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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS

Czwartek, 13 i 20 września, 19:00, Dom Polski 
(dolna sala): Wykłady – Dr Marcin Wałdoch

Thursday, 13 and 20 September, 7pm, Polish House 
(bottom meeting room): Lectures – Dr Marcin Wałdoch

Sobota, 6 października, 13:00-16:30, St Patrick's 
College, Kilbirnie: 65ta rocznica Polskiej Szkoły

Saturday, 6 October, 1pm-4.30pm, St Patrick's 
College, Kilbirnie: Polish School 65th anniversary

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

Sobota, 17 listopada, Dom Polski: Świąteczny 
Jarmark           

Saturday, 17 November, Polish House: Christmas 
Market

OD PREZESA / FROM THE PRESIDENT

Szanowni Członkowie i Czytelnicy naszego pisma

Przede wszystkim chciałbym gorąco podziękować Krysi Januszkiewicz-Reid, Oli Brewer i Krysi McNeil za ich 
pełne wysiłku starania, aby przygotowywać kolejne wydania naszego pisma Wiadomości Polskie. Jest ono jednym z
naszych głównych źródeł informacji dla polskiej społeczności w NZ o bieżących wydarzeniach, imprezach i 
zajęciach.

Prosimy o uwagę: Jeśli ktoś wolałby otrzymywać wersję elektroniczną Wiadomości, prosimy o  przesłanie adresu 
emailowego do Redakcji (editor@polishcommunity.org.nz ).

Następnie powiadamiam, że na Walnym Zebraniu 26go Sierpnia br. zostałem ponownie wybrany na Prezesa 
Stowarzyszenia i chciałbym tu podziękować członkom za ich poparcie i głosy. Mam też wielkie szczęście znaleźć 
się w gronie niezwykle utalentowanego i doświadczonego Zarządu. 

Oto Członkowie Zarządu na rok 2018/2019:

• Helena Fagan – Vice-prezes

• Irena Lowe – Koordynacja imprez i administracja strony Internetowej

• Elżbieta Rombel – Koordynacja imprez

• Krystyna McNeil – Komunikacja i Współ-redakcja pisma Wiadomości Polskie

• Tereska Zaloumis – Sekretarz

• Peter Skrzyński – Skarbnik i Przewodniczący Komitetu ds konserwacji budynku Stowarzyszenia

• Michał Mendruń – Zarządca Domu Polskiego i wynajmu sali

Redakcja Wiadomości Polskich

• Krysia Januszkiewicz-Reid i Krystyna McNeil

Czeka nas następny trudny rok, w którym mamy nadzieję posunąć zaległe zadania związane ze wzmocnieniem 
naszego budynku, rewizją Konstytucji Stowarzyszenia i ogólną konserwacją i użytkiem Domu Polskiego. 

Chciałbym poprosić członków naszego Stowarzyszenia i ogólnej Polskiej Społeczności o poparcie naszej 
działalności i imprez zaplanowanych już na rok 2018, jak również tych które odbędą się w przyszłym roku. 

Prosimy sprawdzać informacje na naszej stronie internetowej (https://polishcommunity.org.nz) oraz w 
Wiadomościach Polskich.

Dziękuję raz jeszcze za Wasze nieustające poparcie.

Tadeusz Wypych, Prezes

--------------------------------------------------------------------------------------------

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

Firstly, a special BIG thank you to Krysia Januszkiewicz-Reid, Aleksandra Brewer and Krystyna McNeil  for the 
time consuming, painstaking efforts and the devoted time spent, in providing the Wiadomości Polskie. This is one of
our main communication sources of keeping the Polish Community included in the activities, events and current 
affairs.
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Please note: if you would prefer to receive a soft copy then please supply the editor with your email address 
(editor@polishcommunity.org.nz). 

Secondly, at the AGM, I was re-elected as President and I would like to thank the members for their confidence vote 
and support.  I am blessed with a talented and experienced executive committee.

The new committee members for the year 2018/2019 are

• Helena Fagan - Vice President

• Irena Lowe - Events Co-ordinator & Website administrator

• Elżbieta Rombel - Events Co-ordinator

• Krystyna McNeil - Communications and Assistant Editor

• Tereska Zaloumis - Secretary

• Peter Skrzyński - Treasurer & Convenor of the Accommodation Committee

• Michał Mendruń - Polish House Custodian & Hall Hire

Co-Editors of the Wiadomości Polskie

• Krysia Januszkiewicz-Reid and Krystyna McNeil

Another challenging year faces the committee with outstanding unresolved issues regarding Earthquake 
Strengthening of the Dom Polski, Review of our Constitution and the general upkeep and use of the Polish House.  

Can I encourage members to support the events that have been planned for the rest of 2018, and events and activities
that will occur in the new year.  Please check the website (https://polishcommunity.org.nz) and Wiadomości  Polskie 
for further information. 

Thank you again for your ongoing support.

Tadeusz Wypych, President

STOWARZYSZENIE POLAKÓW / POLISH ASSOCIATION 
 Wykłady / Lectures

Zapraszamy na serię wykładów prezentowanych przez  Dr. Marcina Wałdocha, Profesora Instytutu Nauk 
Politycznych  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W tym miesiącu odbędą się dwa wykłady:
• Czwartek, 13 września 2018, godz 19 – 20:30: Karnawał Solidarności 1980 do 1981: Rozwój roli w 

nowym ruchu społecznym w warunkach lokalnych.

• Czwartek, 20 września 2018, godz 19 – 20:30: 1989: Porozumienie Okrągłego Stołu, częściowo wolne 
wybory i proces demokratyzacji w Polsce.

Wykłady odbywać się będą w bibliotece Domu Polskiego (wejście od Rhodes St) i będą trwały ok godziny, po czym
będzie czas na pytania, dyskusję i herbatkę. 

---------------------------------
Lecture series by visiting academic Dr Marcin Wałdoch, Casimir the Great University, Bydgoszcz.

This month the Polish Association hosts two lectures by visiting academic Dr Marcin Wałdoch, Assistant Professor 
at the Institute of Political Science, Casimir the Great University in Bydgoszcz.

• Thursday 13 September 2018, 7 to 8:30pm:  The Carnival of Solidarity 1980 to 1981: the development of a 
role for a new social movement in local conditions

• Thursday 20 September 2018, 7 to 8:30pm: 1989: the Round Table Agreement, a partly free election and the
shockwave of the democratisation process in Poland

Each lecture will be held in the library at the Dom Polski (Rhodes St entrance).  The lectures are expected to last 
about 60 minutes followed by time for questions, discussion and refreshments.

Zarząd Stowarzyszenie Polaków / Polish Associaton Executive Committee
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Z AMBASADY.

SPOTKANIA PARY PRZYDENCKIEJ Z POLONIĄ W NOWEJ ZELANDII 
W ramach  oficjalnej  wizyty  w  Nowej  Zelandii  Prezydent  RP Pan  Andrzej  Duda  z  Małżonką  Panią  Agatą
Kornhauser-Dudą  spotkali  się  z  Polonią  w  Auckland  i  Wellingtonie.  Kulminacją  wizyty  było  spotkanie  z
przedstawicielami Polskich Dzieci z Pahiatua. 

Spotkanie w Domu Polskim w Auckland
W środę 22 sierpnia, Para Prezydencka spotkała się z Polonią w Domu Polskim w Auckland.

Dziękuję, że Polska zawsze pozostaje w Waszych sercach - powiedział Andrzej Duda podczas spotkania Pary 
Prezydenckiej z Polonią w Auckland, w Nowej Zelandii. Zachęcał też Rodaków do powrotu do kraju. - W Polsce 
jest ten czas, kiedy jest dobrze, w tej chwili Polska rzeczywiście się rozwija - przekonywał Prezydent. Może kiedyś 
się tak stanie, że Polska będzie tak atrakcyjna, że wszyscy będą chcieli do niej wracać. Wierzę w to, że dzięki 
mądrej polityce, dzięki dobremu prowadzeniu polskich spraw tak się stanie - dodał.

Andrzej Duda podkreślił, że Polonia jest bardzo wartościową częścią narodowej wspólnoty. Wskazywał, że opinia o 
Polsce i o Polakach w Nowej Zelandii jest doskonała. - Ogromnie Wam dziękuję, bo to kwestia Waszej postawy, 
którą tutaj prezentujecie, tego, jakimi jesteście ludźmi, biznesmenami, pracownikami, sąsiadami, żonami, mężami, 
przyjaciółmi, uczniami, nauczycielami. Ludzie poznają po tym, jacy jesteście i tak odbierają kraj, z którego 
pochodzicie. Potem dobrze myślą i mówią o Polsce, za to jestem Państwu ogromnie wdzięczny, chylę czoła - mówił 
Prezydent.

- Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że wszyscy Polacy wrócą do Polski. Często dlatego, że już zapuścili korzenie i 
uważają, że to jest tak naprawdę bardziej ich miejsce życia, niż Polska, która znajduje się tysiące kilometrów stąd, 
za oceanem, że trudno ją w ogóle stąd zauważyć na mapie. Ale dziękuję, że Polska zawsze pozostaje w Państwa 
sercach, bo to jest dla mnie ogromnie ważne. Wtedy, kiedy Polska jest w sercu, to znaczy, że ten ktoś pozostaje 
członkiem naszej wspólnoty - podkreślił Andrzej Duda.  

Dziękował też rodakom za bycie „budowniczymi 
polskiej wspólnoty i polskiej świadomości”, m.in. 
poprzez aktywny udział w akcji Narodowego 
Czytania. - Bardzo za to dziękuję, że Państwo 
obserwujecie, co się w Polsce dzieje i podejmujecie 
akcje, które są dobre, ważne, budujące, cementują 
wspólnotę, pokazują i przekazują polską kulturę – 
dodał.

Podczas spotkania z nowozelandzką Polonią w 
Domu Polskim w Auckland Prezydent wręczył 
odznaczenia państwowe obywatelom 
Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii 
zasłużonym w działalności polonijnej, promocji 
polskiej kultury, relacji gospodarczych oraz 
akademickich: Janowi Roy-Wojciechowskiemu, 

Kazimierzowi Jasicy, Jackowi Pawłowskiemu, Wandzie Lepionce i Roberto Rabelowi.

  

Wizyta w Wellingtonie 
Wystawiliście piękne świadectwo Polsce w Nowej Zelandii; dziękuję, że przechowaliście Polskę w sercach przez 
tyle dziesięcioleci - mówił Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w czwartek 23 sierpnia w Wellingtonie z 
przedstawicielami Polskich Dzieci z Pahiatua.
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Jak mówił Prezydent, przyleciał do Nowej Zelandii, by jako Prezydent pokłonić się tym, którzy przechowali Polskę 
w sercach od dzieciństwa, przez tyle dziesięcioleci. - Wiele czasu już minęło od tamtego roku, kiedy Państwo 
przybyliście tutaj, do Nowej Zelandii, a Polska i polskość cały czas jest w was, przekazaliście ją waszym dzieciom, 
przekazujecie ją wnukom i za to jestem ogromnie wdzięczny – mówił.

Jestem także wdzięczny za to, że zawsze pamiętaliście o swoich rodakach w kraju, którzy przez prawie 50 lat 
mieszkali w Polsce, która nie była w pełni wolna, nie była w pełni suwerenna, nie była w pełni niepodległa (...). 
Świadczyliście pomoc, przygarnialiście, jeżeli już ktoś przybył, pamiętaliście i pamiętacie i za to także jestem 
ogromnie wdzięczny - podkreślił Prezydent.

Andrzej Duda dziękował też przedstawicielom Polskich Dzieci z Pahiatua za to, że wystawili i nadal wystawiają 
„piękne świadectwo Polsce tutaj, w Nowej Zelandii. - Polska jest tutaj szanowana właśnie dzięki wam, dzięki temu, 
jakimi ludźmi jesteście, jaką przez te dziesięciolecia pokazaliście postawę, także jako obywatele Nowej Zelandii, 
(...) jako sąsiedzi, koledzy z pracy, przedsiębiorcy. Bardzo za to dziękuję, to niezwykle ważne dla dzisiejszej Polski, 
tej już wolnej, w pełni niepodległej, w pełni suwerennej, ambitnej, która chce się rozwijać - mówił Prezydent.

Prezydent wręczył odznaczenia trzem przedstawicielom środowiska Polskich Dzieci z Pahiatua za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Nowej Zelandii, za popularyzowanie polskiej kultury i historii, za 
działalność na rzecz krzewienia polskości i kształtowania postaw patriotycznych: Zdzisławowi Lepionce, Krystynie 
Tomaszyk i Józefowi Zawadzie.

Wcześniej Prezydent RP Andrzej Duda uczestniczył w uroczystym otwarciu Skweru Polskich Dzieci. Napis na 
tablicy głosi m.in., że ma ona upamiętnić „przyjaźń i partnerstwo pomiędzy Nową Zelandią a Polską w roku setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”. Skwer, zlokalizowany w pobliżu siedziby Gubernatora 
Generalnego i w okolicy, gdzie dawniej znajdowała się szkoła im. św. Patryka, do której uczęszczali jako dzieci 
polscy chłopcy, został otwarty w efekcie starań Ambasady RP w Wellingtonie i środowiska polonijnego.

Prezydent złożył też kwiaty przy tablicy upamiętniającej Polskie Dzieci z Pahiatua na Nabrzeżu wellingtońskim.

 

Flaga spod Monte Cassino – dar of Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii
Podczas spotkania Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii Pan Marian Ceregra przekazał
na ręce Prezydenta flagę polską spod Monte Cassino.

Polacy przybyli do Nowej Zelandii - i ci, których 145. rocznicę przybycia obchodziliśmy w ubiegłym roku, i ci,
których Sowieci wyrzucili z ich własnych domów i zesłali do łagrów do obozów pracy, do syberyjskich lasów -
zawsze byli wierni Polsce; byli patriotami, byli dobrymi Polakami. I choć przyjęli obywatelstwo tego gościnnego
kraju, nigdy nie zapomnieli o pierwszej ukochanej, wymarzonej i drogiej ich sercom ojczyźnie - powiedział Prezes
Ceregra.

 

Pierwsza Dama w Muzeum Dziedzictwa Polskiego w Auckland
22 sierpnia Małżonka Prezydenta Pani Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Muzeum Dziedzictwa Polskiego w 
Auckland, gdzie spotkała się z nauczycielami polskich szkół w Nowej Zelandii.

Ekspozycję Muzeum zaprezentował Pierwszej Damie John Roy-Wojciechowski - były Konsul Honorowy 
Rzeczypospolitej Polskiej w Auckland, założyciel Fundacji „Polskie Dziedzictwo w Nowej Zelandii”, której celem 
jest propagowanie polskiej kultury - historii, tradycji, sztuki - wśród mieszkańców Nowej Zelandii. Izba muzealna w
Howick została otwarta w lipcu 2004 r. Obecnie prowadzi ją córka Jana Wojciechowskiego, Ellen, która także 
wzięła udział w spotkaniu. 
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Małżonka Prezydenta rozmawiała z przedstawicielami nauczycieli szkół polskich w Wellingtonie, Christchurch i 
Auckland. Agata Kornhauser-Duda w swojej działalności wiele uwagi poświęca dzieciom i młodzieży szkolnej ze 
względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe. Uczestniczący w spotkaniu Adam Manterys podarował Małżonce
Prezydenta egzemplarz najnowszej książki prezentującej historię polskich szkół w Nowej Zelandii. W tym roku 
Polska Szkoła w Wellingtonie świętuje jubileusz 65-lecia działalności.

------------------------------------------------

Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy na spotkaniu 
z przedstawicielami Polskich Dzieci z Pahiatua i Polonii w Wellingtonie, 23 sierpnia 
2018.
Muszę powiedzieć, że przez te ostatnie dwa lata wiele rozmawialiśmy o Państwa historii. Wielokrotnie 
rozmawialiśmy właśnie o tym, że tu Państwo jesteście, że warto byłoby, żeby przybył tu polski prezydent i 
podziękował, pokłonił się tym, którzy przechowali Polskę w sercu od dzieciństwa przez tyle dziesięcioleci, bo wiele 
czasu już minęło od tamtego roku, kiedy Państwo przybyliście tutaj, do Nowej Zelandii, a Polska i polskość cały 
czas są w was, przekazaliście je waszym dzieciom, przekazujecie je waszym wnukom. I za to jestem ogromnie 
wdzięczny z jednej strony.

Ale z drugiej strony jestem także wdzięczny za to, że zawsze pamiętaliście o swoich rodakach, i tych w kraju, którzy
mieszkali prawie przez 50 lat w Polsce, która nie była w pełni wolna, nie była w pełni suwerenna, w Polsce, która 
nie była w pełni niepodległa, za żelazną kurtyną, bardzo często w niedostatku. Nie można się było spotkać, bo nie 
mogli przyjechać. Świadczyliście pomoc, przygarnialiście tutaj, jeśli ktoś już przybył, pamiętaliście i pamiętacie. I 
za to także jestem ogromnie wdzięczny.

Wystawialiście i wystawiacie piękne świadectwo Polsce tutaj, w Nowej Zelandii, za co jako prezydent 
Rzeczypospolitej jestem Państwu ogromnie wdzięczny. Polska jest tutaj szanowana, właśnie dzięki wam, dzięki 
temu, jakimi ludźmi jesteście, jaką przez te dziesięciolecia pokazaliście postawę, także jako obywatele Nowej 
Zelandii, ludzie tego kraju, w tym kraju żyjący, w nim pracujący, sąsiedzi, koledzy z pracy czy przedsiębiorcy. 
Bardzo za to dziękuję. Bo to niezwykle ważne dla dzisiejszej Polski, dla tej już wolnej, tej w pełni niepodległej, tej 
już w pełni suwerennej, ambitnej, która chce się rozwijać, która chce być pięknym państwem, jednym z 
najbogatszych na świecie. Mamy takie ambicje, mamy takie aspiracje, będziemy czynili wszystko, żeby tak było, 
żeby poziom życia w Polsce był jak najwyższy, żeby żyło się tak dobrze jak tutaj, w Nowej Zelandii czy w 
sąsiedniej Australii, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie – w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii.

Czynimy wszystko, aby poziom życia Polaków podniósł się do takiego poziomu, żeby można było spokojnie 
podróżować po świecie. I podnosi się, bo patrząc na dane statystyczne, choćby tu, na drugą stronę kuli ziemskiej, w 
końcu trudno o dalszą podróż, jednak w stosunku do 2012 roku przyjechało dwa razy więcej ludzi, bo 5800 turystów
przyjechało dwa lata temu, tak podają oficjalne statystyki, a w 2012 roku – około 2700, więc ta zmiana jest 
ogromna. I Polska się zmienia cały czas, zmienia się na lepsze. Ludzie są coraz zamożniejsi, bardzo spadło 
bezrobocie, jest praca właściwie w tej chwili dla każdego, praca jest coraz lepiej płatna, średnie dochody wzrastają i 
chcielibyśmy bardzo, aby ten trend się utrzymał. To także dzięki Państwa postawie. Dzięki temu, że młodzi też 
wracają do Polski. Ogromnie za to dziękuję.

Proszę Państwa, ta wyprawa miała też cele polityczne, rzeczywiście, tak jak przed chwilą mówił pan ambasador, 
spotkałem się z władzami Nowej Zelandii, rozmawialiśmy. Chciałbym, żeby Polska była bardziej, przede wszystkim
w tym sensie gospodarczym, również obecna tutaj, bo jest obecna w sensie duchowym poprzez Państwa obecność i 
to świadectwo, które o Polsce dajecie. Ale chciałbym bardzo, byśmy pogłębiali więzi gospodarcze, może się to uda.

Podpisaliśmy cały szereg umów i tych o charakterze naukowym, i podpisaliśmy także bardzo ważne porozumienie 
dotyczące cywilnego transportu lotniczego. Chodzi o to, aby można było kupić po prostu bilet w Polsce prosto tutaj, 
do Nowej Zelandii, i korzystać z Polskich Linii Lotniczych LOT, które już latają do Singapuru. Mam nadzieję, że 
może kiedyś będą latały tutaj, do Nowej Zelandii, na razie latają do Singapuru. Ale chodzi o porozumienie z 
nowozelandzkimi liniami lotniczymi, z odpowiednim urzędem, aby właśnie takie wspólne przedsięwzięcie 
podróżne, komunikacyjne zawiązać. I już została, tak jak powiedziałem, zawarta w tym celu odpowiednia umowa i 
liczę na to, że ta komunikacja z Polską będzie dzięki temu jeszcze szybsza i jeszcze łatwiejsza. I że to także Państwu
umożliwi sprawniejsze podróżowanie do kraju. Zapraszam.

Bardzo bym chciał, żebyście Państwo odwiedzali Polskę jak najczęściej. Najbardziej bym się cieszył, gdybyście 
Państwo wrócili do Polski, ale już nie stawiam tak daleko idących wymagań. Absolutnie nie pozwoliłbym sobie na 
to, ale zapraszam, żebyście Państwo do Polski podróżowali, proszę, żebyście zachęcali do tego swoje dzieci, byście 
zachęcali do tego swoje wnuki.

Dziękuję, że przechowaliście polskość w rodzinach, tak jak mówił mi pan, kiedy tutaj szliśmy, dzieci zawsze 
zwracają się do swoich dziadków po polsku, nie śmieją się odezwać po angielsku, starają się przypomnieć sobie 
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słówka i to jest piękne, że ta młodzież, która tutaj się urodziła i tutaj się wychowuje, pamięta także o swojej 
ojczyźnie i umie posługiwać się mową swoich dziadków, mową swoich ojców. Ogromnie za to dziękuję.

Dziękuję też, tak jak dziękowałem wczoraj, polskim nauczycielom tutaj, którzy uczą dzieci o Polsce i uczą 
dodatkowo dzieci polskiego, ale przede wszystkim dziękuję rodzicom, że tę tradycję naszą polską wraz z mową 
przechowują i pielęgnują. Jestem za to ogromnie wdzięczny. I proszę, żebyście wszyscy Państwo przyjęli ode mnie 
wyrazy wielkiego szacunku.

Dziękuję za wszystko, co uczyniliście dla Polski, dla Polaków tutaj, co czynicie, i ogromnie się cieszę, że cały ten 
nasz wyjazd tutaj, do Australii i do Nowej Zelandii, podsumowujemy w zasadzie i dotarliśmy do tego momentu, 
który dla mnie jest momentem kulminacyjnym – to właśnie spotkanie z Państwem tutaj, w Wellington. Ogromnie za 
to dziękuję.

Wystąpienie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Gniatkowskiego 
na spotkaniu z przedstawicielami Polskich Dzieci z Pahiatua i Polonii w Wellingtonie, 
23 sierpnia 2018.
Mam dziś ogromny zaszczyt powitać Parę Prezydencką na uroczystym spotkaniu z Rodakami w stolicy Nowej 
Zelandii. Pan Prezydent składa od wczoraj wizytę państwową, odbyły się rozmowy z najważniejszymi politykami 
nowozelandzkimi, podpisane zostały porozumienia o współpracy akademickiej i samorządowej. 

Jednakże zupełnie niezwyczajny charakter mają spotkania Pary Prezydenckiej z Rodakami mieszkającymi tak 
daleko od Macierzy. Dzień 1 listopada 1944 roku na zawsze zapisał się na kartach historii jako dzień symbolizujący 
przyjaźń i partnerstwo pomiędzy dwoma odległymi krajami – Polską i Nową Zelandią. Jak wszyscy pamiętamy, 
tego dnia do portu w Wellingtonie, w tym miejscu, wpłynął statek, na którego pokładzie znajdowało się ponad 
siedemset polskich dzieci, w większości sierot wojennych. Dzieci te przybyły na zaproszenie rządu 
nowozelandzkiego. Nowa Zelandia bowiem, jako jeden z nielicznych krajów, odpowiedziała na apel Polskiego 
Rządu na uchodźstwie o udzielenie pomocy i schronienia polskim obywatelom, którzy przeżyli piekło Syberii. 
Pomoc Nowozelandczyków, ich serdeczność i gościnność sprawiły, że młodzi, naznaczeni piętnem wojny, Polacy 
odnaleźli w odległym i obcym kraju swój nowy dom. Nieocenione było wsparcie polskiego konsula Kazimierza 
Wodzickiego i jego żony Marii. Od tamtego czasu środowisko Dzieci z Pahiatua stanowi filar polskiej społeczności 
w Nowej Zelandii. Na podziw zasługują patriotyzm i miłość do Polski, przekazywane wciąż dzieciom i wnukom. W 
latach komunizmu Polonia nowozelandzka stała na straży prawdy historycznej. Przed 40-tu laty w tutejszym 
kościele Matki Boskiej Anielskiej - staraniem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - umieszczono Tablicę 
Katyńską. Polacy z Nowej Zelandii udzielali też wsparcia rodakom w trudnym okresie stanu wojennego i później.

Dla ambasadora polskiego służba w tym miejscu, wśród tak wspaniałych osób, Polskich Dzieci z Pahiatua - 
patriotów i przyjaciół, to wielki przywilej. Niedawno podczas wspólnych obchodów święta Konstytucji 3 Maja 
miałem przyjemność wręczyć kilkunastu parom - nadane przez Pana Prezydenta - medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Aż szesnaście par tworzą Dzieci z Pahiatua. Wiele z nich jest dziś z nami na sali. 

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 

dzisiejsza uroczystość to wspaniała, wspólna celebracja polskości. Wcześniej Pan Prezydent odsłonił tablicę 
pamiątkową na skwerze Polskich Dzieci. Bardzo się cieszę, że w roku obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości Pan Prezydent mógł osobiście uświetnić to wydarzenie. Trudno o lepszy sposób zaznaczenia 
przyjaźni i partnerstwa pomiędzy Polską i Nową Zelandią. Skwer Polskich Dzieci, nowe miejsce na mapie miasta, 
jest wyrazem uznania władz nowozelandzkich dla wkładu Polaków w rozwój tego kraju. 

Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa św. Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i 
nie buduje przyszłości”. Działania Polskich Dzieci z Pahiatua i ich potomków są gwarancją kontynuacji polskości 
na tych ziemiach, a także budowania wspólnej, polsko-nowozelandzkiej przyszłości, przyszłości na miarę XXI 
wieku. Dziękuję za uwagę.

---------------------------------------------------------------

Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Premier Nowej Zelandii Jacindą Adern
22 sierpnia 2018 r. w Auckland Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Premier Nowej Zelandii Jacindą Ardern. W 
obecności Prezydenta RP i Premier NZ podpisano cztery umowy:

• Umowę o lotnictwie cywilnym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią

• Umowę o współpracy partnerskiej między miastami Kazimierz Dolny i Pahiatua

• Memorandum o porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Massey

• Porozumienie o współpracy akademickiej pomiędzy Instytutem Stosunków Międzynarodowych przy 
Uniwersytecie Warszawskim i Centrum Studiów Strategicznych przy Uniwersytecie Wiktorii w 

8 of 24



Wellingtonie. Zarówno umowa międzyrządowa o lotnictwie jak i porozumienia o współpracy akademickiej i
samorządowej powinny się przyczynić do zacieśniania relacji między naszymi społeczeństwami.

Zbigniew Gniatkowski
Ambasador RP w Nowej Zelandii

PROTEST NA NABRZEŻU / PROTEST ON THE WATERFRONT

Niewielka grupa osób zorganizowała milczący protest 
przeciwko polityce wewnętrznej obecnego rządu RP w czasie 
uroczystości pod Tablicą Pamiątkową ku czci około 800 
uchodźców, głównie dzieci, którzy przybyli do Wellingtonu w 
czasie 2-giej wojny światowej i osiedlili się w Pahiatua.

A small group of people staged a silent protest against the 
internal policies of the current Polish Government during a 
ceremony in front of the Pahiatua Children’s Plaque on the 
Wellington waterfront which honours more than 800 Polish 
refugees who settled in Pahiatua during World War II.  

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
Święto Żołnierza Polskiego, które ustanowione jest na dzień 15 sierpnia, Polonia wellingtońska obchodziła w 
niedzielę, dnia 12 sierpnia 2018 r. 

Ks. Grzegorz Aleksandrowicz z Wielkiej Brytanii, który zastępował będącego na urlopie w Polsce naszego 
kapelana ks. Tadeusza, odprawił uroczystą Mszę Świętą w kościele św. Joachima w Berhampore, z udziałem 
pocztów sztandarowych Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Stowarzyszenia Polaków.  W wygłoszonej homilii
ks. Grzegorz Aleksandrowicz mówił o udziale żołnierzy polskich w obronie i wyzwoleniu Ojczyzny, o poległych 
żołnierzach, za których dusze dzisiaj się modlimy. Święto Żołnierza obchodzone jest razem ze świętem  
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny –Królowej Polski.  Druga Msza św. odbyła się w kościele w Avalon.

Po południu, w Domu Polskim,  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów gościło około 90 osób na dorocznym 
OBIEDZIE ŻOŁNIERSKIM.  Obiad był zorganizowany przy współudziale Zespołu Tańca „Orlęta”.  Wśród  
zaproszonych osób znajdowali się:  Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii, pan Zbigniew 
Gniatkowski, Konsul Ambasady Polskiej, pani Agnieszka Kacperska, przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, pan Krzysztof Zieliński, ks. Grzegorz Aleksandrowicz i Jego brat, br. Marian Aleksandrowicz. 
Uroczystość rozpoczęła się niespodzianką - w pięknych kolorowych strojach młodzi  tancerze z zespołu „Orlęta” 
zatańczyli poloneza. 
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Gości powitał i wspomnienie o Święcie Żołnierza wygłosił prezes SPK, Marian Ceregra. Następnie zabrał głos 
Ambasador RP, pan Zbigniew Gniatkowski, omawiając  wielkie znaczenie Bitwy Warszawskiej w 1920 r. w historii 
Polski. Poinformował także o planowanej w dniach 22 – 23 sierpnia br. wizycie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Pana Andrzeja Dudy wraz z Małżonką , ministrami i przedstawicielami polskiego biznesu.

Obiad żołnierski, przygotowany przez „Orlęta” – już tradycyjnie – udał się znakomicie. Na zastawionych jedzeniem 
stołach znalazły się m. in.: pierożki, bigos, pieczenie, smaczna szynka, wiele różnych sałatek, a do tego wino 
czerwone i białe. Następnie przystąpiono do losowania loterii fantowej, w której bardzo pomagał pan Zbigniew 
Ceregra. Zdobywcy wygranych fantów (a było to dobre wino francuskie) byli nagrodzeni gromkimi  brawami. 

Na deser słodkości: ciasta i wypieki o różnych smakach, a także pączki.

Nie byłoby tak udanego obiadu bez zaangażowania i wielogodzinnej pracy członków Zespołu Tańca „Orlęta”, który 
dochód z obiadu przeznaczy na koszty wyjazdu na POL-ART w końcu tego roku do Brisbane (Australia). 

Dziękujemy za Waszą pracę i tańce. 

                                                                                                                Marian Ceregra

WIZYTA PREZYDENTA RP, Pana Andrzeja Dudy

W dniach 22 i 23 sierpnia br., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda wraz z Małżonką,  przebywał 
w Nowej  Zelandii, najpierw w Auckland, potem w Wellington. Prezydentowi towarzyszyli  ministrowie, 
członkowie Rządu RP i przedstawiciele polskiego biznesu. 

Prezes SPK, pan Marian Ceregra, w pierwszym dniu wizyty, był obecny na spotkaniu Prezydenta RP z Polakami w 
Domu Polskim, a potem na „State Dinner”, wydanym przez Generalnego  Gubernatora w Nowej Zelandii, Rt Hon 
Dame Patsy Reddy w Auckland. 

W drugim dniu, Prezydent RP przybył do Wellington i tu odsłonił tablicę z nazwą skweru  POLSKIE DZIECI Z 
PAHIATUA,  następnie złożył bukiet kwiatów pod tablicą „Dzieci z Pahiatua” na nabrzeżu (kwiaty złożyli także: 
Stowarzyszenie Polaków i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów). Następnie w restauracji Foxglove, Prezydent 
RP spotkał się z około  80-ciu Polakami i ich rodzinami nowozelandzkimi, gdzie  po wręczeniu wysokich odznaczeń
państwowych, wygłosił przemówienie. Pan Zdzisław Lepionka mówił o przeżyciach  Dzieci z Pahiatua na 
syberyjskim zesłaniu i zachowaniu polskości. Prezes SPK, pan Marian Ceregra, przekazał Prezydentowi RP polską 
flagę spod Monte Cassino i powiedział o jej historii (poniżej treść przemówienia). 

Proszę bliżej zapoznać się z informacjami o wizycie Prezydenta na stronie internetowej Ambasady RP i w licznych 
artykułach w polskiej prasie. 

PRZEMÓWIENIE p. MARIANA CEREGRY
Szanowny Panie Prezydencie,

Dostojni Goście,

Szanowni Państwo,
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Jest dla mnie wielki zaszczyt,  powtórnie - wczoraj w Domu Polskim i Domu Gubernatora w Auckland, dzisiaj tutaj 
w Wellingtonie -  być obecnym na spotkaniach   z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.  Polski, której wielu 
Polaków w Nowej Zelandii nie pamięta, nie miała możliwości zobaczyć, pobyć w niej, nadziwić się jaka jest piękna,
gościnna i przyjacielska, jak się wspaniale rozwija, bogaci i zarazem pielęgnuje tradycje ponad 1050-letniej 
państwowości i 100-lecia odzyskania niepodległości.

Polacy przybyli do Nowej Zelandii – i ci, których 145-tą rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym roku i ci, których 
Sowieci wyrzucili z ich własnych domów i zesłali do łagrów, obozów pracy, syberyjskich lasów - zawsze byli wierni
Polsce, byli i są prawdziwymi patriotami i choć przyjęli obywatelstwo tego gościnnego kraju, nigdy nie zapomnieli 
pierwszej,  ukochanej,  wymarzonej i drogiej ich sercu Ojczyzny, Polski.

Przed przybyciem tutaj, Pan, Panie Prezydencie, jako głowa Państwa Polskiego, dokonał czegoś, o czym nie 
marzyła wellingtońska Polonia, odsłonił Pan, w stolicy Nowej Zelandii, nazwę skweru „Dzieci z Pahiatua”,  a 
następnie pochylił głowę przed tablicą upamiętniającą ich przybycie w 1944 roku do Nowej Zelandii, jeszcze w 
czasie wojny.  Cała Polska, Polonia w świecie, przewódcy państw – dzięki Wam, mediom --,  dowiaduje się, że 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  przybywa do mało znanego w świecie kraju, gdzieś na końcu świata, i tu 
oddaje hołd tym, co około 80 lat temu doznali – jako dzieci -  strasznej tragedii, tragedii widoku umierającej z głodu
matki, ojca, który cudem uniknął śmierci w Katyniu lub innych sowieckich obozach śmierci, a teraz rozstaje się ze 
swoimi dziećmi, aby iść i walczyć o wolną i niepodległą Polskę.

I właśnie o tych, co walczyli i umierali za Ojczyznę, pamięta nasze Krajowe Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów, którego mam zaszczyt być prezesem. Wśród 125 członków SPK,  większość to „Dzieci z Pahiatua.

Wielkim wydarzeniem dla naszego Stowarzyszenia było, gdy w 1969 roku, w 25-tą rocznicę Bitwy pod Monte 
Cassino, były żołnierz nowozelandzki ofiarowal Zarządowi SPK polską biało – czerwoną flagę, którą przechowywał
pieczołowicie od czasu zakończenia II Wojny Światowej. Według pisemnego oświadczenia, Pan Curry, tę oto polską
flagę znalazł na gruzach klasztoru Monte Cassino, po zajęciu tej twierdzy przez 12-ty Pułk Ułanów Podolskich, 
Drugiego Polskiego Korpusu, pod dowództwem generała Władysława Andersa, dnia 18 maja 1944 roku. Znalazł ją 
w drugim dniu po zdobyciu klasztoru, flaga przyczepiona była do połamanego drążka;  po odczepieniu jej, zwinął, 
schował i przywiózł do domu. Flagę przekazał na ręce ówczesnego prezesa SPK, ś.p. Franciszka Zajdera. 
Czyniliśmy starania przez wiele lat, aby znaleźć właściwe honorowe miejsce dla tej flagi.

Szanowny Panie Prezydencie!  Postanowiliśmy, w uzgodnieniu z Ambasadorem Polskim, panem Zbigniewem 
Gniatkowskim, że tę flagę, symbol zwycięstwa dobra nad złem, w pamięci prawie tysiąca polskich żołnierzy 
poległych pod Monte Cassino, przekażemy Panu, zwierzchnikowi Wojska Polskiego, w rocznicę obchodów Święta 
Żołnierza Polskiego i 100-ną rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Flaga ta jest symbolem chwały polskiego żołnierza i choć przez te 74 lata zmieniła kolory: czerwony i biały, to nadal
jest flagą zwycięstwa i umiłowania naszej wolnej, niepodległej, pięknej i bogatej w tradycje Ojczyzny.

Oby Dobry Bóg darzył Polskę i Polaków w kraju i rozsianych po całym świecie swoją łaską i opieką. 

Panie Prezydencie, proszę przyjąć tę flagę.   

Marian Ceregra

NEW WWII BOOK CONTAINS STORY OF PAHIATUA CHILDREN

Canterbury author Jo Bailey has just released a book called Never Forget, a collection of six true World War II stories, 
which features the story of the six Węgrzyn orphans, five of whom arrived in Wellington as Pahiatua Children in 1944. 
Their elder sister, Maria, accompanied them to New Zealand and was a caregiver at
Pahiatua where she looked after a large group of orphaned boys. Maria is the mother of
the Association’s current President, Tadeusz Wypych.

In 1939, after the invasion of Poland, the Węgrzyn family was sent by the Russians to a
forced labour camp in Siberia, and then to Uzbekistan, where their parents died of
typhoid. The children’s miraculous survival against the odds, their journey to Iran, and
ultimate arrival in New Zealand, is detailed in the book. Jo was fortunate to have access
to Maria’s memoir, and the wartime diary of the second eldest sister, Jόzefa, who were
instrumental in keeping the family together and alive. Jo says this was an “incredible
gift” as she wrote the story. “I’m so grateful to have had the opportunity to meet three
of the sisters, Maria Wypych, Jόzefa Berry and Frania Quirk, who were so generous in
sharing their family story with me, including their written diary and memoir. Despite
much heartbreak, they all showed great courage and an incredible will to survive,
which was truly inspirational.”

The five other stories in the book include a boy who grew up in the Japanese-occupied
Dutch East Indies (Indonesia), a New Zealand soldier in the 2nd New Zealand
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Divisional Cavalry, a young girl whose father was a key figure in the Resistance in German-occupied Rotterdam, a 
navigator who flew with Churchill’s top secret RAF squadron flying agents and equipment behind enemy lines, and a boy 
who grew up in the wartime slums of Newcastle-upon-Tyne and was sent to Australia as a child migrant after the war.

Never Forget is available from Jo’s website www.jobailey.com

SPOTKANIE Z PIERWSZĄ DAMĄ / MEETING WITH FIRST LADY

Dnia 22go sierpnia odbyło się w Auckland spotkanie nauczycieli polskich szkół z Pierwszą Damą RP, Panią Agatą 
Kornhauser-Dudą, z udziałem Pani Konsul Agnieszki Kacperskiej i Ministra Adama Kwiatkowskiego. 

Pani Agata jest nauczycielką z wieloletnim stażem i interesy dzieci są jej bliskie. Dlatego od pierwszego momentu 
łatwo było odczuć, że była naprawdę zainteresowana naszymi doświadczeniami. Miała mnóstwo pytań. Ile dzieci 
uczymy, jakich metod używamy, jakie mamy potrzeby, jak włączamy w naszą pracę rodziców... czasami nie 
zdążyliśmy jeszcze skończyć jednej odpowiedzi kiedy już padało następne entuzjastyczne pytanie…’ a proszę mi 
powiedzieć…’ zadane z iskrą entuzjazmu w oczach. 

Podarowane przez nas prezenty zostały przyjęte z wdzięcznością, szczególnie kartka wykonana przez dzieci z naszej
szkoły w Wellington. Pani Agata podkreśliła, że ma specjalne miejsce w pałacu prezydenckim gdzie trzyma 
wszystkie prezenty wykonane przez dzieci i że tam umieści nasza kartkę. Bardzo jej się też podobał kubek z naszym
hasłem “Korzenie dodają skrzydeł” zaprojektowany przez Agnieszkę Kowalew z Komitetu Szkoły. 
Była to również sposobność, aby złożyć upominek w postaci specjalnego wydania książki Adama Manterysa “Polish
Schools in New Zealand” napisanej na pamiątkę 65-tej rocznicy założenia polskiej szkoły w Wellingtonie. 
Inauguracja tej książki odbędzie się na uroczystości 65-lecia w październiku.  

Pani Agata wysłuchała naszych problemów i obiecała pomoc, szczególnie w sprawie sprowadzania książek dla 
dzieci w szkole, jak również wystąpienia o dodatkowe dotacje z Senatu RP. To było bardzo miłe spotkanie i 
chciałabym serdecznie podziękować Ambasadzie za jego zorganizowanie.

Ola Zając, Kierowniczka Polskiej Szkoły w Wellington 
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ORLĘTA POLISH DANCE ENSEMBLE

This year the Obiad Żołnierski was catered for by Orlęta parents. At precisely 1.30pm on the 25 th August 2018 the 
senior girls performed a stately Polonaise complete with traditional military costumes and long flowing gowns to 
start the event. The obiad was very successful with delicious food, raffles and a variety of entertainment including a 
super tap duo by the Stasiewicz sisters. Thank you for supporting our fundraiser which raised approximately $500 
for Orlęta.

On Thursday the August 2018 Orlęta dancers took part in the historic visit of the president of Rzeczpospolita Polska 
Andrzej Duda and his wife Agata. The day began with the senior and junior dancers dressing up in the signature 
white and red Zalipie/Krakowskie costumes. They  got ready at Dom Polski and from there separated into two 
groups. Some of the dancers attended the unveiling of the Pahiatua Childrens plaque on Kent Terrace whilst the 
others headed straight for the waterfront to take part in the laying of wreaths and flowers at the existing memorial. 
Orlęta dancers did us proud taking the many reporters, journalists and cameras in their stride.  Those attending the 
unveiling were chosen for being direct descendants of Pahiatua children heralding from the Adamczyk, Kaźmierow 
and Sapiński families. 

After wreath laying and unveilings we all headed for the Foxglove restaurant. There we witnessed firsthand the 
respect given to our elders for their work in the Polish community and their efforts to maintain their Polish culture 
over many years despite living such a distance from their former homeland. 

President Andrzej Duda paid tribute to the Poles in NZ and their undying love for Poland and all things Polish. 
Several times he referred to the children (descendents) and how awesome it was that many could speak/sing Polish 
and knew about their roots. We were very proud.  
After speeches and formalities, photos and a very swish buffet luncheon was served followed by delicious crème 
brulee. Well worth a day off school for our dancers and some great memories forged for life. 

*****************
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Over the next few months Orlęta will prepare for the 65th anniversary of Polish School, the Polish festival at St Pats 
Kilbirnie, annual Christmas market and attendance at Polart in Brisbane. Orlęta are already training hard and 
refining their existing repertoire for the forthcoming events and planning fundraising activities. Orlęta welcome new
dancers to their group.

 Ela Rombel  

ZIMNA WOJNA / COLD WAR 
Over 100 members from all parts of our community came together in August to enjoy Polish director Paweł 
Pawlikowski’s award-winning film Zimna Wojna (Cold War).

A “must see” of the recent New Zealand International Film Festival, Zimna Wojna is a love story that begins in a 
post-war Poland struggling with the ideological demands of communist rule.  It explores the themes of exile, identity
and separation so familiar to our families through richly textured imagery that is at once both black and white and 
vivid.  

A small group attended a sellout screening at Petone’s Light House Cinema. The rest of us enjoyed an evening 
together at the Embassy Theatre on Sunday 12 August.

It was the perfect end to a very Polish day that started with Mass at St Joachim’s for Armed Services Day.  After 
Mass, Orlęta parents prepared to welcome 100 guests for SPK’s Soldier’s Luncheon. Lunch no sooner over, it was 
off to the Embassy’s Black Sparrow bar, where our group was welcomed to a private area with cocktails developed 
by bar staff for the event (the eponymous “Cold War” cocktail divides into layers of patriotic red and white if only 
you can wait long enough) and nibbles very kindly provided by the Polish Embassy.

Many thanks are owed to Alice Viardel of the NZIFF who patiently accommodated numerous additions to our ticket 
numbers as people decided to come along after all, Marisa La Bella and her team for making our crowd welcome at 
the Black Sparrow, to Ambassador Zbigniew Gniatkowski for making sure we kept body and soul together, but as 
always, most of all to those who came out on a winter’s evening to share the experience.  Without guests there can 
be no party.

Helena Fagan
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POLSKA SZKOŁA / POLISH SCHOOL

Polish School 65th Anniversary

and Book Launch
Saturday 6 October 2018 
St Patrick's College Hall
581 Evans Bay Parade, Kilbirnie, Wellington

This year marks a special milestone – the 65th anniversary of the Wellington Polish School, which was established 
in 1953.

So we are celebrating 65 years of Polish schooling across all of New Zealand, which includes all the schools that 
have operated after the first school was established in Wellington in 1953. These include Petone, Lower Hutt, Upper 
Hutt, Tawa, Wairarapa, Auckland, Hamilton, Mt Maunganui, Palmerston North and Christchurch.

You and your whole family of all ages are warmly invited to this free event. It's for everyone who attended, 
taught or was involved with a Polish School anywhere in NZ from the 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, 1990s, 2000s 
and 2010s! And everyone from the Polish community.
The event will also be marked by the launch of the book "Polish Schools in New Zealand", which features the 
histories of all the Polish Schools that have existed in NZ, with 240 pages of history and photos, and a list of every 
pupil and teacher that has ever attended since 1953. You can preorder your copies by emailing 
polishschool65@polish.school.nz .

Plus – the following day in the same hall the Polish Association will be running the Polish Festival, which is open to
the whole public and includes music, dance, food, art and stalls. So you can make a Polish Weekend of it!

Programme:

1pm-2.30pm
Special anniversary luncheon
 All proceeds go to help the Orlęta and Lublin dance groups attend the

PolArt Festival in Australia in December. Stay tuned for ticket details
 Up to 7 free. Students $15. Adults $30. Special family price $70 (2

adults and up to 3 children)
 Email Helena Fagan for tickets: hjfagan@gmail.com Book early to

guarantee a place

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

Everyone is welcome and we look forwarding to seeing you and your family there!
Follow us on Wellington Polish School Facebook
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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
 Dochód będzie przeznaczony na wydatki związane z wyjazdem naszych zespołów tanecznych Orlęta i Lublin na

Festiwal PolArt  w Australii w końcu roku.
 Ceny biletów: Bezpłatny dla dzieci do 7 lat; $15 dla studentów; $70 dla rodzin (2-je dorosłych i do 3-ga dzieci 

powyżej lat 7). 
 W sprawie rejestracji i zakupu biletów prosimy kontaktować się zHeleną Fagan hjfagan@gmail.com 

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

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!
Prosimy zaglądać na stronę Wellington Polish School Facebook
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Polish School 65th Anniversary 
Celebration Luncheon

6 October 2018, 1pm - All Welcome
Registration closes Friday 21 September 2018

Registration essential for a very special and extra 
delicious Polish lunch: barszcz czerwony z 
uszkami, kotlety, naleśniki, pierogi z sosem, 
surówki, kiszonki i prawdziwy chleb…

Adults $30, students $15, under 7s free.  Families 
(up to 2 adults and 3 children) $70.

Registration for the free afternoon event (2:30 to 4:30pm) optional, but would be helpful.
All enquiries: hjfagan@gmail.com

https://www.facebook.com/polishschoolwellington/
mailto:hjfagan@gmail.com


POLSKI KRÓL NA MADAGASKARZE / POLISH KING OF MADAGASCAR

Maurycy August 
Beniowski został 
obudzony przez trzy 
kolejne strzały 
armatnie, ale to go 
nie zaskoczyło. 
Wiedział, że ten salut

artyleryjski zasygnalizował nadejście wielkiego dnia, 
10 października 1776 roku. Po raz pierwszy od 
pierwszego przybycia na Madagaskar, gdzie spędził już
trzy długie lata, założył strój lokalny, białą, płynącą 
szatę noszoną przez miejscowych władców, znanymi 
jako rohandrianie.

O szóstej rano do jego namiotu wszedł Raffangour, 
przywódca plemienia Sambariwów i kilku innych 
wybitnych władców Malagazji (dzisiejszy 
Madagaskar).

"Potem poprowadzono mnie na szeroką, piękną 
równinę, otoczoną ze wszystkich stron przez tubylców, 
co najmniej 30 000 osób. (...) Wodzowie stali na czele z
kobietami w centrum. Kiedy wszedłem do tłumu, 
powitał mnie radosny okrzyk "- pisał Beniowski w 
swoim słynnym Dzienniku. 

Najstarszy wódz, Raffangour, jako pierwszy przemówił
i przewodniczył ceremonii. W kwiecistym języku 
przypomniał historię Malagasy, i wojen domowych, 
które prowadzili po tym, jak ich jedyny władca przestał
istnieć, i ucisk, jakiego doznali z rąk Francuzów. 
Następnie poprosili Beniowskiego o przyjęcie tytułu 
ampansakaba, najwyższego władcy, panującego nad 
wszystkimi rohandrianami. Beniowski oczywiście 
przyjął, spełniając warunki uzgodnione wspólnie z 
rohandrianami po kilku dniach rokowań. Musiał także 
wykonać kilka rytuałów.

Społeczność Madagaskaru była podzielona na kasty. 
Nowy król królów kolejno odwiedzał ich wszystkich, 
osobiście ubijając woły, a jego nowi poddani zanurzali 
miecze w zwierzęcej krwi i lizali kropelki kapiące z ich
ostrzy, jednocześnie składając przysięgę lojalności. 
Beniowski i główni przywódcy malgascy zostali 
następnie połączeni więzami krwi, kiedy rozcinali sobie
ramiona i wysysali krew z ran "gwałtownie 
przeklinając każdego, kto ośmieliłby się złamać 
przysięgę i błogosławiąc tych, którzy zostają wierni 
swojemu ślubowaniu".

Wreszcie, akt wyborczy został sporządzony w języku 
malgaskim w alfabecie łacińskim i odczytany trzy razy 
dla zebranych na równinie, a następnie podpisany w 
imieniu tubylców przez Hiawiego, rohandriana ze 
Wschodu, oraz przez Lamboina - rohandriana z 
Północy, i Raffangour - rohandriana z Sambarivian. 
Biała flaga francuskich Burbonów powiewająca nad 
twierdzą została natychmiast usunięta, a niebieska, 
symbolizująca niepodległość Madagaskaru, została 
wywieszona na maszcie.

Maurycy August Beniowski was awakened by three 
successive cannon shots, but that did not surprise him. 
He knew that this artillery salute signalled the arrival of
great day, 10 October 1776. For the first time since first
arriving on
Madagascar, where he
had already spent three
long years, he donned
the local garb, the white
flowing robe worn by
local rulers known as 
rohandrians.

At six in the morning
his tent was entered by
Raffangour, the chief of
the Sambariv tribe, and several other prominent rulers 
of the Malagasy (present day Madagascar).

“I was then led to abroad, beautiful plain, surrounded 
on all sides by natives, at least 30,000 in number. (…) 
The chiefs stood at the head with the womenfolk in the 
centre. When I entered the throng, I was greeted by a 
joyous outcry,” Beniowski wrote in his famous Journal.

The eldest chief, Raffangour, was the first to speak and 
presided over the ceremony. In florid language, he 
recalled the history of the Malagasy, the battles they 
had fought amongst themselves after their sole ruler 
ceased to be, and the oppression they had suffered at 
the hands of the French. Then they asked Beniowski to 
accept the title of ampansakaba or supreme ruler, 
reigning over all the Malagasy rohandrians. Beniowski 
of course accepted, fulfilling the conditions jointly 
agreed with the rohandrians over several preceding 
days. He also had to perform a few rituals.

The society of Madagascar was divided into castes. The
new king of kings successively paid visits to them all, 
personally butchering oxen, and his new subjects 
dipped their swords in the animal blood and licked off 
the droplets dripping from their blades, whilst swearing
their oath of loyalty. Beniowski and the principal 
Malagasy leaders were thereupon joined by their bonds 
of blood, when they slashed their arms and sucked the 
blood from the wounds “violently cursing anyone who 
would dare violate their oaths and blessing those who 
uphold their vows.”

Finally, an act of election was drafted in the Malagasy 
language in Latin script and read out three times to 
those gathered in the plain and then signed on behalf of 
the natives by Hiawi, the rohandrian of the East, 
Lamboin – rohandrian of the North, and Raffangour – 
the rohandrian of the Sambarivians. The white 
Bourbon flag flying over the fort was then immediately 
removed and a sky-blue one symbolising Madagascar's 
independence was hoisted up the mast.
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I tak Maurycy Beniowski, polski członek Konfederacji 
Barskiej, wygnaniec, a późniejszy zbieg, który uciekł z 
niewoli na Kamczatce, stał się ampansakabą – panem 
całego Madagaskaru. Jak to się stało?

Madagaskar to wyspa dwukrotnie większa od Nowej 
Zelandii, położona 400 km od wschodniego wybrzeża 
Afryki.

Buntownik z wyboru

Maurycy Beniowski urodził się 20 września 1746 r. W 
mieście Vrbové, które wówczas znajdowało się na 
Węgrzech, a obecnie znajduje się na Słowacji. Był 
synem pułkownika Samuela Beniowskiego i baronowej
Rosy Révay. Rodzina miała węgierskie korzenie, ale od
XIV wieku była ściśle związana z Polską. Sam 
Maurycy, który przybył do Rzeczypospolitej w wieku 
17 lat, zawsze podkreślał, że czuje się Polakiem. Wiele 
razy wyrażał takie sentymenty na łamach swojego 
dziennika. Wspomnienia te zostały opublikowane po 
raz pierwszy w Londynie w 1790 roku, cztery lata po 
śmierci Beniowskiego i do dnia dzisiejszego pozostają 
głównym źródłem informacji o tej wyjątkowej postaci.

Wspomnienia Beniowskiiego w jego Dzienniku z 
przełomu XVIII i XIX wieku cieszyły się ogromną 
popularnością w Europie, w 1808 r. ukazało się 18 
wydań książki w sześciu różnych językach, Beniowski 
stał się bohaterem wielu innych prac i źródłem 
inspiracji dla innych autorów, co nie jest zaskoczeniem,
odkąd Beniowski prowadził takie ciekawe, kolorowe i 
pełne przygód życie.

Od najmłodszych lat miał temperament tryskający 
energią. Opuścił dom w wieku 16 lat po śmierci ojca 
(jego matka osierociła go dwa lata wcześniej). 
Wędrował po całych Węgrzech i Polsce i poślubił 
Zuzannę Hönsch, Polkę ze Spisza. Ale po jakimś czasie
wrócił do rodzinnych stron, gdzie, zajmując się 
sprawami związanymi z jego dziedzictwem, najechał 
dwór w Hruszowie. Ścigany przez austriackich 
urzędników królowej Marii Teresy, uciekł do Polski. W 
międzyczasie w lutym 1768 roku utworzono 
Konfederację Barską - zbrojny bunt szlachty polskiej w
obronie ich Złotej Wolności (przywileje) i przeciwko 
królowi polskiemu Stanisławowi Augustowi 
Poniatowskiemu i wspierającym go Rosjanom. 
Beniowski dołączył do Konfederacji.

Jego wrodzone zdolności żołnierskie i przywódcze 
stały się oczywiste. Mężnie walczył z oddziałami 
Rosjan w wielu bitwach i został ranny siedem razy. Ale 
w maju 1769 r. w bitwie pod Nadwirną (na obecnej 
Ukrainie), podczas której wylądował w carskiej 
niewoli, został zesłany do Kazania nad rzeką Wołgą, 
gdzie natychmiast przystąpił do konspiracji, by uwolnić
przywódców Konfederacji uwięzionych w Kałudze, 
około 190 km na południe od Moskwy. Kiedy 
Beniowski dowiedział się, że konspiracja została 
odkryta, on i jego przyjaciel Wynblath uciekają do 
Petersburga, skąd mieli nadzieję dotrzeć do Holandii. 
Ale wpadli w pułapkę po tym, jak holenderski kapitan 
morski powiadomił o nich carskiej władzy. Tym razem 

And that is how Maurycy Beniowski, a Polish member 
of the Bar Confederation (resistance movement against 
Russian), an exile and later a fugitive who escaped 
from captivity in Kamchatka, became an ampansakaba 
– the ruler of all of Madagascar. How did that come 
about?

Madagascar is an island twice the size of New Zealand, 
situated 400 km from the east coast of Africa. 

A rebel by choice

Maurycy Beniowski was born on 20 September 1746 in
the town of Vrbové, which was then in Hungary and is 
now in Slovakia. He was the son of Colonel Samuel 
Beniowski and Baroness Rose Révay. The family had 
Hungarian roots but from the 14th century had been 
closely tied to Poland. Maurycy himself, who came to 
the Polish Commonwealth at the age of 17, always 
stressed that he felt Polish. He had expressed such 
sentiments many times in the pages of his Journal. 
These memoirs were published for the first time in 
London in 1790, four years after Beniowski's death, and
to this day remain the main source of information about
this unique character.

Beniowski's Journal in the late 18th and early 19th 
century enjoyed huge popularity in Europe. By 1808, 
18 editions of the book had been published in six 
different languages. Beniowski became the hero of 
many other works and a source of inspiration for other 
authors. This comes as no surprise, since Beniowski 
had led such a fascinating, colourful and adventure-
filled life.

From his youngest days, he had a temperament bursting
with energy. He left home at the age of 16 after his 
father had died (his mother had orphaned him two years
earlier). He wandered all over Hungary and Poland and 
married Zuzanna Hönsch, a Polish girl from Spisz. But 
after a time, he returned to his native parts, where, 
while handling matters pertaining to his inheritance, he 
raided the manor in Hruszów. Pursued by the Austrian 
officials of queen Maria Theresa, he fled to Poland. In 
the meantime, in February 1768, the Bar Confederation 
was set up – an armed revolt of the Polish nobility in 
defence of their Golden Freedom (privileges) and 
against Polish King Stanislaus Augustus Poniatowski 
and the Russians supporting him. Beniowski joined the 
Confederation.

His innate soldiering and leadership talents became 
apparent. He valiantly fought Russians troops in many 
battles and was wounded seven times. But in May 
1769, at the Battle of Nadvirna (in modern Ukraine) he 
was taken prisoner and landed in tsarist captivity. He 
was exiled to Kazan on the Volga river, where he 
immediately joined a conspiracy to free the leaders of 
the Confederation incarcerated in Kaluga, some 190 km
south of Moscow. When Beniowski learnt that the 
conspiracy had been discovered, he and his friend 
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wyrok był surowszy. Caryca Katarzyna II osobiście 
skazała Beniowskiego na wygnanie na Kamczatkę, na 
najdalszym krańcu rosyjskiego imperium.

Jego dalsze, niemniej ciekawe i barwne przygody 
podane będą w następnym numerze.

Autor: Krzysztof Jóźwiak. Źródło: “Rzeczpospolita” w 
Wikipedii

Opracował Stanisław Manterys

Wynblath flee to St Petersburg, from where they had 
hoped to make their way to Holland. But they fell into a
trap after the Dutch skipper informed on them. This 
time the verdict was more severe. Tsarina Catherine II 
personally sentenced Beniowski to exile in Kamchatka, 
at the empire's easternmost extreme.

His later interesting and just as colourful life will be 
shown in a later article.

Author: Krzysztof Jóźwiak. Source: “Rzeczpospolita” 
in Wikipedia

Compiled by Stanisław Manterys
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ŚNIEŻNA WIGILIA / MID-WINTER CHRISTMAS

Już drugi rok z rzędu, z inicjatywy Jagody i Daniela Rezner, polska społeczność w Palmerston North zorganizowała 
polskie święta w środku nowozelandzkiej zimy. Po sukcesie ubiegłorocznego biwaku w Castlepoint tym razem 
czternaście polskich rodzin (w sumie ponad czterdzieści osób) z różnych zakątków Wyspy Północnej zjechało do 
ośrodka Taylor Memorial Lodge niedaleko Tongariro National Park  i spędziło cztery dni na wspólnym gotowaniu, 
biesiadowaniu, białym szaleństwie na stokach oraz, przede wszystkim, na świętowaniu tradycyjnej polskiej Wigilii.

Pierwsi uczestnicy przybyli już w czwartek rano, aby skorzystać ze świetnych warunków śniegowych. Wieczorem 
nastąpiła wymiana wstępnych wrażeń przy kiełbaskach, bigosie i wspaniałych polskich nalewkach. 

‘Sekcja kulinarna’ przejęła tego dnia kuchnię, w której do późnych godzin
nocnych wrzała praca związana z przygotowaniami do Wigilii zaplanowanej
na  następny dzień.  Wałkowaniu,  ucieraniu,  lepieniu,  zawijaniu,  pieczeniu,
gotowaniu i próbowaniu zdało się nie być końca. Na drodze do sukcesu nie
stanął  nawet  felerny  piekarnik,  czy  brak  porządnego  wałka.  Przecież  nie
mogło  zabraknąć  pierogów z  kapustą  i  grzybami,  barszczu,  śledzia,  ryby,
klusek  z  makiem,  kapusty,  makowca,  sernika,  piernika  i  wielu  innych

pyszności.

Piątek  większość  rodzin  spędziła  na
stokach Turoa oraz Whakapapa. Maluchy
miały uciechę na śniegu. Młodzież szalała
na  nartach  i  snowboardzie,   Rodzice,
przynajmniej  niektórzy,  nie  pozostawali
daleko w tyle. 

Po południu przystąpiono do ubierania choinki i  nakrywania do wigilijnego 
stołu. Kiedy na niebie zaświeciła pierwsza gwiazdka nasza wielka emigracyjna 
rodzina przełamała się opłatkiem i zasiadła do wieczerzy. To był magiczny 
wieczór. Z dala od cywilizacji, bez internetu, ale w gronie cudownych ludzi 
można było poczuć prawdziwą magię polskich świąt. Za oknem zima, w 
kominku tańczące płomienie, rozgrzewająca atmosfera i rozbrzmiewające kolędy

przy akompaniamencie Darkowej gitary. 

Nie obyło się oczywiście bez prezentów pod choinką. Dzieciaki 
były rozradowane, ale i dorośli mieli sporą uciechę przy 
podarkowej zabawie. Skorzystano z nowozelandzkiej tradycji 
podkradania sobie prezentów i niektóre upominki zmieniały ręce
kilkakrotnie.
Rekordzistą był
chyba mały
Witek, który
pomagał
rodzicom

wybierać ale na końcu i tak został pozbawiony zabawnej
chrumkającej świnki.

Przebojem wieczoru były także gry planszowe (‘Tajniacy’ w wersji
polskiej i angielskiej), wspólne śpiewanie przy gitarze, wspominki z
czasów PRLu, a także rozgrywki w karty. 

Starsza młodzież też znalazła wspólny język i nawet to, że zagoniono ich do ręcznego zmywania i wycierania góry
naczyń nie popsuło im humorów. Młodsze dzieciaki, jak to one, śmiały się i biegały aż padły ze zmęczenia po tym
dniu pełnym wrażeń.

Mimo, że pogoda w sobotę trochę się popsuła, zapaleni narciarze i snowbordziści znów spędzili dzień na stoku.
Część  wybrała  się  na  wycieczkę  pieszą  okolicznym szlakiem,  a  niektórzy odpoczywali  po Wigilii.  Wieczorem
kolejny wspólny posiłek, gry towarzyskie i dzielenie się wrażeniami.

I tak wypad dobiegł końca. Niedzielne śniadanie zwiastowało czas pożegnań. Jeszcze tylko ostania kawa, resztki 
ciasta (kto się załapał), uściski, uśmiechy na do widzenia i odjazd. 

Do przyszłej Gwiazdki Przyjaciele, może nas jeszcze przybędzie!

Basia Tumiłowicz
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KONKURS WAKACYJNY  /  HOLIDAY COMPETITION

Wakacje, wakacje i już po wakacjach! Ale wspomnienia zostają...Dziękujemy za podzielenie ich  z nami i
przepraszamy, że z braku miejsca nie możemy umieścić wszystkich nadesłanych prac.

Holidays, what holidays? But the memories remain... Thank you so much for sharing them with us. We 
are sorry we cannot fit all the works due to lack of space. 
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Miles (7) i Jaxon (10) Vincent: Wizyta w Sydney ZOO

Łucja Tumiłowicz, 9 lat: Śnieżne wakacje w Ruapehu



KONKURS / COMPETITION  “POLSKA TO...” 

“Polska to…”
Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół oraz dzieci i młodzież zainteresowanych 
promocją edukacji Polonijnej w Nowej Zelandii do wzięcia udziału w ogólnokrajowym 
Projekcie “Polska to…” zorganizowanym z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

Zadaniem uczestników jest napisanie jednego słowa, zwrotu lub zdania opisującego z 
czym kojarzy im się Polska, lub co dla nich znaczy Polska – “Polska to …”

Następnie należy to słowo, zwrot lub zdanie napisać na arkuszu papieru (rozmiar A3 lub A4) i udekorować
symbolami narodowymi (technika dowolna). 

Starsi uczniowie (powyżej 16 roku życia) mogą również napisać wiersz o tej tematyce, rozpoczynający sie
od słów “Polska to …”

Ukończoną pracę należy sfotografować, wraz z wizerunkiem autora (potrzebna będzie zgoda rodziców
na publikowanie wizerunku dziecka) lub samą pracę z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem ucznia, a 
zdjęcie przesłać do dnia 30 września 2018 roku na adres emailowy Federacji  - 
federation.fponz@gmail.com z adnotacją Konkurs “Polska to…”

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 
Sylwia Śmiarowska

KĄCIK ZAGADEK  /  PUZZLE CORNER

Odpowiedz na pytania - pierwsze litery odgadniętych wyrazów ułożą rozwiązanie zagadki.

1. Błękitne nad głową, bywa bezchmurne lub gwiaździste    _ _ _ _ _

2. Tańcowała z nitką    _ _ _ _

3. Telewizora, komputera, telefonu - wyświetlają się na nim słowa i obrazy    _ _ _ _ _ 

4. Przydaje się w deszczowy dzień   _ _ _ _ _ _ _

5. Jest w nim zazwyczaj duzo kwiatów, warzyw i owoców    _ _ _ _ _

6. Miejsce gdzie mieszkasz ze swoją rodziną / bezdomny go nie ma    _ _ _

7. Chodzimy do niego na grzyby    _ _ _

8. Książka do początkowej nauki czytania    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. Mama gotuje w nim zupę     _ _ _ _ _ _

10. Możemy na niej usiąść w parku    _ _ _ _ _

11. Powiewa w nim firanka    _ _ _ _ _

12. Sypie z nieba zimą    _ _ _ _ _

13. Motyl nocny lecący do światła    _ _ _

1  ....  2  ....  3  ....  4  ....  5  ....  6  ....  7  ....  8  ....  9  ....  10  ....  11  ....12…...13….
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BTW Polish Legacy in NZ – Charitable Trust        Trust Press Release - Jul 2018 

 

Early Polish Settlement in New Zealand - Charitable Trust 
 
Following the celebrations of 145 years of Polish Settlement in Canterbury & NZ, an initiative has been undertaken to 

further acknowledge this legacy. 

To continue actively advocate and promote Polish heritage as part of NZ ethnic identity, a Charitable Trust has been 

incorporated to foster this purpose. 

“Between the Waters – Polish Legacy in New Zealand” (Charitable Trust) will provide forum to present, explore, 

preserve, share and celebrate Polish unique identity. We are keen to work with people, organisations and bodies 

interested in Polish legacy in NZ, towards mutual, broad purpose of celebrating Polish distinctiveness. 

Our Trust, governed by the Board of Trustees, is based in Christchurch and aims to bring awareness,  encourage individuals 

and communities in NZ and Australia to get involved in relation to heritage matters and to leave a permanent footprint 

for future generations. 

We currently negotiate further exhibitions on Polish Settlement to be displayed in Methven and Akaroa (Canterbury, New 

Zealand) and work on promotion of the new book by Polish New Zealander Jacek Roman Drecki, titled ‘Ignacy Jan 

Paderewski, A Pianist Amidst The Geysers’. The publishing of the book coincides with the centenary of Poland regaining 

independence and pays tribute to Paderewski’s contribution towards this effort and his role in forging a lasting friendship 

between Poland and NZ. 

 

Na bazie obchodów 145tej rocznicy przybycia do NZ pierwszych polskich osadników (region Canterbury), zrodziła się myśl 

dalszego kontynuowania pracy w tym temacie. 

Nowa, założona w tym celu w lipcu 2018 roku charytatywna Fundacja, ma w swoich celach m.in. utrzymanie ciągłości 

wszelkich prac związanych z wkładem pierwszych, polskich osadników w kształtowaniu się tożsamości etnicznej w Nowej 

Zelandii oraz promocji tego wkładu dla zachowania jej wartości historycznych. 

“Between the Waters – Polish Legacy in New Zealand” (Charitable Trust) stwarzać będzie możliwość osobom i 

organizacjom zainteresowanym tematem, do przedstawiania, badania, zachowania, dzielenia się oraz świętowania 

unikalnej, polskiej tożsamosci narodowej. 

Poszukujemy kontaktów z osobami prywatnymi oraz wszelkimi organizacjami w NZ i Australii, zainteresowanymi tym 

tematem, w celu współpracy i udziału w zagadnieniach określonych w celach działalności naszej Fundacji. 

Nasza Organizacja, której Zarząd ma siedzibę w Christchurch (NZ), ma na celu wzbudzenie zainteresowania oraz 

zachęcanie do zaangażowania w działalność związaną z polskim dziedzictwem oraz zachowaniem tego dorobku dla 

przyszłych pokoleń. 

W chwili obecnej Fundacja aktywnie przygotowuje wystawy muzealne w Methven oraz Akaroa (region Canterbury, NZ) 

na temat polskiego osadnictwa w NZ oraz pracuje nad promocją książki Nowozelandczyka polskiego pochodzenia, Jacka 

Romana Dreckiego, pt. „Ignacy Jan Paderewski, A Pianist Amidst The Geysers”, której wydanie zbiega się z obchodami 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległosci I składa m.in. hołd działaniom Paderewskiego dla zapoczatkowania 

długoletnich więzów pomiędzy Polską i Nowa Zelandią. 

Our contact details/Kontakt do nas: 

Email:  polishlegacynz@gmail.com 

FB:  Between The Waters - Polish Legacy in NZ 

 

W imieniu Zarzadu Fundacji/On behalf of the Board of Trustees  
Dorota Szymanska-Prokop 
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