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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS

Sobota, 27 października, 10:00-13:00, Dom Polski: 
Warsztat szopki bożonarodzeniowej 

Saturday, 27 October, 10am-1pm, Polish House: 
Christmas Nativity workshop

Sobota, 17 listopada, 11:00-20:00, Dom Polski: 
Świąteczny Jarmark           

Saturday, 17 November, 11am-8pm, Polish House: 
Christmas Market
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Sobota, 1 grudnia, 19:00, Dom Polski: Impreza 
andrzejkowa        

Saturday, 1 December, 7pm, Polish House: Andrzejki 
party

Poniedziałek, 31 grudnia, 20:00, Dom Polski: 
Impreza sylwestrowa

Saturday, 17 November, 8pm, Polish House: New 
Year’s Eve party

OD VICE-PREZESA / FROM THE VICE-PRESIDENT

Drodzy Członkowie i Czytelnicy,

Mieliśmy ostatnio okazję do poczucia dumy, że jesteśmy Polakami i że znajdujemy się we wspaniałym polskim 
środowisku, choć tak bardzo oddalonym od ojczystego kraju.

Tą okazją była uroczystość 65-cio lecia Polskiej Szkoły w Wellingtonie, która odbyła się 6-go października. Zebrała 
ona znaczne grono osób spośród kilku generacji polskich emigrantów w Nowej Zelandii, którzy byli lub nadal są 
związani z polskim szkolnictwem w naszej przybranej Ojczyźnie. Sobotnie popołudnie minęło na ucztowaniu, 
oglądaniu fotografii i wspominkach.  Wysiłek i zaangażowanie tak wielu ludzi przez ostatnie 65 lat świadczy o 
dumie i miłości do polskiego dziedzictwa i jest fundamentem naszej społeczności.

Natępnego dnia, w niedzielę, spotkaliśmy się znowu na Polskim Festiwalu aby popróbować polskich smakołyków, 
popatrzyć na urocze występy taneczne naszych polonijnych zespołów, posłuchać muzyki w wykonaniu 
utalentowanych polskich artystów i porobić zakupy na licznych stoiskach. Wielka sala szkoły St Patrick na Kilbirni 
rozbrzmiewała gwarem rozmów, dźwiękami muzyki i rozsiewała zapach smażonych kiełbasek i pączków. 
Impreza ta ściągnęła nie tylko większość naszej polskiej społeczności, ale także mnóstwo ludzi “z ulicy”, którzy 
mogli się przekonać, że “Polak potrafi”.  

A na tym jeszcze nie koniec:
• Już po raz wtóry odbędzie się Polski Jarmark Świąteczny w Domu Polskim (szczegóły w osobnym artykule)

– zaznaczcie sobotę 17go listopada w kalendarzu.  
• Powtarzamy również konkurs na szopki świąteczne, które będą pokazane i ocenione na jarmarku. Warsztaty 

robocze odbędą się w październiku. 
• W planach są także Andrzejki (sobota 1go grudnia) i Sylwester. 
• Nasze zespoły taneczne Orlęta i Lublin przygotowują program na PolArt, największy polski festiwal 

artystyczny poza granicami Polski, który odbędzie się w Brisbane od 27go grudnia. Szczegóły na stronie 
https://polart2018.com.au.  

Na zapleczu tych wszystkich wydarzeń i planów, Stowarzyszenie prowadzi codzienną pracę nad problemami 
konserwacji i utrzymania budynku Domu Polskiego - priorytet nr 1. Utworzona została w tym celu podkomisja, 
której pierwsze spotkanie odbędzie się 24go października.

Brak mi doprawdy słów na wyrażenie podziękowań dla tych wszystkich, którzy planowali, organizowali, 
reklamowali, dekorowali, gotowali, piekli i serwowali, ćwiczyli i tańczyli, grali i śpiewali, przywozili i odwozili, 
pakowali i rozpakowywali, rozkładali i składali, zmywali i sprzątali.
A także dla tych, którzy przybyli, jedli, pili, słuchali, oglądali, gadali, kupowali, fotografowali i chwalili! 

Jesteśmy niewielką społecznością, ale z wielkimi ambicjami, i tylko przy waszym poparciu możemy je zrealizować.

Prosimy, przychodźcie! 

Helena Fagan, Vice-Prezes

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

Dear Members,

There is no better way to start this letter than by saying what a wonderful week to be Polish, and what a wonderful 
community to be Polish in.

The Polish Schools’ 65th anniversary was a beautiful occasion.  We enjoyed each other’s company, bonded by the 
shared, often intergenerational, experience of attending Polish School. Recalling the effort and commitment required
to sustain 65 years, reminds us that very good things can happen when many people come together, each 
contributing his or her time, effort and particular skill set, that the key thing that binds us is a love of our proud 
Polish heritage, and that these contributions, combined with that love, are the foundation of our community.

The next day we did it all again for the Polish Festival.  And what a treat that was. The food was delicious, the 
performances charming, the stalls and exhibits enticing. Conversations hummed and the atmosphere was warm and 
friendly as we spent the day among so many friends (and made new ones) from all corners of Wellington’s Polonia 
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and broader community. This too was the coming together of many people with diverse talents and a shared love of 
things Polish. This too, was our community.

To anyone thinking of taking a break:

• The second Wellington Polish Christmas Market takes place on Saturday 17 November (more on that in a 
separate article).

• With it comes our second szopka competition. Entries will be displayed and judged at the Christmas market.
Szopka making workshops are also underway.

• The Association is looking at options for Andrzejki (Saturday 1 December) and Sylwester.

• Our dance groups Orlęta and Lublin are preparing to attend PolArt, the largest Polish arts festival outside of 
Poland, in Brisbane after Christmas. 

Behind all of that, the everyday work of the Association continues. Developing solutions to our building issues is a 
priority and, to support this work, a new building subcommittee meets on 24 October to get the ball rolling. 

To say a few words of thanks to all you who have organised, booked, cooked, designed, practiced, planned, shopped,
baked, packed, wrapped, driven, written, carried, cleaned, washed, played, displayed, danced, attended, spoken, 
sung, sold, bought, served, begged, borrowed, financed, photographed, brought families, told friends, shared 
Facebook posts or have taken part in any other way, will always feel inadequate. We are a small community that 
punches well above its weight, and we can do that only because of you.  Keep it coming. Please.

Herlena Fagan, Vice -President

Z AMBASADY.

Szanowni Państwo,

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii w dn. 22-23
sierpnia 2018 r. była dla nas wydarzeniem niezwykłym. Jej ważną częścią były
spotkania ze środowiskiem polonijnym, a szczególnie spotkania z Polskimi
Dziećmi z Pahiatua. Jak sam Prezydent Andrzej Duda się wyraził, były one
kulminacją programu dwudniowej wizyty w Nowej Zelandii. Przebieg wizyty
relacjonowaliśmy obszernie w poprzednim wydaniu „Wiadomości Polskich”.
Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w
przygotowania i realizację wizyty państwowej Prezydenta Polski. Inauguracja
skweru Polskich Dzieci i inne punkty przejdą do historii polskiej społeczności w
Nowej Zelandii i do historii stosunków polsko-nowozelandzkich. Dalszej pracy
będzie teraz wymagać implementacja zawartych w sierpniu umów i porozumień – tych o współpracy między 
uniwersytetami jak i umowy o współpracy partnerskiej między miastami Pahiatua i Kazimierz Dolny. 

Ze smutkiem i żalem pożegnaliśmy Pana Witolda Domańskiego. Pan Witold, który przybył do Nowej Zelandii w 
grupie polskich sierot syberyjskich, należał do najbardziej aktywnych promotorów historii  Dzieci z Pahiatua - w 
książce i wywiadach, a także w działaniach dzielił się swoją mądrością, dając osobiste świadectwo i przekazując 
historię niezłomności polskiego ducha. Chwała mu za to. Niech spoczywa w pokoju.

Szanowni Państwo,

W nadchodzących tygodniach w kilku miastach nowozelandzkich odbędą się liczne wydarzenia z udziałem 
środowisk polskich. Ambasada RP – tak jak w poprzednich latach – z przyjemnością wspiera przygotowania do 
Festiwalu Polskiego w Wellington. Podobnie w Christchurch i w Auckland planowane są obchody 100-ej rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dodatkowo w listopadzie br. w Wellington zamierzamy pokazać wystawę 
poświęconą Kobietom Niepodległości i zorganizować projekcję filmu „The Zookeeper’s wife” opowiadającą 
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historię Żabińskich, którzy ratowali Żydów w czasie wojny. Już dziś – w imieniu własnym i wszystkich 
współorganizatorów - serdecznie zapraszam Państwa na te wydarzenia.

Zachęcam także do składania wniosków na realizację projektów polonijnych obejmujących obszary kultury i 
edukacji w pierwszej połowie 2019 r. Termin przesyłania formularzy do Ambasady RP upływa 10 października.

Zbigniew Gniatkowski
Ambasador RP w Nowej Zelandii

WELLINGTON POLISH CHRISTMAS MARKET / 
JARMARK ŚWIĄTECZNY

After spending many nights last year worrying that nobody would come to the new Wellington Polish Christmas 
Market, this year’s challenge is to expand the market so that more people can visit in greater comfort whilst adding 
as much European atmosphere as possible. We’re extending the Christmas Market hours – it will run between 11am 
and 8pm – 50% longer than last year, and the City Council just granted us permission to use part of Rhodes St for 
the market.

The street space immediately next to the Dom Polski will serve as a town square.  With an outdoor stage and sound 
system generously provided by the council, this year’s market will feature seasonal and folkloric music and dance 
performances from a range of artists.  So far we have Polish entertainer Artur Gotz, who is in New Zealand en route 
to PolArt, Magda Sinoff, our very own Koledzy, Lublin Dance Company, Orlęta Polish Dance Ensemble, St Mary of
the Angels’ children’s choir, Young Angel Voices, and reflecting the rich diversity of Poland’s rich culture, the band 
Klezmer Rebs will treat us to a performance featuring Chanukah music. The artistic programme is developing, so 
expect to see more artists on the day.

The new configuration allows us to provide seating space for an additional 128 diners inside the Dom Polski and 
outdoors. Our dance groups will sell hot Polish food in the hall and from an outdoor kitchen on our “Rynek 
Glówny” to help raise funds for PolArt.  We also plan to run a bar in both those locations, selling Polish beers and 
the mulled wine which is so much a part of the European Christmas market tradition.  The library will become a 
cukiernia selling tea, coffee, baked goods and sweets.

With over 30 stalls already registered, and space for another 30, most of which will be located in marquees just up 
the street from the Dom Polski, we have a gorgeous range of stalls ready for you.

Of course, Christmas is not just food, drink and shopping. Last year’s market was plastic bag free. This year we are 
following that up with a zero waste target so that the planet doesn’t end up paying for our event.  

This year’s szopka competition is off to a good start. With one workshop already held and another scheduled for 
Saturday 27 October, we’re well on the way to having a charming range of entries this year. 

We will again collect Christmas gifts for St Vincent de Paul to distribute to disadvantaged children. Let’s beat last 
year’s 63 gift record.

We hear that Mikołaj will visit us.  Of course he speaks Polish and English, so all children can visit him for a pre-
Christmas chat (and their families can take pictures without having to pay for expensive department store 
photographers).

Helena Fagan
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Po niezwykłym i niespodziewanym sukcesie zeszłorocznego jarmarku świątecznego w Domu Polskim, 
postanowiliśmy w tym roku powiększyć to wydarzenie zarówno w czasie, jak i przestrzeni.
Jarmark będzie otwarty od godziny 11-tej rano do 8-mej wieczorem i za pozwoleniem magistratu, będziemy mogli 
zużytkować część Rhodes St.

Planujemy zbudować na tym odcinku coś w rodzaju rynku krakowskiego ze straganami i sceną dla artystów. Jak 
dotychczas, mamy zgłoszenia takich wykonawców jak krakowski wokalista Artur Gotz, który zagości u nas 
przejazdem do Brisbane na PolArt, Magda Sinoff którą mieliśmy okazję słyszeć ostatnio na Polskim Festiwalu, 
Young Angels Voices  (St Mary of the Angels’ children choir), Klezmer Rebs  - etniczna grupa z Wellingtonu, oraz 
nasze własne zespoły: Orlęta, Lublin i Koledzy. Program artystyczny nadal się buduje, więc spodziewamy się więcej
wykonawców. 

Większy obszar jarmarku pozwoli nam zapewnić znacznie więcej miejsca dla konsumentów naszych wspaniałych 
tradycyjnym smakołyków. Gorące dania będą sprzedawane w holu Domu Polskiego i na “Rynku Głównym” przez 
nasze zespoły taneczne, które dochód przeznaczą na podróż do Brisbane na PolArt. Nie zabraknie tam również 

barów z polskim piwkiem i 
grzańcem! A w czytelni na dole 
urządzimy cukiernię z polskimi 
wypiekami, herbatką i małą kawką.

Mamy już zgłoszenia na 30 stoisk i 
miejsce na kolejne 30, a więc nie 
powinno zabraknąć okazji na 
świąteczne zakupy po choinkę.

Ale Święta to nie tylko jedzenie, 
picie i zakupy. Musimy także 
pomyśleć o ochronie środowiska 
przy takiej okazji, gdzie zużywa sie 
mnóstwo opakowań i jednorazowych
naczyń.
W zeszłym roku zrezygnowaliśmy z 
plastykowych torebek. W tym roku 
zamierzamy wprowadzić zasadę 
zero-tolerancji na plastyk i mamy 
nadzieję, że uda nam się zredukować 
użycie plastyku do minimum. 

Konkurs na szopkę 
bożonarodzeniową był tak popularny
w zeszłym roku, że postanowiliśmy 
go powtórzyć, zwłaszcza że z 
pomocą nam przyszła Ewelina, która 
już poprowadziła jeden warsztat 
artystyczny. Następny warsztat 
odbędzie się w sobotę 27-go 
października. 

Powtórzymy też zbiórkę prezentów 
gwiazdkowych dla instytucji 
charytatywnej St Vincent de Paul, 
która je przekaże potrzebującym 
dzieciom.

Słuchy nas dochodzą, że Mikołaj się 
do nas też wybiera. Podobno mówi i 
po polsku, i po angielsku, więc 
wszystkie dzieci będą mogły z nim 

uciąć pogawędkę, a rodzice cyknąć zdjęcie (gratis – nie tak, jak w niektórych domach towarowych).
Helena Fagan

(Translation by Krysia McNeil)
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65TA ROCZNICA POLSKIEJ SZKOŁY W WELLINGTONIE

W sobotę 6go października Polska Szkoła obchodziła 65te Urodziny w holu szkoły St Patrick na Kilbirnie. Była to
także uroczystość poświęcona innym polskim szkołom w Nowej Zelandii – Christchurch (10 lat), Wairarapa (10 lat),
Palmerston North (7 lat), Mt Maunganui (5 lat), Auckland (rok założenia 1964, obecna szkoła 2 lata), Hamilton (rok
założenia 1958, obecna szkoła 2 lata). 

Uroczystość  rozpoczęła  się  eleganckim  obiadem
przygotowanym  przez  Orlęta;  dziękujemy  bardzo  za
pyszny  barszcz  z  uszkami,  pierogi,  surówki  i  biało-
czerwony deser. Była to okazja spotkać się ze szkolnymi
przyjaciółmi, pooglądać zdjęcia wyświetlane na ekranie i
powspominać dawne czasy. 

Oficjalna  część  programu  rozpoczęła  się
błogosławieństwem  Księdza    Świątkowskiego  i
Mazurkiem Dąbrowskiego w wykonaniu  Magdy Sinoff,
po czym przemówienia wygłosili: Polski Ambasador Pan
Gniatkowski,  Vice-Prezes  Polskiego  Związku  Helena
Fagan,  Kierowniczka  szkoły  w  Wellingtonie  Ola  Zając
oraz  Kierowniczka  szkoły  w  Christchurch  Sylwia
Śmiarowska.    

Następnie  został  przedstawiony  program  artystyczny:  zabawny  filmik  o  pandzie  szukającej  trawy  w  Polsce
przygotowany przez uczniów wellingtońskiej szkoły i występ zespołu tańca Orlęta, zakończony piękną piosenką w
wykonaniu Magdy Sinoff przebywającej gościnnie w Nowej Zelandii.

  

Po

wykonaniu zbiorowych fotografii dawnych i obecnych nauczycieli i uczniów polskich szkół odbyła się inauguracja
książki Adama Manterysa pt. Polish Schools in New Zealand. 

Książka ta,  napisana w ciągu ostatnich dwóch lat przy  pomocy wielu osób z całej polskiej
społeczności  w  Nowej  Zelandii,  zawiera  historię  polskiego  szkolnictwa  w  tym  kraju,
począwszy od szkoły w Pahiatua w 1944 roku. 

Oprócz  historii  i  wielu  fotografii,  książka  zawiera  listę  nazwisk  wszystkich  uczniów
uczęszczających do polskich szkół od roku 1953, jak również nazwiska nauczycieli i członków
komitetów rodzicielskich. 
Obecnie odbywa się tłumaczenie książki na język polski.

Książkę tę można zakupić od Adama, adamm@rock.co  m. Cena $20. 
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Polska Szkoła zorganizowała z tej okazji “Szklaną Klasę”, to jest
żywy  model  klasy  szkolnej,  w  której  dzieci  i  rodzice  mogli
zobaczyć  i  wypróbować  jak  odbywają  się  lekcje  prowadzone
metodą  Montessori.  Metoda  ta  nadaje  się  szczególnie  w
warunkach, gdzie dzieci różnią się wiekiem i znajomością języka
polskiego. 

Mamy  nadzieję,  że  prezentacja  Szklanej  Klasy  zachęciła
rodziców  naszego  najmłodszego  pokolenia  emigrantów  do
zapisywania dzieci do polskiej szkoły i działalności w komitecie
rodzicielskim.   

Uroczystość  zakończyła  się
poczęstunkiem  kanapek,
herbaty i wspaniałym tortem urodzinowym przygotowanym prze Elę Rombel –
dziękujemy!

Nasze polskie szkoły mają się dobrze i z całą pewnością będą przygotowane na
celebrowanie 70-tych urodzin za pięć lat!

Chcielibyśmy  również  podziękować  wszystkim  osobom,  które  pomogły
polskiemu szkolnictwu osiągnąć te  65te  urodziny,  a szczególnie  pierwszemu
komitetowi  Polskiej  Szkoły  w  Wellingtonie  w  1953  roku  –  Mikołajowi
Polaczuk,  Jadwidze  Michalik,  Stanisławowi  Kowalczyk,  Urszuli  Poczwa  i
Janowi Wypych.
No i oczywiście wszystkim rodzicom, którzy przez te 65 lat ofiarnie pracowali
jako  członkowie  komitetu,  nauczyciele,  przy  zdobywaniu  funduszy  i
organizowaniu imprez w jednym wielkim celu – aby ich dzieci mogły utrzymać
ich Polskość.   

Dziękujemy dawnym i obecnym Nauczycielom i Uczniom!

On Saturday 6 October the Wellington Polish School celebrated its 65th anniversary at St Patrick’s in Kilbirnie. It
was also a celebration of 65 years of Polish Schooling in New Zealand – Christchurch (10 years), Wairarapa (10
years), Palmerston North (7 years), Mt Maunganui (5 years), Auckland (est 1964, current school 2 years), Hamilton
(est 1958, current school 2 years).

The event began with a wonderful lunch fundraiser, which included barszcz with uszka, surówki and of course
pierogi. Thanks to Orlęta for this great effort. It was an opportunity to catch up with old friends and reminisce over
the photos in the slideshow that featured many photos from the 1950s onwards.

After lunch the anniversary even itself began with a blessing from Fr Tadeusz Świątkowski and speeches from the
Polish Ambassador Zbigniew Gniatkowski,  Polish Association Vice-President Helena Fagan, Wellington Principal
Ola Zając and Christchurch Principal Sylwia Śmiarowska. 

The Wellington Polish School then screened a 10 minute film written by the children about a panda who goes on an
adventure to look for grass to eat. This was followed by performances from Orlęta. The artistic segment ended with
visiting singer Magda Sinoff performing a song in her wonderfully powerful voice. 
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After group photos of pupil and teacher alumni, Adam Manterys launched his new book  Polish Schools in New
Zealand. The two and a half years it took to write the book was made possible by the contributions of many people
in Polish communities across the country. It provides for the first time a comprehensive history of Polish education
in New Zealand, which began in November 1944 with the kindergarten, and primary and secondary school in the
Polish Children’s camp in Pahiatua. 

If you would like to purchase a copy for only $20, please contact Adam at adamm@rock.co  m.

Throughout the event, the Wellington Polish School ran a “Glass Class”, where they transported all the furniture and
resources and setup a full-scale model for children and their parents to view and learn about how the school’s
classrooms operate. 

A couple of interesting historical  items emerged while writing the book.  In 1973 the Wellington Polish School
children prepared a  patriotic  play about  Polish rivers  and tributaries  for  Cardinal  Karol  Wojtyła,  where  it  was
reported  that  he  was  moved  to  tears.  In  1983 the  Parents  Committee  lodged a  proposal  with  the  Ministry of
Education for Polish to become a School Certificate subject. Also, the Wellington Polish School network (which
included Wellington, Petone, Lower Hutt, Upper Hutt and Tawa) has run continually since its establishment in 1953
to the present day.  Today it  is taught  in the Montessori method, which effectively accommodates the perennial
problem of children in the same class with different ages and Polish language abilities. 

The book features many other items of interest but perhaps most impressive is a near comprehensive list of the
names of every child that attended a school anywhere in New Zealand since 1953 – that’s more than 1,000 names.
Plus every teacher and committee member. The book is currently being translated into Polish for a possible future
release. 

The anniversary ended with the cutting of a special cake prepared by Ela Rombel, which featured a picture of the
book printed on rice paper on top. 

Our Polish Schools are still going strong and are well positioned in five years’ time to celebrate the 70th!

This is a good opportunity to acknowledge some of the people who made it possible for Polish Schooling to reach
65  years.  This  firstly  includes  the  first  Parents  Committee  in  1953  who  pioneered  the  first  Polish  School  in
Wellington.  They were  Mikołaj  Polaczuk  (Chair  and  Secretary),  Jadwiga  Michalik  (Deputy  Chair),  Stanisław
Kowalczyk (Treasurer),  Urszula Poczwa and Jan Wypych. And all the parent volunteers over the 65 years who
worked tirelessly against many odds and changing times as committee members, teachers, fundraisers and helpers so
their children could engage with and maintain their Polish heritage. 

Adam Manterys

Szklana  Klasa na 65-tych Urodzinach Polskiej Szkoły
„Szklane domy” to pewnie znajomy koncept dla wielu czytelników, a z kolei „szklana
pogoda” jest znana wielu miłośnikom polskiej muzyki. Ale kto miał okazję zaznajomić się z
konceptem „szklanej klasy”?

W tym roku przypadło nam obchodzić jubileusz 65-lecia powstania Polskiej Szkoły w
Wellington, która również zainspirowała zakładanie polskich szkół na terenie całej Nowej
Zelandii.

Historia Szkoły jest bardzo interesująca, przez ostatnie 65 lat może się pochwalić bogatym
dorobkiem, nie tylko w postaci pokoleń dzieci, które uczęszczały do szkoły ale również i
gości, którzy odwiedzali i wspierali szkołę.

Dla mnie wielkim zaskoczeniem było odkrycie, że kardynał Karol Wojtyła odwiedził szkołę i spotkał się z grupą 
nauczycieli, dzieci i osób które tę szkołę prowadziły. Nie znałem tego epizodu z dziejów Polskiej Szkoły ani też z 
dziejów naszego Papieża Jana Pawła II, aż do momentu kiedy zobaczyłem zdjęcie podczas prezentacji, która była 
wyświetlana podczas obchodów 65 –lecia.

Szkolna społeczność na przestrzeni tych 6 dekad miała okazję gościć wiele dostojnych osób i jeżeli ktoś ma ochotę 
zgłębić historię Polskiej Szkoły to zachęcam do zakupienia nowej, wydanej specjalnie na tę okazję, książki pod 
tytułem „Polish Schools in New Zealand”. Tam z całą pewnością można znaleźć więcej informacji i zdjęć!

Każde doniosłe osiągnięcie zasługuje na szczególne traktowanie, a tym bardziej jeżeli trwa przez ponad 65 lat i ma 
ogromny dorobek, który jest wynikiem ciężkiej pracy wielu pokoleń wolontariuszy.

Ten wysilek został uhonorowany poprzez zorganizowanie obchodów 65-lecia Polskiej Szkoły, które odbyły się w 
sobotę, 6 października w St.Patrick College na Kilbirnie.
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W ramach tych uroczystości, grupa nauczycieli i rodziców postanowiła zaprezentować Polską Szkołę szerszej 
społeczności. Tylko jak tu zaprezentować to, co się dzieje na co dzień w Polskiej Szkole. Wszak mamy tyle 
wspaniałych materiałów no i ciekawą, nową metodę nauczania, która oparta jest na słynnej pedagogice Marii 
Montessori.

Z pomocą przyszła nam sama Maria Montessori, która była w podobnej sytuacji w jakiej i my się znaleźliśmy.

W 1911 roku Maria Montessori została poproszona o zaprezentowanie jej klasy i metody nauczania publiczności 
podczas wielkiej imprezy jaką było „Panama Pacific International Exposition” w San Francisco. Pogadanki, 
przemówienia, galeria zdjęć... to wszystko, jakkolwiek interesujące, jednak  nie będzie w stanie oddać nawet 1 
grama prawdy na temat jak taka klasa operuje, i w jaki sposób metoda działa. Potrzebny był nowy pomysł i Maria, 
która była naukowcem i doktorem z wykształcenia, wpadła na genialny pomysł! Szklana Klasa!
I w ten sposób nowy koncept ujrzał światło dzienne – wziąć klasę, całą klasę, przenieść i pokazać! Proste prawda?

Tak więc mamy prosty koncept, który jak to zazwyczaj w życiu bywa jest nieco trudniejszy w realizacji. Wiadomo 
bowiem, że sie nie da przenieść wszystkiego, np ścian, poza tym ściany będą przeszkadzać bo nikt nie będzie w 
stanie przez nie widzieć itd. Odpowiedź na ten problem również okazała się prosta. Zrobić ściany ze szkła, tak żeby 
ściany były i odgradzały od publiczności, ale również dawały możliwość podglądu tego co się dzieje w środku 
klasy.

No i mamy Szklaną Klasę!

I tak właśnie się stało w 1911 roku. Maria Montessori zaprezentowała światu klasę Montessori. Jej klasa cieszyła się
wielkim powodzeniem. Odwiedziło tę klasę wiele osób, które podziwiało i starało się obserwować i zrozumieć jak 
taka klasa działa i w jaki sposób dzieci się w niej uczą.

I to było dokładnie to, co nasze małe grono chciało osiągnąć. Zbudować taką „Szklaną Klasę” i zaprezentować ją 
wszystkim gościom.

W ten sposób, w przeddzień jubileuszu, wszystkie materiały, które
zostały wcześniej spakowane do pudeł i kartonów, zostały
przewiezione na miejsce.
W sobotę rano wszystko zostało ustawione tak jak trzeba, stoły,
krzesła, maty, półki – słowem wszystko to co można na co dzień
znaleźć w naszej klasie w Domu Polskim. I tak oto ukazała się

nasza własna Szklana Klasa!

Każda klasa Montessori, ma
bogactwo materiałów, które są
wyeksponowane na półkach i
zaaranżowane w taki sposób, aby
dzieci bez trudu mogły je widzieć
i wziąć. Aranżacja materiałów też nie jest przypadkowa. Każdy materiał bowiem 
jest jak ta przysłowiowa cegiełka, która jedna za drugą ułożona w odpowiedniej 
kolejności - tworzy solidne fundamenty, w naszym przypadku fundamenty wiedzy
i umiejętności.

W ten oto sposób mogliśmy zaprezentować klasę ale również udzielić mnóstwo 
odpowiedzi na pytania jakie dorośli, głównie rodzice, mieli odnośnie metody 
Montessori i w jaki sposób poszczególne koncepty są prezentowane dzieciom. 

10 of 20



Najlepszym dowodem na to, że klasa „działa” była reakcja dzieci, które zainteresowane klasą zaczęły pracować i 
używać materiały spontanicznie, całkowicie skupiając się na pracy z materiałami.

Klasa zainteresowała nie tylko dzieci z Polskiej Szkoły, ale również te dzieci, które brały udział w obchodach 
rocznicy i na co dzień nie uczestniczą w zajęciach Polskiej Szkoły.
Skupione twarze  a również radość i zaciekawienie na twarzach wszystkich dzieci były najlepszym wynagrodzeniem
za trud i pracę, jaka została włożona w przygotowanie Szklanej Klasy.

Całe to wydarzenie było wielkim przeżyciem dla nas wszystkich, i
czułem się naprawdę dumny z tego, jak nasza Szklana Klasa działała i
uświetniła 65-lecie obchodów Polskiej Szkoły w Wellington. 

Muszę w tym momencie również wspomnieć, że nasza Szkoła nie
tylko była reprezentowana poprzez Szklaną Klasę, uroczysta
promocja, wcześniej wspomnianej powyżej książki również
uświetniła obchody, no i nie należy zapomnieć, że również mieliśmy
przepiękne stoisko z pamiątkami i gadżetami!

Kubki, pocztówki i inne cuda, które ucieszą nie jedno oko i są nie
tylko śliczne ale również praktyczne, stanowią świetny pomysł na
prezent. Tak więc jeżeli kogoś ominęła ta wielka i zaszczytna okazja
uczestniczenia w obchodach 65-lecia Polskiej Szkoły, może sobie
osłodzić tę stratę kupując jedna z wielu pamiątek!

Obchody były naprawdę udane! Występy, przemówienia i
prezentacje, ale po nad to wszystko mieliśmy okazję poznać i porozmawiać z naszymi poprzednikami , którzy 
dzielnie nieśli  kaganek polskiej oświaty przez ostatnie dziesięciolecia, a także poznać nowych rodziców i ich dzieci,
które, jak zostaliśmy zapewnieni, dołącza do naszej klasy w nowym, nadchodzącym semestrze.

100 lat dla Polskiej Szkoły! I do zobaczenia! 
Tom Zając

POLSKI KRÓL NA MADAGASKARZE (CZĘŚĆ II) / POLISH KING OF

MADAGASCAR (PART 2)
Poprzedni artykuł o polskim poszukiwaczu przygód 
Maurycym Augustem Beniowskim został królem 
Madagaskaru. Historia barwnego życia Beniowskiego 
trwa wraz z jego wygnaniem na Półwysep Kamczacki 
na Dalekim Wschodzie Imperium Rosyjskiego.

W owym czasie najważniejszą osadą rosyjską na 
Kamczatce był Bolszereck. Władze carskie uważały ten
chłodny półwysep, całkowicie odcięty od 
cywilizowanego świata za więzienie dla tych, którzy 
ośmielili się buntować przeciwko carskiemu 
despotyzmowi. Wkrótce Beniowski postarał się o 
lepsze warunki niż inni wygnańcy. Przedsiębiorczy 
Polak, pełen ambitnych pomysłów, zdobył przyjaźń 
administratora Kamczatki Nilova i serce jego pięknej 
córki Afanasii, która zakochała się w nim 
beznadziejnie. Nie porzuciła też kochanka nawet po 
dowiedzeniu się o jego konspiracji. Przeciwnie, 
obiecała Beniowskiemu, że ostrzeże go przed 
zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Gdy Nilov ostatecznie dowiedział się o spisku, 
rozkazał aresztować Beniowskiego. Ale wcześniej 
Beniowski otrzymał czerwoną wstążkę od swojej 
ukochanej, uzgodnionego sygnału. Buntownicy 
obezwładnili patrol kozacki i przenieśli się do kwatery 

The previous article about the Polish adventurer 
Maurycy August Beniowski becoming the king of 
Madagascar. The story of Beniowski’s colourful life 
continues with his exile to the Kamchatka Peninsula in 
the Russian Empire’s Far East.

At the time, the most important Russian settlement in 
Kamchatka was Bolsheretsk. The tsarist authorities 
regarded that frigid peninsula, all but cut off from the 
civilised world, as a prison for those who dared rebel 
against tsarist despotism. Beniowski soon assured 
himself of better conditions than those of other exiles. 
The enterprising Pole, full of ambitious ideas, won the 
friendship of Kamchatka's administrator Nilov and the 
heart of his beautiful daughter Afanasia who fell 
hopelessly in love with him. Nor did she abandon her 
lover even after learning of his conspiracy. On the 
contrary, she promised Beniowski she would warn him 
of any impending danger.

When Nilov ultimately found out about the plot, he 
ordered Beniowski's arrest. But before then, Beniowski 
received a red ribbon from his beloved, the agreed 
signal. The rebels incapacitated a Cossack patrol and 
moved on the administrator's headquarters. In 
desperation, Nilov lunged at Beniowski but perished by
the sword of one of the Pole's fellow-conspirators. After
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głównej administratora. W desperacji Nilov rzucił się 
na Beniowskiego, ale zginął od miecza jednego z 
konspiratorów Polaków. Po skierowaniu kolejnego 
patrolu Kozaków Beniowski został panem całej 
Kamczatki. Ale nie zamierzał tam zostać.

Zamiast tego wyposażył statek (galerę) SS Piotra i 
Pawła i załadował ją cennymi futrami zabranymi z 
magazynu bolszereckiego i przeznaczył je na eksport 
do Chin. Wziął ze sobą także tajne archiwa carskich 
dotyczące rosyjskiej ekspansji na Dalekim Wschodzie. 
Wysłał do Petersburga list, w którym oskarżył carycę 
Katarzynę o bezprawne pozbawienie jej syna Pawła 
tronu i mieszanie się w sprawy wewnętrzne Polski!

Wreszcie 11 maja 1771 r. Beniowski odpłynął w 
podróż, która przyniosłaby mu sławę i wolność, której 
tak bardzo pragnął. Na pokładzie było prawie sto 
wygnańców, w tym dziewięć kobiet, a wśród nich 
zakochana w nim Afanasia Nilovna.

Statek pływający pod flagą Konfederacji Barskiej, nie 
od razu udał się na południe, ale zaczął od zbadania 
dziewiczych obszarów Morza Beringa. Być może 
pierwotnym planem Beniowskiego było dotarcie do 
Europy przez niezbadaną północną trasę na północ od 
Kanady, ale lodowcowe pola uniemożliwiły to.  
zatrzymał się na krótko wzdłuż południowego brzegu 
wyspy św. Wawrzyńca, a później popłynął wzdłuż mało
znanych brzegów Alaski.

Kiedy burza pchnęła  na zachód, przypadkowo odkryli 
wyspy św. Jerzego i św. Pawła, a kilka dni później 
dotarli do Unimak, ostatniej aleuckiej wyspy. W 
efekcie, kilka lat przed słynną ekspedycją kapitana 
Jamesa Cooka, Beniowski zgłębiał nieznane dotąd 
obszary północnych mórz. Tylko z tego powodu 
zasługuje na miano jednego z największych 
odkrywców w historii Polski.

Następny etap podróży zabrał go do Japonii. W czasach
Beniowskiego kraj ten przez 100 lat był całkowicie 
zamknięty dla Europejczyków (i utrzymywał kontakty 
handlowe wyłącznie z Holendrami), ale Beniowski 
postawił stopę na tej tajemniczej ziemi. Doświadczył 
różnorodnego powitania, ale pierwszy etap jego 
podróży był zdecydowanie pechowy. Ciepły prąd 
morski znany jako Kuro Siwo przyniósł ze sobą 
morderczą falę upałów. Załodze brakowało jedzenia i 
wody. Kiedy jego statek przypadkowo dotarł na rajską 
wyspę Aogashima, załoga zbuntowała się, odmówiła 
dalszego żeglowania i zamierzała tam założyć osadę. 
Ale Beniowski był zdecydowany dotrzeć do Europy i 
wymyślił podstęp.

"Mamy tu zbyt mało kobiet, żeby się tu osiedlić. 
Najpierw popłyniemy na japońskie wybrzeże, 
zdobędziemy kilka kobiet, a potem będziemy mogli 
zbudować miasto - powiedział swoim kolegom z 
stateków. Był w stanie ich przekonać. Japończycy 

routing another Cossack patrol, Beniowski became the 
master of all Kamchatka. But he did not intend to stay 
there.

Instead, he equipped the galley of SS Peter & Paul and 
loaded it with valuable furs taken from the Bolsheretsk 
warehouse and meant for export to China. He also took 
aboard secret tsarist archives pertaining to Russian 
expansion in the Far East. He sent a letter to St 
Petersburg in which he accused Tsarina Catherine of 
unlawfully depriving her son Paul of the throne and 
meddling in Poland's internal affairs.

Finally, on 11 May 1771, Beniowski sailed off on a 
voyage that would bring him fame and the freedom he 
so greatly yearned. On board were nearly a hundred 
exiles including nine women, among them Afanasia 
Nilovna who thought the world of him.

The ship, flying the flag of the Bar Confederation 
(resisting Russia’s domination), did not immediately 
head south, but began by exploring the virgin areas of 
the Bering Sea. Possibly, Beniowski's original plan had 
been to get to Europe via an unexplored northern route, 
but ice fields made that impossible. The ship stopped 
for a spell along the southern shore of St Lawrence 
Island and later sailed along the little-known shores of 
Alaska.

When a storm pushed the ship to the west, they 
accidentally discovered the islands of St George and St 
Paul and a few days later reached Unimak, the last 
Aleutian island, off the shores of Alaska. In effect, 
several years ahead of Captain James Cook's famous 
expedition, Beniowski explored the hitherto uncharted 
expanses of the northern seas. For that reason alone, he 
deserves the title of one of the greatest discoverers in 
the history of Poland.

The next stage of his voyage took him to Japan. By 
Beniowski's time, the country had been completely 
closed to Europeans for a hundred years (and had 
maintained commercial contacts solely with the Dutch),
but Beniowski set his foot on the soil of that mysterious
land. He experienced a varied welcome, but the first 
stage of his trip was decidedly unlucky. The warm sea 
current known as Kuro Siwo brought with it a 
murderous heat wave. The crew lacked food and water. 
When his ship accidentally arrived at the paradise-like 
Aogashima island, the crew mutinied, refused to sail 
any farther and intended to set up a settlement there. 
But Beniowski was determined to make his way to 
Europe and thought up a ruse.

“We've got too few women to settle down here. Let's 
first sail to the Japanese coast, get some women and 
then we can set about building a town,” he told his 
shipmates. He was able to persuade them. The Japanese
feted them so well, that on the return voyage the 
satisfied crew forgot about Aogashima.

The ship continued its voyage in a southerly direction 
and at one point got grounded on a sandbar. Off the 
coast of Amami Ōshima island, called Usmay Ligon by 
the locals. The hospitality of its inhabitants, 
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fetowali ich tak dobrze, że w powrotnej podróży 
zadowolona załoga zapomniała o rajskiej Aogaszimie.

Kontynuowali swoją podróż w kierunku południowym 
iw pewnym momencie zostali uziemieni na mierzei. U 
wybrzeży wyspy Amami Ōshima, zwanej przez 
lokalnych mieszkańców Usmaj Ligon. Gościnność 
mieszkańców, a zwłaszcza jej kobiety, skłoniły ośmiu 
członków załogi do pozostania tam na stałe. 

Gdy zbliżyli się do Formozy (Tajwan), Beniowski 
zauważył dwa holenderskie stateky płynące w 
przeciwnym kierunku. Kiedy odmówił posłuszeństwa 
rozkazom holenderskiego kapitana, nastąpiła krótka 
potyczka. Beniowski wystrzelił na holenderskie stateky
z czterema armatami na pokładzie. Holendrzy wycofali
się, ale po tym wydarzeniu Beniowski nakazał 
podnieść na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Był
to z pewnością pierwszy pływający po Oceanie 
Spokojnym pod polską banderą.

Ostatecznie, po 134 dniach na morzu od opuszczenia 
Kamczatki, zawitał do portu w portugalskim Makau. 
Tam sprzedał swój i cenne futra z Kamczatki i Wysp 
Aleuckich. Sprzedał także ważne informacje. Firmy z 
zachodnich mocarstw z Indii Wschodnich zapłaciły za 
informacje o rosyjskich planach handlowych i 
politycznych na północnych morzach. W Makao, 
Afanasia zmarła na poważną chorobę.

Beniowski wsiadł na statek o nazwie Dauphin i 
popłynął do Francji. Po drodze krótko odwiedził Île de 
France (Mauritius) i Port Dauphin na Madagaskarze. 

Ta ostatnia wyspa bardzo wzbudziła jego 
zainteresowanie. Nie wiedział, że wkrótce wróci tam w
zupełnie innej roli.

Jego pobyt i przygody na Madagaskarze zostały 
opisane w poprzednich „Wiadomościach Polskich”

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

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

Opracował Stanisław Manterys

particularity its women, prompted eight crew members 
to stay there for good.

When they approached Formosa (Taiwan), Beniowski 
noticed two Dutch ships sailing in the opposite 
direction. When he refused to obey the orders of the 
Dutch captain, a brief skirmish ensued. Beniowski fired
upon the Dutch ships with the four cannons on board. 
The Dutch withdrew, but after that incident Beniowski 
ordered the flag of the Polish Commonwealth hoisted 
up the mast. It was surely the first ship sailing the 
Pacific under the Polish flag.

Finally, after 134 days at sea since leaving Kamchatka, 
the SS Peter & Paul called at port in Portuguese Macao.
There he sold his ship and the valuable furs from 
Kamchatka and the Aleutian Islands. He also sold 
important information. The East Indies companies of 
the major Western powers paid cash for information on 
Russia's commercial and political plans on the northern 
seas. It was also in Macao that Afanasia died of a 
serious disease.

Beniowski boarded the ship named Dauphin and sailed 
to France. Along the way he briefly visited Île de 
France (Mauritius) and Port Dauphin in Madagascar. 
The latter island greatly piqued his interest. Little did he
know that he would soon return there in a completely 
different role.

His stay and adventures in Madagascar have been 
described in previous "Wiadomości Polskie"

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

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

Compiled by Stanisław Manterys
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NOTATKI Z WYKŁADU / LECTURE NOTES 
 Notatki z wykładu pana Wałdocha / Lecture notes from Dr Wałdoch

On Thursday, 20 September 2018, we were treated to a lecture on the subject of  „1989: the Round Table Agreement,
a partly free election and the shockwave of the democratisation process in Poland”. Our host was visiting academic 
Dr Marcin Wałdoch, Assistant Professor at the Institute of Political Science, Casimir the Great University in 
Bydgoszcz. For those who missed the lecture, Dr Wałdoch’s notes are reproduced below:

16 months of Solidarity movement and 1989: The Round Table Agreement and the shockwave of the process of 
democratisation. 

In this lecture I will discuss a new social movement that emerged in Poland in 1980 and lasted for 16 month until 
martial law was introduced by General Jaruzelski. All of what I am going to say is based on primary sources, 
literature about this issue, interviews and newspaper from that time. I have focused on political actors from both 
sides Polish United Worker’s Party and Solidarity members: mainly on those who were indicated as having charisma
and influence on socio-political phenomena. 

The political and social conflict described was between those who had powers (communist aparatchiks on the one 
hand and civil society on the other) with emphasis on the widening gap between the two sides that resulted in high 
levels of political and social tensions. The most important questions for this lecture refer to analogies that may be 
drawn when comparing Solidarity activity on national level with that occurring on a local scale. Was Solidarity a 
new social movement that united and integrated different social groups? Was it just a worker’s union?  Or was it not 
only a worker’s union, but also a social movement that integrated people of different socio-economic and cultural 
roots? A number of other research questions have been raised. 

My hypothesis is that Solidarity emerged and integrated a wide range of social groups who were looking for political
freedom and social justice, accomplishment of their political aspirations and ambitions in a monoparty system 
conditions. Also on local scale, Solidarity combined its social and economic goals with political and national goals. 
Over the time it became obvious that those goals could not be accomplished under the communist regime, and that 
attaining them would require a fundamental reconstruction of Poland’s political system in her future, although some 
groups, even in Solidarity, claimed that they did not want political power or change of political system and were still
eager to raise highly socialist demands. 

Solidarity’s activity during its carnival years 1980-1981, made it an alternative centre of power. The role of the 
process of the industrialisation of Poland is an obvious factor which led to the new political circumstances. In the 
1970’s industrialisation drove many people to flow from provinces into towns and cities, or from smaller to bigger 
towns and cities with their experience gained during the workers’ protests in the years 1956, 1970, 1976. These 
internal migrations also brought new intellectual ideas. There had, for example, been no previous democratic 
opposition in many towns and cities before the Solidarity carnival. What is more important to understand is the 
existence at that time in Poland of national symbols like emblems and literature. 

I have based my research, and its analysis and synthesis, on numbers of theoretical perspectives – the concept of 
rationality, the concept of new social movement, and the critical theory approach lead me to many conclusions: first 
of all, that my hypothesis was proved to be correct. Moreover, some unexpected conclusions emerged from the 
empirical study: some social and political problems seem to be timeless and are connected to political factors such 
as: political freedom, strong affiliation to national symbols and emblems, and the great importance of collective 
memory of nation’s past. From a more pragmatic perspective, timeless values are connected with a citizen’s strong 
desire to participate in (and have an impact on) political decision-making process during the communist regime in 
Poland, which seems to echo people’s aspirations in those days. As it turned out, many investments in Poland, 
infrastructure solutions, and likewise political demands had their roots in Solidarity members’ demands raised in the 
1980-1981 period. Eventually, as you all know, democratic opposition was banished and the activists were sent to 
prison when martial law was introduced on December 13th 1989. Very interesting are the political attitudes towards 
martial law introduction in Poland among Poles in New Zealand and among New Zealanders. In my most recent 
paper I have revealed that the worker’s unions in New Zealand showed dichotomous attitudes towards “Solidarity” 
movement in Poland. In documents we see that New Zealand Government at that time, when Robert Muldoon was 
Prime Minister, proved to be anticommunist. Documents show the high ability of Poles abroad to mobilise 
politically. Poles in New Zealand and New Zealanders showed anticommunist attitudes at the time martial law was 
introduced in Poland, and New Zealand society supported Poles in New Zealand in their anticommunism and their 
disagreement with the communist regime and the dismantling of democratic opposition that centered around the 
Solidarity movement. 

Between the years 1981-1988/89 Polish opposition was scattered throughout jails, work camps, and organisations 
that were affiliated with Roman Catholic Church. One, and probably most important of these organisations, was the 
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Christian Workers’ Ministry (Duszpasterstwo Ludzi Pracy). The role of the Christian Workers’ Ministries in Poland 
during the communist regime has, thus far, hardly been explored by political scientists, but we may assume that 
Christian Workers’ Ministeries enabled Solidarity members to continue, to an obviously limited extent, opposition 
activities against the communism regime. Certainly the existence of Christian Workers’ Ministeries was politically 
motivated, and its members had sought a particular political asylum within this institution functioning as part of the 
Roman Catholic Church during communist times. 

Before I undertook my study, there was no empirical study that considered the first partly free election to the last 
parliament of People’s Republic of Poland in local conditions. First I must answer the question of why we had a 
partly free elections in 1989 in Poland.  There were a number of causes: a) the process of perestroika and glasnost 
initiated by Michael Gorbachov in the Soviet Union in late eighties; b) the international political situation, 
particularly the very harsh economic situation in Poland, overwhelming foreign debt, and loosening ties with Soviet 
Union since 1985; c) the political apathy, even anomie, of Polish society, very low quality of life,  and the rise of 
unrest and frustration in Polish society; d) amnesty for political prisoners in 1986; e) since 1987 – a liberalization in 
many aspects of public life in Peoples Republic of Poland was allowed; f) John Paul II’s 1987 pilgrimage to Poland 
which served to normalise relation with Vatican – this was the moment when Roman Catholic Church in Poland was
at its strongest ever position; g) the activity of political thinkers who were providing possible scenarios for political 
change, for example Adam Michnik’s proposal in 1985 to guarantee 30% seats in Sejm for Polish political 
opposition. From 1988 the idea of change was also growing in the minds of many aparatchiks; h) the personal 
awareness of Jaruzelski who was sufficiently conscious of the inevitability of change; i) televisation of political 
debates such as that between Alfred Miodowicz and Lech Wałęsa on 30 November 1988 which was a total disaster 
for the political line of the Polish communist regime; j) liberalisation of economic life since 1988, particularly 
because of Mieczysław Wilczek’s reforms; k) the disintegration of the Polish United Workers Party; l) the right of 
the Solidarity movement to re-register on 17th April 1989; m) unrest in Bydgoszcz among workers in April and 
August 1988, which provoked Jaruzelski to propose of talks with the Polish opposition; n) the many unsuccessful 
efforts of the regime to stabilize country in a social, economic and political sense. 

In 1989 there were 108 electoral constituencies in Poland for the Sejm elections, and free elections to the Senate 
were conducted in 49 voivodeships of Poland. It is worth emphasising that results from 1989 elections in local 
conditions are generally unknown. Poles do not know results in their local constituencies because nearly thirty years 
after the elections official results from local constituencies still have not been published anywhere. Thus studies 
based on primary sources are very important for our understanding of Round Table aftermath. I have made some 
theoretical assumptions for my findings. The first and most important one relates to the Joseph Schumpeter 
assumption that political competition is of fundamental importance for the democracy and Samuel Huntington’s 
theory of the third wave of democratization. I show that members of the Polish United Worker’s Party were not 
totally delegitimised by citizens in the 1989 elections. In fact, the Polish United Workers Party was mostly 
legitimized by Poles during that election. And, one of the most prominent conclusions from my own research is that 
citizens of the People’s Republic of Poland did not totally reject the Polish United Workers’ Party and its monopoly 
for power and authority.  In respect of the elections, we may say that, paradoxically, candidates from “Solidarity” 
movement were not selected as democratically as candidates from PUWP. I have observed big differences in 
political attitudes which depend on the extent of people’s religiosity, their tradition of political opposition, as well as
on ethnic groupings. We may say with certainty,that the strongest support for political change was among 
Kashubians. 

Dr Marcin Wałdoch

Left to right: Józef Zawada, Krystyna Tomaszyk, Dr Marcin Wałdoch, Agata Wałdoch, Helena Fagan, Stefania  
Zawada, Dennis Gibbs, Dorota Gibbs, Stefan Wiśniewski, Zdzisław Lepionka. 
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KONKURS NA SZOPKĘ / SZOPKA COMPETITION

Utalentowana artystka Ewelina Greń, członek komitetu Jarmarku Świątecznego, zaofiarowała się 
poprowadzić kilka warsztatów dla dzieci, które chcą wziąć udział w konkursie na szopkę 
bożonarodzeniową. Pierwszy warsztat odbył się w sobotę 13go października i bardzo się dzieciom 
podobał. Następny warsztat odbędzie się w sobotę 27go października, zapraszamy! 

In preparation for the year's szopka competition the talented Wellington Polish Christmas Market 
committee member Ewelina Greń is offering szopka making workshops. The first of these was popular and
lot of fun. If you couldn't make it, there is another one scheduled for Saturday 27 October.

Helena Fagan

IGNACY JAN PADEREWSKI – PIANISTA WŚRÓD GEJZERÓW

“Ignacy Jan Paderewski – pianista wśród gejzerów” jest książką, porywającą czytelnika w wir zdarzeń związanych z
dwukrotnym tournee Ignacego Jana Paderewskiego w Nowej Zelandii. Światowa renoma, ale także wirtuozeria 
Paderewskiego sprawiały, że Nowa Zelandia z zapartym tchem śledziła każdy ruch, każdy krok i każde słowo 
Mistrza. Autor pewną ręką prowadzi czytelnika po trasach koncertowych, salach i audytoriach, w których odbywały 
się koncerty i recitale, wprowadza do hoteli, w których Paderewski się zatrzymywał i gdzie ćwiczył przed 
publicznymi występami, stawia czytelnika wobec rozentuzjazmowanych tłumów wiwatujących na cześć pianisty, 
pokazuje ich bez mała bezpardonową walkę o bilety (z próbami łamania barierek przed kasami włącznie), ale także 
nieutulony żal z powodu wyjazdu Mistrza z ich miast... 

Słuchacze nierzadko przyjeżdżali na jego koncerty z miejsc tak odległych, że podróż w ówczesnych trudnych 
warunkach potrafiła trwać cały tydzień, prasa zaś nie nastarczała z arykułami na jego temat. Pisano o nim wiersze. 
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Charyzmatyczny czar osobowości Paderewskiego, ale także żarliwy patriotyzm tego
wybitnego Polaka sprawiały, że stawał się on centrum zainteresowania i najwyzszego
uznania, gdziekolwiek się pojawił. Pianista podejmowany był przez najbardziej
wpływowe osoby w kraju z premierem i gubernatorem generalnym włącznie. Warte
podkreślenia jest to, iż autor, z iście benedyktyńską cierpliwością i skrupulatnością,
odbudowuje atmosferę tamtych dni, łowiąc nie tylko entuzjastyczne relacje i recenzje z
koncertów i wręcz frenetyczne zachowania tłumów, ale też fragmenty wywiadów
prasowych, jakich udzielał Paderewski, zapisy jego rozmów z przedstawicielami
ówczesnych elit społecznych i politycznych Nowej Zelandii, w których dawał wyraz
swemu zachwytowi nad osiągnięciami tego młodego kraju.

Zatem zachwyt był obopólny – Paderewski był przedmiotem podziwu, a nawet
uwielbienia, ze strony Nowej Zelandii, zaś Nowa Zelandia, ten kraj na krańcach świata,
jego piękno, oryginalność, niezwykłość zjawisk tu występujących, ale także młodość i
dynamizm społeczeństwa, jego rozmach i uporczywe dążenie do wytkniętych celów,
otóż wszystko to  było przedmiotem niekłamanego podziwu i zachwytu Paderewskiego.

Rezultatem tego zachwytu były jego nieoczekiwane wakacje, spędzone w 1904 roku w Rotorua. Urzeczony 
egzotyką krajobrazu wulkanicznego i zjawiskami geotermalymi centralnej części Wyspy Północnej, obcując z 
fascynującą go kulturą maoryską, Paderewski dał spontaniczny koncert dla swoich maoryskich przyjaciól, stając się,
już nie w przenośni, ale całkowicie dosłownie - „pianistą wśród gejzerów”.

Drugie tournee Mistrza w Nowej Zelandii (1927r.), jest równie tryumfalne, jak pierwsze. I choć sam Paderewski 
nadał mu zgoła inny charakter – jego koncerty miały być rodzajem hołdu i wdzięczności wobec Nowozelandczyków
za ich udział w wojnie światowej po stronie tych sił, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę 
niepodległości – to entuzjazm, jaki towarzyszył jego koncertom, jako żywo przypominał tamten, z roku 1904. Te 
same owacyjne przyjęcia, pękające w szwach sale koncertowe, te same tłumy, gdziekolwiek się pojawił... Tak wita 
się i przyjmuje kogoś, kogo się podziwia, uwilebia, kocha..., kto jest swój, choć dawno nie widziany. A Paderewski 
był dla dużej części Nowozelandczyków „swój”. Wszak nowozelandzkie Stowarzyszenie Weteranów Wojny (RSA) 
przyznało mu, jako pierwszemu cywilowi i obcokrajowcowi, tytuł i odznakę horowego członkostwa.

Otwartym pozostaje pytanie, czy Paderewski, odbywając dwukrotne tournee, które dogłębnie poruszyły cały kraj, 
wniósł do Nowej Zelandii coś więcej, niż tylko piękno muzyki, opromienionej blaskiem jego geniuszu...? Choć tego
nie da się stwierdzić wprost, autor podejmuje próbę ukazania trwałych śladów jakie pozostawił nasz rodak na życiu 
kulturalnym i społecznym Nowej Zelandii. Człowiek bowiem niesie sobą nie tylko to, co widać, ale również to, co 
stanowi głębię jego osobowości – jakieś motywy życia i nadziei, jakiś żar serca, Paderewski, sam będąc 
człowiekiem pełnym pasji i uporczywego dążenia do celu – właśnie w tym mógł umacniać Nowozelandczyków, 
poruszając najgłębsze struny ich jestestwa. Ponieważ owoce takich wzajemnych oddziaływań dojrzewają powoli, w 
ciszy ludzkich serc, widome znaki dziedzictwa Paderewskiego mogą się objawić w nieoczekiwanych momentach i 
niespodziewnych miejscach. Jednak bez ryzyka popadnięcia w przesadę, można powiedzieć, że relacje 
Paderewskiego z tamtejszą społecznością kładły podwaliny pod wzajemną przyjaźń między Polską a Nową Zelandią
i między Polakami, żyjącymi w Nowej Zelandii, a ich nowozelandzkimi gospodarzami.

Ta wydana w języku angielskim, dobrze udokumentowana książka sprawia, że czytelnik towarzyszy Paderewskiemu
nie tylko w salach koncertowych, ale także na trasach jego podróży, pozwala „podglądać” Paderewskiego jako 
turystę, zafascynowanego egzotyczną przyrodą terenów wulkanicznych, jako kuracjusza, zażywającego kapieli w 
leczniczych ciepłych źródłach, ale także jako czowieka ciekawego ludzi, zachwycającego się skromnością i 
otwratością Nowozelandczyków. Specjalnie interesującym jest wątek książki, ukazujący Paderewskiego jako 
uczestnika i współtwórcę życia kulturalnego i społecznego kraju w którym koncerując i odpoczywając spędził tylko 
niecałe trzy miesiące.

Wszystko to sprawiło, że – mimo upływu lat – pamięć o Paderewskim jest wciąż żywa w kulturalnych kręgach 
Nowej Zelandii.

Ignacy Jan Paderewski, A Pianist Amongst the Geysers

Jacek Roman Drecki,

XIV, 186 stron, 4 mapy i ponad 40 ilustracji

ISBN 978-0-473-43880-7

Quo Vadis Publications, czerwiec 2018

www.quovadispublications.net 
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Ignacy Jan Paderewski, A Pianist Amidst the Geysers 
is a meticulously researched account of unprecedented 
musical events that took place in early 20th century New 
Zealand. The detail and authenticity of the narrative takes 
us on tour with Ignacy Jan Paderewski, then the world’s 
most recognised and celebrated pianist. The story tracks 
his anticipated arrivals and heartfelt departures; invites us 
into the hotels in which he stayed and practised before 
his public performances; paints the picture of enthusiastic 
crowds scrambling for tickets and cheering on the pianist 
whenever he made an appearance; and enchants us with 
the music that can almost be heard when reading about 
the pianist’s virtuosity and the truly unique atmosphere of 
the concert halls. It reports on Paderewski’s interactions 
with representatives of the esteemed social and political 
circles of the time, and makes reference to his many press 
interviews in which he gave his thoughts on the young 
country he was travelling through.

Interestingly, the book captures the lesser known side 
of Paderewski – the curious tourist who wanted to witness 
and discover the sheer beauty of New Zealand, “where 
nowhere in the world he has seen as many shades of green”. 
His serendipitous holiday spent in the thermal regions 
of the central North Island in November 1904 fuelled 
his genuine interest in a land shaped by volcanism and 
geothermal activities. His fascination with Māori culture 
and customs and the genuine friendship he developed with 
the people set a scene for a remarkable private concert 
where Paderewski himself became, “a pianist amidst the 
geysers”. 

The story concludes with the examining of Paderewski’s 
imprint on New Zealand’s music scene, and ponders the 
influence his concert tours had on the nation’s social life. 
As the fruits of such events ripen slowly in the silence of 
people’s hearts, we are left to determine for ourselves the 
legacy of Paderewski’s visits. 

* * * * *

The publishing of this book coincides with the centenary of 
Poland regaining her independence in 1918, and pays tribute 
to Paderewski’s contribution towards this effort and his role in 
forging a lasting friendship between Poland and New Zealand.

Jacek Roman Drecki – a devoted Pole and a proud New Zealander. His early fascination with natural landscapes 
and the intricacies of Earth’s terrain, led him to discover that in order to understand what one sees it is necessary 
to look deeper. This principle sets the tone for everything he does. Whether it is the study of glacial movements 
in the Arctic or identifying volcanic lava flows on Mt Ruapehu, understanding these processes is the key goal 
of his inquiries. No differently does Jacek approach another of his interests – tracing Polish footprints in New 
Zealand. With his curious mind, he sets out to bring the story of the famous Polish pianist to life. Ignacy Jan 
Paderewski, A Pianist Amidst the Geysers is his first book, and a testimony to Jacek’s inherent inquisitiveness.

Ignacy Jan Paderewski
A Pianist Amidst the Geysers
Jacek Roman Drecki
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