the photo exhibition 
and book editor, Adam Manterys from New Zealand 
was the guest of honour.

The next day, on the 227th anniversary of Polish 
Constitution of May the Third, the local choir presented
beautiful patriotic hymns, such as we remember singing
during the days of our youth in New Zealand. After a 
solemn Mass in the town’s Cathedral, various 
delegations laid wreaths at the Memorial for 
Legionnaires who fought for Polish independence a 
century ago in 1918.

On 2nd of June, the applicants who entered the contest 
sat a test in the town’s sport centre, during which they 
had to complete a question and answer test paper, based
on their knowledge of the book Dwie ojczyzny, which 
was followed by a prize giving ceremony in town’s 
auditorium. The guest of honour on this occasion was 
New Zealand's Ambassador in Poland, Patricia 
Thurston.

There is no room here to show all the submitted works, 
even the most interesting ones, but two samples are 
shown below. All the work, photos and videos from this
contest can be found on the website: pahiatua.pl

The first picture was selected for a separate 
competition, in which it was necessary to indicate 
which story in the book it presents. The second drawing
depicts the children trudging into the unknown.

Compiled by Stanislaw Manterys
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ORLĘTA POLISH DANCE ENSEMBLE

The last month  was full of proud reflection, super suprises, forward planning, entertainment and new life. 

Proud reflection on our participation in the Inaugural
Children’s Festival in Australia with groups Lajkonik,
Wielkopolska, Podhale and Syrenka. It was a very
beautiful, successful and positive time for Orlęta
families especially taking part in a special church
service in the awesome chiurch of Our Lady of
Częstochowa Marayong Sydney and the two concerts.

A super surprise came soon after our return with an
enormously generous donation from Pan Julian Nowak.
Serdecznie dziękujemy, the money will go towards our
continuing costs in educating our children in Polish
traditions and folklore. Planning has started towards
taking a group of children to participate in Polart
Brisbane at the end of the year. A series of fundraising opportunities have been organized with the help of 
our own polonia and support from the Polish Embassy to raise the funds required. No doubt there will be 
lots of pierogi made and events to come for the rest of the year. 

Last Saturday our senior dancers showcased their dancing at the Noc Swiętojanski dine and dance put on 
by the Stowarzyszenie Polaków w Wellington at Dom Polski. The dancers looked very pretty in their white
costumes and flowered wreaths – super effort well done Orlęta.

Finally new life. On the 17th March Juliet gave birth to Kacper Alexander McKenzie. We are all overjoyed 
and happy to say that mother and baby are very well and looking forward to returning to teaching in the 
near future. Congratulations Juliet and Shaun. 

New children are always welcome to join Orlęta. For information please contact Ela Rombel on

 027 6605812.

65 LAT POLSKIEJ SZKOŁY / 

65 ANNIVERSARY OF POLISH SCHOOL
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Event date
Saturday 
6 October 2018

Location
St Patrick’s College Hall
581 Evans Bay Parade
Kilbirnie, Wellington

SAVE THE DATE!

Polish School 65th Anniversary and Book Launch
This year marks 65 years since the first Polish School was established in 
Wellington. Everyone is welcome to come and enjoy the special anniversary 
event that celebrates both this significant milestone and all the other Polish 
Schools in the country.



Programme:
1pm-2.30pm
Special anniversary luncheon
 Stay tuned for ticket details

2.30pm-4.30pm 
Free anniversary event – everyone welcome
 Official opening
 Polish School and Orlęta Dance Ensemble performances
 Book launch of Polish Schools in New Zealand 

(240 pages of history and photos)
 “Glass Class” – visit a full scale model of the Wellington Polish

School class 
 Displays and photo slideshow
 Refreshments

For information and registration details contact hjfagan@gmail.com
or follow us on Wellington Polish School Facebook

Make a  weekend  of  it: The  very  next  day,  on  Sunday  7  October  at  the  same venue,  we  continue
celebrating Polish culture with the  Polish Festival, with music, dance, food, art and stalls. Free public
entry.

ZAZNACZ W KALENDARZU! 

65ta Rocznica Polskiej Szkoły oraz inauguracja książki Polish Schools in New 
Zealand 

W tym roku przypada 65ta rocznica utworzenia polskiej szkoły w Wellingtonie. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do przybycia na specjalne wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 6go października
2018 w  St Patrick’s College Hall, 581 Evans Bay Parade, Kilbirnie, Wellington.

Program:
13:00 – 14:30
Specjalny obiad z okazji rocznicy
 Informacja w sprawie biletów ukaże się wkrótce.

2.30pm-4.30pm 
Główna impreza rocznicowa – wstęp wolny
 Oficjane otwarcie
 Występy uczniów Polskiej Szkoły i zespołu tanecznego Orlęta
 Inauguracja książki Polish Schools in New Zealand 
 “Szklana Klasa” – żywy model klasy Polskiej Szkoły w Wellingtonie 
 Wystawa i pokaz slajdów na temat historii Polskich Szkół w  Nowej Zelandii
 Przekąski

W sprawie rejestracji prosimy kontaktować się z hjfagan@gmail.com lub zaglądać na stronę Wellington 
Polish School Facebook

Uwaga: Następnego  dnia  w  niedzielę  7go  października  odbędzie  się  w  tym  samym  miejscu  Polski
Festiwal z muzyką, tańcami, polskimi smakołykami i jarmarkiem. 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!
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Pozdrowienia z Polskiej Szkoły!
Z początkiem roku szkolnego 2018, Tomek i ja ( Ola), mieliśmy wielki zaszczyt przejąć prowadzenie 
szkoły w Domu Polskim w Wellington od Basi Tumiłowicz, która z dużym zaangażowaniem prowadziła 
szkołę przez kilka ostatnich lat.

Oboje z Tomkiem jesteśmy nauczycielami i podróżnikami, i obie te nasze pasje wykorzystaliśmy w ciągu 
ostatniej dekady, podróżując  i pracując w szkołach prowadzonych metoda Montessori w Europie, Azji, 
Australii i teraz Nowej Zelandii. Metoda ta jest bardzo bliska naturalnym cechom dzieci i tak przypadła 
nam do gustu, że po drodze oboje skończyliśmy trening Montessori, nasze córki skończyły szkoły 
Montessori i teraz z pasją przynosimy tę metodę do Polskiej Szkoły.

Czym jest metoda Montessori?

Metoda ta została stworzona przez Marię Montessori na początku XX wieku. Maria Montessori była jedną
z pierwszych kobiet - lekarzy we Włoszech, była też bojowniczką o pokój, prawa dziecka i harmonię 
społeczną w czasie, gdy świat przechodził przez rewolucję przemysłową i dwie wojny światowe - tak wiec
pokój i harmonia były ludziom bardzo potrzebne. 

Maria Montessori wierzyła że odpowiedzią na naprawę ładu na świecie jest dziecko - to jak jest 
wychowywane, jakie ma szanse w życiu i jakie umiejętności radzenia sobie z problemami egzystowania w
życiu są mu wpojone przez środowisko w którym się wychowuje.

Maria Montessori wierzyła, że dzieci uczą się przez obserwację i przez bezpośrednie zaangażowanie z 
materiałami w środowisku w którym przebywają - języka zatem, najłatwiej uczyć się rozmawiając, słysząc
mowę dookoła siebie, używając fraz i słów które są nam
w danym momencie potrzebne. 

Dlatego w naszej klasie w Domu Polskim, zauważycie
dużą kolekcję przedmiotów, kart, obrazków (kolekcja ta
stale rośnie dzięki pomocy rodziców naszych uczniów), o
których opowiadamy używając słów które znamy i które
znają nasi koledzy. Uczymy się od siebie. Gramatykę
wprowadzamy w akcji. Jednym z naszych ulubionych
materiałów jest nasza farma.

Poprzez zabawę z farmą dzieci uczą się nie tylko nazw zwierząt na farmie, ale również funkcji części 
mowy, poprzez budowanie form językowych takich jak ‘młody rolnik’, ‘łaciata krowa’. Wystarczy potem 
dodać ‘i’ aby stworzyć formę mnogą - młody rolnik i łaciata krowa. Krok po kroku dzieci odkrywają 
kolejne etapy budowania zdania. Co robi rolnik na farmie? Młody rolnik pracuje. Ćwiczenia te budują 
wiedzę o tym, jak funkcjonuje język polski, którą dzieci mogą potem wykorzystać do budowania innych 
wypowiedzi. 

Pisania uczymy za pomocą ruchomych liter, upewniając się, że litery szczególne dla języka polskiego jak 
ś, ć, czy ę są podkreślone lub napisane w innym kolorze dla 
wyeksponowania ich funkcji w słowie i wymowie. 

Ruchomych liter nie trzeba ścierać jak się pomylą i można je 
przestawiać aż do skutku! To przyjazne podejście do błędów jest 
podstawową cechą Montessori - drugi język nie jest łatwy do nauki, 
szczególnie, kiedy jest tak kwiecisty i wielowarstwowy jak nasz 
kochany język polski. Ważne, by dzieci miały możliwość poznać jego 
zasady w przyjaznej atmosferze, z ciekawymi materiałami i miały 
komfort spędzenia tyle czasu na nauce każdego konceptu, ile 
potrzebują.

Oprócz funkcji językowych i słownictwa, w naszej szkole uczymy również innych przedmiotów np. 
geografii, historii i kultury Polski. 

Warto  zaznaczyć, że metoda Montessori jest metodą multidyscyplinarną, czyli przedmioty i różne 
dyscypliny przeplatają się wzajemnie stwarzając okazje do poznawania i przyswajania informacji z 
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różnych dziedzin w tym samym czasie. Ta cecha jest wyjątkowo przydatna w klasie gdzie dzieci są w 
różnym wieku, jak również gdzie znajomość języka jest na różnym poziomie.

W ten sposób można wprowadzać zajęcia tematyczne, gdzie każdy będzie w stanie znaleźć coś 
odpowiedniego dla siebie.

Naszym tematem na ten rok jest poznawanie naszych korzeni - okolic skąd pochodzą nasze rodziny. Każde
dziecko pracuje nad swoją własną okolicą, czytamy legendy, szukamy 
wiadomości o regionalnych pomnikach, przyrodzie, jedzeniu i 
zwyczajach. 

W naszej misji jesteśmy wspierani przez naszych doświadczonych 
nauczycieli z Polskiej Szkoły - szczególnie przez Krysię McNeil, 
Magdę Lischka, Martę Karlik, Adama Manterysa - oraz przez 
rodziców, którzy z pasja wycinają i laminują materiały, szukają 
przykładów odpowiednich słów, porządkują naszą bibliotekę i wiele 
więcej. Wszystkim im bardzo dziękujemy.

Zapraszamy do odwiedzenia nas z Waszymi rodzinami w naszej 
klasie,  jak również podczas obchodów 65-cio lecia naszej szkoły w październiku tego roku.

Pozdrowienia,
Ola i Tomek Zając

KĄCIK ZAGADEK  /  PUZZLE CORNER
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KONKURS WAKACYNY / HOLIDAY COMPETITION

Ogłaszamy konkurs wakacyjny dla dzieci i młodzieży.

Tematem konkursu jest Moja Przygoda Wakacyjna.

Może to być krótkie opowiadanie w języku polskim, lub obrazek (sfotografowany).

Prace (podpisane z określeniem wieku dziecka) prosimy przesłać na email panikrysia@yahoo.com do 
końca sierpnia 2018.

Najciekawsze prace będą opublikowane we wrześniowym wydaniu Wiadomości Polskich.

Dziękujemy za udział i życzymy przyjemnych wakacji! 

HOLIDAY COMPETITION

Our young readers are invited to take part in a competition entitled My Holiday Adventure.

This can be a short story in Polish language, or a drawing (photographed).

Please email the works (signed and specifying the child’s age) to panikrysia@yahoo.com by the end  of 
August 2018.

The most interesting works will be published in the September edition of Wiadomości Polskie.

Thank you for participating and have a great holiday! 
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