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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS

Niedziela, 11 listopada, 15.00, Dom Polski: 
Akademia z okazji 11 Listopada – rocznica 
Niepodległości

Sunday, 11 November, 3pm, Polish House: 11 
November Celebration – Polish National Independence 
Day

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

Saturday, 17 November, 11am-8pm, Polish House: 
Christmas Market

Poniedziałek, 19 listopada, 13.30, Biblioteka 
Narodowa, Molesworth & Aitken St, Wellington: 
„Kobiety Niepodległości” - seminarium i wystawa      

Monday, 19 November, 1.30pm, National Library, cnr 
Molesworth & Aitken St, Wellington: Women of 
Independence – seminar and exhibition opening

Sobota, 1 grudnia, 19:00, Dom Polski: Impreza 
andrzejkowa        

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

Sobota, 8 grudnia, 11:00-13:00, Shorland Park, 
Island Bay: Mikołajki (Polska Szkoła i Orlęta)        

Saturday, 8 December, 11am-1pm, Shorland park, 
Island Bay: Mikołajki (Polish School and Orlęta)

Sobota, 15 grudnia, 14:00, Dom Polski: Opłatek i 
śpiewanie kolęd        

Saturday, 15 December, 2pm, Polish House: „Opłatek” 
and Christmas carol singing

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

Monday, 31 December, 8pm, Polish House: New Year’s
Eve party

OD PREZESA / FROM THE PRESIDENT

Drodzy Członkowie i Czytelnicy naszego pisma,

Listopad jest miesiącem upamiętniającym Polakom uzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny w roku 1918  - 11go 
listopada świętujemy Rocznicę Niepodległości.

W tym roku przypada setna rocznica tego doniosłego wydarzenia i Polskie Stowarzyszenie wraz ze 
Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów urządzają z tej okazji uroczystość w niedzielę 11go listopada o godzinie 
15:00 w Domu Polskim, 257 Riddiford Street, Newtown. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, rodziny i 
przyjaciół.

Ostatnio pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia odbył się coroczny Polski Festiwal w połączeniu z 65cio leciem 
Polskiej Szkoły w Wellingtonie. Pragnąłbym podziękować organizatorom i całej polskiej społeczności za niezwykle 
udany weekend.  
Podkomisja Stowarzyszenia do spraw konserwacji budynku Domu Polskiego, pod kierownictwem Petera 
Skrzyńskiego, zaczęła się już zajmować planami nad wzmocnieniem przeciw-wstrząsowym. Będziemy informować 
o przebiegu tej akcji. 

Zostało nam jeszcze parę imprez w tym roku, na które zapraszamy zarówno ochotników do pomocy organizacyjnej, 
jak i gości:

• Polski Jarmark Świąteczny, po wielkim sukcesie w zeszłym roku, będzie znów zorganizowany przez Helenę
Fagan i jej pomocników w sobotę 17go listopada w godzinach 11:00 do 20:00 w Domu Polskim.

• Andrzejki w sobotę 1go grudnia w Domu Polskim.
• Sylwester 31go grudnia w Domu Polskim (szczegóły będą podane wkrótce).

 
Dziękuję za wasz nieustający udział i wsparcie, które przyczyniają sie do sukcesu naszych wspólnych wysiłków.

Tadeusz Wypych, Prezes

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

November is the month where Poles celebrate Poland’s National Independence Day- the Anniversary of the 
Country’s independence on 1918.
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This is the 100th Anniversary and in conjunction with SPK the Wellington Polish Association will hold an afternoon 
tea on Sunday 11th November at the Polish House, 257 Riddiford Street Newtown commencing at 3.00pm. All 
members, friends and families are cordially invited.

Recently the Polish Association held the annual polish festival in conjunction with the 65th Anniversary of the Polish
School. I would like to thank the organisers and the marvellous contribution by the Polish Community in making 
both events so successful.

The Polish Association has organised a Building Sub-committee to address the earthquake strengthening issue and 
the ongoing maintenance of the Building. The convenor of the committee is Peter Skrzynski (Treasurer) and the 
other members represent a cross section of the polish community. Further details on progress will be made available 
when they come to hand.

Events coming up requiring your support;
 The Polish Christmas Market, very successful last year, organised by Helena Fagan and a small team of 

helpers. This event is on again on the 17th November from 11.00am to 8.00pm at the Polish House 257 
Riddiford Street Newtown.

 Andrzejki Party on Saturday 1st December 2018 at the Polish House.
 Planned Sylwester 31 December 2018 (More details will be made available soon)

Thank you for your ongoing support that make our Polish Community events and activities so successful. 

Tadeusz Wypych, President

STOWARZYSZENIE POLAKÓW W NOWEJ ZELANDII

Życzenia świąteczne 2018
Informujemy Państwa, że zbieramy nazwiska od osób chcących je umieścić na liście "Życzenia Świąteczne 2018", 
która ukaże się w grudniowym wydaniu "Wiadomości Polskich". Tak jak w latach poprzednich, koszt publikacji to 
$10. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje nazwiska oraz uiszczać opłatę następującym osobom, po 
niedzielnej mszy świętej (ostatni dzień na zgłoszenie swojego nazwiska to 2 grudnia):

 Michał Mendruń (w kościele Św. Joachima w Berhampore)
 Marian Ceregra (w kościele Św. Martina de Porres w Avalon) 

Można także przesyłać zgłoszenia wraz z czekiem (dla Polish Association) do:

The Polish Association in NZ (Inc)
Christmas Greetings 2018
P.O Box 853, Wellington 6140. 

Ostatni dzień na wpłynięcie zgłoszeń drogą pocztową to 2 grudnia 2018.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy kierować je do Krysi Januszkiewicz-Reid pod numerem telefonu 
(04) 934 9582 albo 027 275 2945.

Christmas Greetings for 2018
We are now collecting names for those people that would like to have their names published in the end of year 
"Christmas Greetings for 2018" list which gets distributed with the December 2018 issue of the Wiadomości 
Polskie. As in previous years, the cost is $10. If you are interested, the following people will be collecting names 
and money, after the Sunday mass (up to and including 2 December):

 Michał Mendruń (at St Joachim's, Berhampore)
 Marian Ceregra (at St Martin de Porres, Avalon) 

Alternatively, you can send your name and a cheque (made out to the Polish Association) to:

The Polish Association in NZ (Inc)
Christmas Greetings 2018
P.O Box 853, Wellington 6140. 

Closing date is 2 December 2018.

If you have any questions, please contact Krysia Januszkiewicz-Reid on (04) 934 9582 or on 027 275 7945.
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Z AMBASADY.

Szanowni Państwo,

Miesiąc listopad - z racji na przypadającą 11 listopada setną rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości - jest okresem kulminacji tych
obchodów. Także w Nowej Zelandii już od kilku miesięcy wspólnie
świętujemy to ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie – poprzez
koncerty, wystawy, pokazy filmów i uroczystości okolicznościowe. 

Najważniejszym elementem obchodów była bez wątpienia wizyta oficjalna
Głowy Państwa Polskiego i spotkania z Polakami przybyłymi do Auckland i Wellington z różnych 
zakątków Nowej Zelandii. To w czasie wizyty państwowej Prezydent Rzeczypospolitej zainaugurował 
skwer Polskich Dzieci w centrum Wellington, kładąc silny akcent na przyjaźń i partnerstwo polsko-
nowozelandzkie w roku Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ponadto Prezydent A. Duda 
wraz z Gubernator Generalną P. Reddy odwiedzili wystawę poświęconą Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu. Ekspozycję w Muzeum Auckland przygotowała nasza Ambasada. 

Także nasze przyjęcie oficjalne z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja na Uniwersytecie 
Wiktorii koncentrowało się na obchodach Niepodległej. W maju Ambasada, wspólnie ze środowiskiem 
polonijnym, przygotowała występy polskiego pianisty R. Łuszczewskiego. Z kolei w Auckland i 
Wellington pokazywaliśmy wystawy nt. Żegoty – Rady Pomocy Żydom oraz nt. Armii Andersa. 
Dodatkowo w maju w Muzeum Te Manawa w Palmerston North przypomnieliśmy wystawę poświęconą 
Polish Army League. Nieco wcześniej, w kwietniu, w Wellington odbyła się specjalna edycja Festiwalu 
Filmu Polskiego zorganizowanego przy wsparciu instytucji z Polski.

Już wkrótce Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości będziemy świętować wraz ze środowiskiem
polonijnym oraz przedstawicielami władz i instytucji lokalnych w Christchurch 9 listopada. Następnie w 
Auckland – 29 listopada w Domu Europy. Dobrą okazją będzie także międzynarodowy kiermasz 
bożonarodzeniowy organizowany przez Stowarzyszenie Polaków w Wellington 17 listopada, podobnie jak 
to było wcześniej, 6-7 października, w czasie Festiwalu Polskiego i obchodów 65-lecia Szkoły Polskiej w 
Wellington.

Jednocześnie gorąco zachęcam Państwa do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w listopadzie w
Wellington. 19 listopada w Bibliotece Narodowej w Wellington zaprezentujemy jeszcze jedną ciekawą 
wystawę pt. „Kobiety Niepodległości”. Wydarzenie to będzie połączone z seminarium z udziałem kobiet, 
które przeżyły Syberię i Holokaust. Dzień później 20 listopada w Sound and Vision odbędzie się pokaz 
filmu „Azyl”. Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych materiałach informacyjnych. Serdecznie 
zapraszam.

Oczywiście niniejsze podsumowanie nie obejmuje wszystkich wydarzeń organizowanych w Nowej 
Zelandii w roku obchodów Niepodległej. Niemniej chciałbym w tym miejscu podziękować Państwu – 
organizacjom i wszystkim z osobna – za ogromny wspólny wysiłek organizacyjny, często finansowy, za 
poświęcony czas i za udział w tych licznych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za wszystkie inicjatywy i za
wsparcie, za wspaniałe świadectwo polskości. 

Zbigniew Gniatkowski
Ambasador RP w Nowej Zelandii
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STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW

Zjazd  Federacji  Światowej  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
W dniach 07-11 września 2018 r. odbył się Zjazd Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantow w 
Londynie. Delegatem naszego SPK był kol. Zbigniew Ceregra, sekretarz naszego Stowarzyszenia. W Zjeździe 
wzięli udział delegaci (przeważnie prezesi) ze wszystkich krajowych SPK w świecie oraz obserwatorzy, zaproszeni 
goście, m.in. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy. Zostali wybrani członkowie 
Prezydium  Federacji Swiatowej SPK;  przewodniczącym został kol. Czesław Maryszczak (bez zmian), a do Rady 
(6-cio osobowej) został wybrany delegat z Nowej Zelandii. W niedzielę, 9 września br,. uczesniczyliśmy w Mszy 
Świętej, w kościele polskim, odprawionej w intencji polskich żołnierzy i kombatantów  walczących w II Wojnie 
Światowej. Odbył się także wyjazd do National Memoriał Arboretum w Lichfield gdzie złożyliśmy wieńce kwiatów 
i modliliśmy się pod pomnikiem Polskich Sił Zbroinych.

                                                                                                                          Marian Ceregra

Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP
W 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 
Warszawie zorganizowal ŚWIATOWY ZJAZD WETERANÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RP, w dniach od 31 
sierpnia do 3 września 2018 r. w Warszawie. W Zjeździe wzięli udział polscy weterani i kombatanci z całego świata,
którzy walczyli w czasie II Wojnie Światowej. Do wzięcia udziału w Zjeździe zaprosił mnie Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk. 

W programie Zjazdu były m.in.: 

 msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców
 uroczysty Apel Pamięci  przed Grobem Nieznanego Źołnierza z udziałem Kompanii Wojska Polskiego
 msza święta Polowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
 uroczystość państwowa na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy
 uroczystość pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej
 koncert Galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
 kolacja w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej

                                                                                                                         Marian Ceregra

Spotkanie Stowarzyszenia Odra – Niemen
Tradycyjnie, co roku, Stowarzyszenie Odra – Niemen organizuje spotkania Polakow
z terenów przedwojennej Polski Wschodniej  (Kresów), zajętych po II Wojnie
Światowej przez ZSRR, a obecnie przez Litwę, Białoruś i Ukrainę. Na spotkania
zapraszani są także przedstawiciele Polonii z innych krajów m.i. z Wielkiej Brytanii
i Nowej Zelandii oraz organizacji i grup współpracujących ze Stowarzyszeniem z
całej Polski. Głównym celem Stowarzyszenia Odra – Niemen to przywracanie
pamięci o bahaterskich walkach Armii Krajowej na Kresach, dbanie o pomniki i
cmentarze na dawnych terenach polskich, pomoc charytatywna dla Polaków na
Wschodzie, kontakty kulturalne, organizowanie imprez, przekazywanie wartości patriotycznych dla młodzieży, 
harcerzy, w szkołach, obozach, spotkaniach i wiele, wiele innych. Przypominam, że dwie grupy 3-osobowe ze 
Stowarzyszenia Odra – Niemen przebywały w Nowej Zelandii celem zebrania materiałów dokumentalnych 
bezpośrednio od osób represjonowanych przez reżym sowiecki oraz o ich adaptacji do nowych warunków życia 
daleko od Ojczyzny. Członkowie Stowarzyszenia wyjeżdżają także na Syberie i do Kazachstanu, gdzie mieszka 
wielu Polaków.

W tym roku, spotkanie odbyło się w październiku, w miejscowości Jurata, na półwyskie Helskim, nad morzem 
Bałtyckim –  w Polsce to już jesień, ale w tym czasie była bardzo ładna pogoda i cieplo do 17 – 18 stopni C. 
Uczestnicy spotkania przybyli m.in. z Wilna, Grodna, Lwowa – wszędzie rozbrzmiewala śpiewna, piękna mowa 
Kresowian.

Program spotkania był bardzo bogaty: przedstawianie środowisk, grup woluntariuszy, koordynatorów projektu, 
warsztaty filmowe z włączaniem świadków historii, referaty, wiele osobistych wspomnień uczestników walk o 
niepodległość na Wschodzie i w czasie Powstania Warszawskiego, wspólne śpiewanie piosenek wojskowych, 
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koncerty,  wieczór taneczny, wiele filmów dokumentalnych, prelekcje zaproszonych gości, zwiedzanie Juraty, Helu, 
Gdańska, fotografie pamiątkowe, występy artystyczne m.in. harcerzy, piosenkarzy, muzyków, a także zabiegi 
rehabilatacyjne, upominki, pamiątki  i wiele, wiele innch ciekawych i niezapomnianych wydarzeń. Na spotkania 
przybyli przedstawiciele urzędów i instytucji państwowych m.in. Wojewoda Pomorski, Instytut Pamięci Narodowej,
Straż Graniczna. Spotkanie odbywało się pod hasłem:

     1918 2018    PAMIĘTAMY – DZIĘKUJEMY ZA WOLNĄ POLSKĘ

                                                                                                Marian Ceregra

Krzyż  Zesłańców  Sybiru
Ci z Państwa, którzy byli deportowani na Sybir i do tej pory nie otrzymali Krzyża Zesłańców Sybiru, a chcą takowy 
otrzymać, proszeni są o kontakt z prezesem SPK, Marianem Ceregrą, tel. (04) 972 4545 lub email: 
mariopol4545@gmail.co  m celem wypełnienia wniosku. Termin składania wniosków ustala się do 31 grudnia 2018. 

                                                                                                                              Zarząd 

Dyplom od Prezydenta na 50 lat pożycia małżeńskiego
Podobnie jak w roku ubiegłym, Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii zbiera 
dane dotyczące 50-tej Rocznicy Pożycia Małżeńskiego. Wnioski, które można  otrzymać od prezesa SPK, Mariana 
Ceregry, tel. (04) 972 4545, email: mariopol4545@gmail.co  m należy złożyć do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Do wniosków należy załączyć; kopię ważnego paszportu lub dowodu polskiego (może być przedawniony do 2 – 3 
lat), oświadczenie o niekaralności. A więc pary małżeńskie, których 50-lecie pożycia upływa do dnia 31 grudnia 
2018 r. mogą otrzymac dyplom/gratulacje od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                                                                              Zarząd 

Nowe uprawnienia kombatanckie
Na wniosek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii, Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk, przyznał członkom  naszego Stowarzyszenia
--- 36 nowych uprawnień kombatanckich, wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – z tytułu deportacji do ZSRR. Legitymacje i decyzje 
będą wręczane przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniewa Gniatkowskiego, w Christchurch w dniu  
9.11.2018 r. oraz w Wellingtonie w dniu 11.11.2018 r.  i  Honorowego Konsula, Bogusława Nowaka w dniu 
11.11.2018 r. w Auckland. Informacje o tych uroczystościach można otrzymać od prezesów Stowarzyszeń Polaków 
w Christchurch,  Auckland i Wellington, którzy organizują akademie z okazji Święta Niepodległości 11. Listopada, a
także od prezesa SPK, Mariana Ceregry, tel. (04) 972 4545, email.; mariopol4545@gmail.com  Zawiadomienia 
listowe zostały wysłane przez Zarząd SPK do wszystkich, którzy otrzymali decyzje Ministra, z zaproszeniem ich do 
osobistego odbioru dokumentów na akademiach.

                                                                                                                                  Zarząd

Wywiad w studio telewizyjnym w Warszawie 
W dniu 14 października 2018 r. o godz. 15.45 czasu polskiego zaproszono mnie na 15-tominutowy wywiad w studio
Telewizji Republika w Warszawie. Wywiad przeprowadzał Redaktor Adrian Stankowski w programie „po 
południu”. Tematem rozmowy była historia Polaków mieszkających w Nowej Zelandii, a szczególnie losy i 
wydarzenia 733. polskich dzieci, tułaczy, deportowanych na Sybir,  cudem ocalałych i przybyłych w 1944 r’ do 
Nowej Zelandii, znanych jako „Dzieci z Pahiatua”. A ponadto --- jak znalazlem się w Nowej Zelandii i jaka była 
moja działaność w okresie okupacji niemieckiej w czasie II Wojny Światowej. Wywiad miał być nadany w 
programie ogólnopolskim w późniejszym terminie (mam jego nagranie na video). Przed tym programem udzielilem 
także wywiadu panu Robertowi (nie pamietam nazwiska), fotografowi w.w. telewizji.

                                                                                                                        Marian Ceregra
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KOMITET POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

Podziękowanie
W dniu 7-go pażdziernika odbył się Polski Festiwal w Wellingtonie. Komitet Pomocy Duszpasterskiej miał stoisko z
różnymi wypiekami na tym festiwalu. Została zebrana kwota $1400 na utrzymanie Polskiego Duszpasterstwa.
W imieniu Komitetu Pomocy Duszpasterskiej chciałbym serdecznie podziękować pani Marii Szadkowskiej 
(koordynator) i wszystkim osobom które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego przedsięwzięcia. Bóg zapłać.

Michał Mendruń
Komitet Pomocy Duszpasterskiej

Thank You
The Polish Church Committee had a stall, with various baked goods, at the Polish Festival in October. $1400 was 
raised to help with the running of the Polish Parish.
On behalf of the Polish Church Committee I would like to sincerely thank Mrs Maria Szadkowska (co-ordinator) 
and all those who so generously helped in any way in making this venture such a success.

Michał Mendruń
Polish Church Committee

OPŁATEK I POPOŁUDNIE KOLĘD

Polski Klub Seniora zaprasza seniorów na "Opłatek i śpiewanie kolęd" w sobotę 15 grudnia 2018 r. na godz. 2.00 
po południu.

Będzie okazja śpiewać polskie piękne kolędy, dzielić się opłatkiem, składać sobie 
życzenia i częstować się pysznościami, które przyniosą panie (bardzo prosimy panie o 
przyniesienie), raczyć się lampką wina czy soku - które każdego roku ofiaruje SPK.

Bardzo proszę przynieść książeczki do śpiewania kolęd. Jak co roku będzie loteria, 
którą przygotuje Krysia Quirke wraz z grupą wspaniałych Pań i Panów, którzy 
ubierają salę i obsługują nas - Serdeczne "Bóg zapłać" za to.

Halina Manterys

NOWA KSIĄŻKA TELEFONICZNA / NEW TELEPHONE DIRECTORY

Nowa Książka Telefoniczna dla Wellingtonu
Uprzejmie informujemy Czytelników Wiadomości Polskich, że osoby które pragną otrzymać nową książkę 
telefoniczną zawierającą numery telefonów i adresy mieszkaniowe w regionie Wellingtonu, z opcją automatycznej
dostawy co roku, powinny zamówić książkę White Pages Residential pod numerem 0800 803 803 do końca 
listopada 2018.

The New Wellington Telephone Directory
This is to inform all the readers of Wiadomosci Polskie that this year, everyone who wants to receivethe new 
telephone directory which contains telephone numbers and addresses of households in the Wellington region and 
is available on order with the option to receive it automatically every year, must order their White Pages 
Residential book by calling 0800 803 803 before December 2018.

Krystyna Tomaszyk
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POLSKA SZKOŁA / POLISH SCHOOL

ORLĘTA POLISH DANCE ENSEMBLE

It’s been a very busy time for Orlęta this term starting with the two day event at St Pats
celebrating the 65th Anniversary of Polska Szkoła in Wellington NZ and our ever popular
annual Polish festival. Orlęta children danced at both events whilst parents catered for a
Polish  luncheon and provided  a  smorgasbord  of  Polish  foods  for  our  visitors  to  taste.
Money was raised for both Lublin and Orlęta and will be used to purchase new costumes as
well  as to help families to manage the huge outlay of funds needed to go to Polart  in
December this year.ork is still continuing as we prepare for the Polish Christmas market on
November 17th 2018. This event will be even bigger than last year and will feature not only
our cuisine but also our dances and dancers.The very high standard which we maintain at
these events is testament to the talent shared and care given to always do our best and show
our hospitality to others. It’s great to be Polish.
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Orlęta is  looking towards preparing another musical  show next  year.  The children have suggested the story of
Dorotka and the Wizard of OZ. No doubt some of our little munchkins will make their debut on stage at this show.
Dates to be confirmed. 

Amnesty - to make it possible to continue to dress the children in our traditional costumes it is now time to return all
items, costume bags and Orlęta clothing which are not currently being used to Dom Polski or to members of the
Orlęta families. Check your cupboards and wardrobes for anything which was not returned. Please ring Ela on 027
660 5812 if there is a need to pick up items or if you wish to donate some to our wardrobe.
 
Mikołajki  -  As the end of the year  approaches we look forward to sharing Mikołajki  with Polska Szkoła.  All
children of Polish descent are welcome to join us at a picnic to be held at Shorland Park in Island Bay on Saturday
8th December from 11am – 1pm. Barbeque sausages will be provided and the rest is BYO including a wrapped
present for your child for Santa “Mikolaj” to deliver. Polish school and Orlęta children will receive certificates at
this event. 
Thank you for the continued efforts of the children, the dancers, their parents, helpers and of course to their teachers
Jen and Juliet. There will be a combined concert in December to farewell those going to Polart. Information in our
next Wiadomości. 

Ela Rombel

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

MADAGASCAR (PART 3)
Ponieważ życie Maurycego Augusta Beniowskiego 
brzmi jak urzekająca opowieść przygodowa, 
przedstawiona jest tutaj w czterech częściach. Część 
trzecia poniżej:

W Paryżu Beniowski nie marnował czasu. Choć dusił 
się w zatłoczonej metropolii, ambitny Polak starał się 
zainteresować rząd francuski kolonizacją Formozy 
(obecnie Tajwan), jakiejś innej wyspy Pacyfiku lub na 
dalekiej północy. Francuzi nie byli zainteresowani tak 
odległymi wyprawami, ale szukali kogoś, kto 
pomógłby im rozszerzyć panowanie Francji na 
Madagaskarze.
  

Beniowski opracował plan podboju i wyposażył 
ekspedycję, która rozpoczęła się we wrześniu 1773 
roku. Towarzyszyła mu żona i grupa francuskich 
ochotników. W lutym następnego roku wylądował w 
Zatoce Antongil i energicznie zaczął budować Fort 
Louisbourg, który kilka lat później przekształci się w 
jedno z większych miast Madagaskaru - Maroantsetra. 
Opróżnił bagna, założył plantacje bawełny i trzciny 
cukrowej, a poprzez zachęty i groźby podporządkował 
miejscowych wodzów plemiennych.
  

We wnętrzu wyspy, w miejscu zwanym Doliną 
Zdrowia, zbudował dodatkowe forty i drogi do nich 
prowadzące. Rządy Beniowskiego na Madagaskarze 
były surowe, ale sprawiedliwe. Karał wszystkie 
przestępstwa, czy to popełniane przez tubylców, czy 
zagranicznych kupców, głównie z Francji. On 
stanowczo sprzeciwiał się handlowi niewolnikami. To 
sprawiło, że stał się popularny wśród ludów Malagasy 
(Madagaskaru), ale był nienawidzony przez 
administratorów francuskich kolonii (La Réunion), 
położonych niedaleko wschodniego wybrzeża 
Madagaskaru.
  

Because the life
of Maurycy
August
Beniowski reads
like a
fascinating
adventure tale, it’s presented here in four instalments. 
Part 3 continues the story:

In Paris, Beniowski wasted no time. Although 
suffocating in the congested metropolis, the ambitious 
Pole sought to interest the French government in 
colonising Formosa (now Taiwan), some other Pacific 
island or the distant north. The French were not 
interested in such remote expeditions, but they were 
looking for someone who could help them extend 
French rule to Madagascar.

Beniowski drew up a plan of conquest and equipped the
expedition which set out in September 1773. He was 
accompanied by his wife and a group of French 
volunteers. In February the following year, he landed in
the Bay of Antongil and energetically began building 
Fort Louisbourg which some years later would develop 
into one of Madagascar's larger cities – Maroantsetra. 
He drained swampland, set up cotton and sugar-cane 
plantations and through incentives and threats 
subjugated the local tribal chiefs.

In the island's interior, in what he called the Valley of 
Health, he built additional forts and roads leading to 
them. Beniowski's rule in Madagascar was strict but 
just. He punished all offences, whether committed by 
natives or foreign merchants, mainly from France. He 
vigorously opposed the slave trade. This made him 
popular amongst the Malagasy people but incited hatred
on the part of the administrators of the French colonies, 

13 of 20



Uważali rozwój ekonomiczny kolonii Beniowskiego za
zagrożenie śmiertelne, skąd do króla Francji napływały
ciągłe skargi przeciw niemu.. Kiedy nowy władca, 
Ludwik XVI, przejął władzę w Wersalu, atmosfera na 
dworze królewskim stała się jeszcze mniej sprzyjająca 
dla Beniowskiego. Francuski rząd ostatecznie 
postanowił wysłać komisarzy na wyspę, aby dowieść 
prawdy.
  

Beniowski czuł się zagrożony i postanowił pójść na 
całość. Po trzech latach rządów jego pozycja wśród 
tubylców wzrosła niezmiernie. Był coraz bardziej 
doceniany za walkę z handlem niewolnikami. W 
przeciwieństwie do innych cudzoziemców, nigdy nie 
okazywał pogardy tubylcom.
  

W rzeczywistości wielu wodzów dostrzegało w nim 
jedyną szansę na obronę przed zaborczością 
Europejczyków. Wiosną 1776 roku zdobył potężnego 
sprzymierzeńca, plemię Sambarów, którego bronił 
przed atakiem wojowniczych Seclańczyków.

Kiedy wodzowie Madagaskaru dowiedzieli się, że 
komisarze króla Francji mogą odrzucić Beniowskiego, 
postanowili z dużym wyprzedzeniem ogłosić go 
Ampansacaba, króla królów. Beniowski szybko się 
zgodził i po tym, jak Wielki Cabar zatwierdził go, 
został Maurycyem Augustem Pierwszym. Po 
wspomnianych wyżej ceremoniach nowy władca 
Madagaskaru pogrążył się w gęstwinie aktywności. Co 
ciekawe, cieszył się silnym poparciem francuskiego 
garnizonu Louisbourg, który ogólnie przysięgał mu 
wierność.
  

Beniowski postanowił ukształtować system polityczny 
Madagaskaru na wzór najlepiej mu znanego modelu - 
szlacheckiej demokracji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zachował prerogatywy Wielkiego Kabara, ustanowił 
Najwyższą Radę i Wieczną Radę, coś 
przypominającego władzę wykonawczą. Zobowiązał 
się także do utworzenia rad prowincjonalnych, 
podobnych do lokalnych zgromadzeń polskich (sejmiki
ziemskie). Dokonał reorganizacji armii i zdecydował 
się na lokalizację nowej stolicy.
  

Uświadomił sobie jednak, że był w kłótni z wielką 
potęgą światową. Dlatego już pod koniec 1776 roku 
postanowił popłynąć do Francji i wyjaśnić sytuację 
oraz zaproponować sojusz między dwoma 
niezależnymi państwami. Nikt, łącznie z Beniowskim, 
nie wiedział, że jego nieobecność potrwa prawie 
dziewięć lat.
  

We Francji zarówno nagrody, jak i odrzucenie czekały 
na Beniowskiego. W uznaniu jego zasług dla 
kolonizacji Madagaskaru, Ludwik XVI odznaczył go 
Krzyżem św. Ludwika, awansował go na generała 
brygady i nadał mu tytuł hrabiego. W tym samym 
czasie król nie chciał nawet usłyszeć o koncepcji 
budowy niezależnego państwa na Madagaskarze i 
zabronił Beniowskiemu powrotu na wyspę. 

situated not far from Madagascar's east coast.

They regarded the economic development of 
Beniowski's colonies as a mortal threat, hence a steady 
stream of complaints against him to the king of France. 
After a new ruler, Louis XVI, assumed power at 
Versailles, the atmosphere at the royal court became 
even less propitious for Beniowski. The French 
government ultimately resolved to send commissioners 
to the island to verity if the rumours were true.

Beniowski felt threatened and decided to go for broke. 
After three years of his rule, his position amongst the 
natives had grown immeasurably. He was increasingly 
appreciated for combating the slave trade. Unlike other 
foreigners, he never displayed contempt for the natives.

In fact, many chiefs saw in him the only chance for 
protection against the possessiveness of the Europeans. 
In the spring of 1776, he acquired a powerful ally, the 
Sambariv tribe which he defended against an attack by 
the warlike Seclavians.

When the Malagasy chiefs learnt that the royal 
commissioners of the French king could dismiss 
Beniowski, they resolved well in advance to proclaim 
him the Ampansacaba, the king of kings. Beniowski 
quickly agreed and, after the Great Cabar (Grand 
Council) gave its approval, he became Maurycy August
I. Following the ceremonies mentioned above, the new 
ruler of Madagascar plunged into the thick of activity. 
Interestingly, he enjoyed strong support from the 
French garrison of Louisbourg who had generally 
sworn their loyalty to him.

Beniowski decided to shape Madagascar's political 
system in the image of the model he knew best – that of
the gentry democracy of the Polish Commonwealth. He
retained the prerogatives of the Great Kabar, set up a 
Supreme Council and a Perpetual Council, something 
reminiscent of the executive authority. He also pledged 
to create provincial councils, similar to Poland's local 
assemblies (sejmiki ziemskie). He reorganised the army
and decided on the location for a new capital.

He realised, however, that he was at loggerheads with a 
major world power. That is why already in late 1776 he 
decided to sail to France and clarify the situation and 
propose an alliance between two independent states. No
one, Beniowski included, knew that his absence would 
stretch to nearly nine years.

In France, both awards and rejection awaited 
Beniowski. In recognition of his contribution to the 
colonisation of Madagascar, Louis XVI decorated him 
with the Cross of St Louis, promoted him to brigadier 
general and bestowed on him the title of count. At the 
same time, the king refused to even hear about the 
concept of building an independent state in Madagascar
and forbade Beniowski from returning to the island. 
Discouraged, Count Beniowski travelled to Hungary, 
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Zniechęcony hrabia Beniowski udał się na Węgry, 
gdzie kupił posiadłość ziemską zwaną Wieska.
  

Ale spokojne życie wiejskiego dziedzica nie przypadło 
do gustu ambitnemu i dynamicznemu człowiekowi. 
Tęsknił za przygodą, którą można było znaleźć na polu 
bitwy lub podczas podróży. Dlatego wziął udział w 
wojnie prusko-austriackiej, a następnie ponownie 
podjął próbę zdobycia uznania mocarstw do jego 
dążenia do niezależnego Madagaskaru.
  

Ostania część opisu tego urzekającego życia ukarze się 
w następnych „Wiadomościach Polskich”.

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

Autor: Krzysztof Jóźwiak
Źródło: “Rzeczpospolita” w Wikipedii

Opracował Stanisław Manterys

where he purchased a landed estate known as Wieska.

But the quiet life of a country squire was not to the 
liking of an ambitious and dynamic individual such as 
Beniowski. He yearned for adventure, and that could be
found either on the battlefield or while travelling. He 
therefore took part in the Austro-Prussian War and later 
again set out in an attempt to win the world's powers to 
his concept of an independent Madagascar.

The final instalment of this fascinating life will be 
continued in another edition of ”Wiadomości Polskie”.

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

Author: Krzysztof Jóźwiak

Source: “Rzeczpospolita” w Wikipedii

Compiled by: Stanisław Manterys 

ZJAZD RADY POLONII ŚWIATA  
Nadzwyczajny Zjazd Rady Polonii Świata 
Zgodnie z decyzją Przewodniczącej Federacji Polskich Organizacji w Nowej Zelandii, p. Cecylii Kłobukowskej, 
wziąłem udzial w Nadzwyczajnym Zjeździe Rady Polonii Swiata , który odbył się dnia 19 września 2018 R., W 
Hotelu Sherlaton w Warszawie. Niestety nie zaakceptowano mnie jako delegata na Zjazd (z powodu błahej 
formalności nie spełnionej przez FPONZ), jednak wyrażono zgodę abym uczestniczył w obradach. Rada Polonii 
Swiata, z siedzibą w Toronto, Kanada, jest jedną z najbardziej prestiżowych i ważnych organizacji polonijnej w 
świecie. Celami Rady są; integracja i wzmocnienie ruchu polonijnego, dążenie do zapewnienia Polakom za Granicą 
należnych im praw, rozwijanie poczucia wspólnego dobra i więzi narodowej Polonii, kultywowanie dobrego imienia
Polski i Narodu Polskiego, zachowanie polskiej tożsamości i tradycji przez przyszłe pokolenia Polonii i Polaków za 
Granicą. 

W obradach Zjazdu uczestniczyło kilkudziesięciu  delegatów z ponad 40 państw świata. Głównym punktem 
Nadzwyczajnego Zjazdu Rady była zmiana Statutu Rady Polonii Swiata i  przyjęcie wytycznych do pracy na 
najbliższy okres.  Nie było zmian personalnych w Prezydium  Rady – p. Teresa Berezowski, z Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej,  jest nadal przewodniczącą Prezydium Rady Polonii Swiata.

V Swiatowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy
W dniach 20 – 23 września 2018 r. odbył się w Warszawie V Swiatowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, 
zorganizowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Radę Polonii Swiata. 
Patronat Honorowy przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. Zjazd odbywał się w 
większości czasu w Sali Sejmu RP. W Zjeżdzie wzięło udział około 500 delegatów z całego świata. Komitet 
Honorowy Zjazdu: : Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu, Jarosław
Gowin i Piotr Gliński – Wiceprezesi Rady Ministrów, Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych,Joacim 
Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Henryk Kowalczyk – 
Minister Srodowiska, Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki, Jan Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Michał Dworczyk – Szef Kancelarii Prezesa RP, Jego Ekscelencja Bp Wiesław Lechowicz, Jarosław Szarek – 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jacek Karski – Prezes Zarządu Telewizji polskiej.

Program Zjazdu był bardzo ciekawy i w czasie trwania 4 dni bardzo wypełniony.i urozmaicony, m.in. obrady w 
siedmiu Forum w Sejmie (ja wzięłem udział w Swiatowym Forum Organizacji Polonijnych), Msze święte w 
Archikatedrze p.w. Sw. Jana oraz w Swiątyni Opatrzności Bożej, złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, spotkanie z Prezydentem RP w Pałacu Prezydenckim, Koncert Galowy z udziałem wybitnych polskich 
artystów w Teatrze Narodowym, pokaz filmu „Złączyć się z Narodem”, wizyty studyjne w instytucjach 
partnerskich, przyjęcie w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, sesja podsumowująca w Parlamencie 
Rzeczypospolitej Polskiej, otwarcie wystawy „Polskie Drogi Do Niepodległości” oraz wiele spotkań i wywiadów z 
delegatami z całego świata. 

                                               Marian Ceregra
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POLSKIE RADIO W CHRISTCHURCH / POLISH RADIO IN CHRISTCHURCH  

“POLKA RADIO” - Polskie Radio w Christchurch

Polska audycja na Plains FM 96.9 - Canterbury Community Radio Station

Od kwietnia 2014 roku, w każdy 3-ci poniedziałek miesiąca w samo południe, zespół entuzjastycznych Polaków 
nadaje audycję radiową na polskie tematy. Rozmawiają o polskiej kulturze i tradycjach, dzielą się interesującymi 
informacjami o polskiej historii, sławnych Polakach, wydarzeniach i, a jakże, o polskiej kuchni! 
Poniższy link połączy was z audycją, w której Sylwia Śmiarowska, nauczycielka z Polskiej Szkoły w Christchurch, 
opowiada o obchodach 65-cio lecia Polskiej Szkoły w Wellingtonie, w których uczestniczyła niedawno jako gość, 
oraz o swoich doświadczeniach jako nauczycielka w Nowej Zelandii. 
Zapraszamy do odbiorników!

https://cdn.accessradio.org/StationFolder/plainsfm/Polka%20Radio%2015%20Oct.mp  3 

“POLKA RADIO” - Polish Radio in Christchurch

Polish broadcast on Plains FM 96.9 -Canterbury Community Radio Station

Since April 2014, every 3rd Monday of the month, at noon, a team of enthusiastic Poles host a radio programme 
about anything Polish. They talk about Polish culture and traditions, share interesting facts about Polish history and 
famous Poles, talk about our cuisine and much more! The following link takes you to an interview with Sylwia 
Śmiarowska, a Polish School teacher from Christchurch, who was a guest at the recent 65th anniversary celebrations 
of Polish Schools in New Zealand. Sylwia chats about the 65th celebrations and her experiences as a teacher in New 
Zealand.

https://cdn.accessradio.org/StationFolder/plainsfm/Polka%20Radio%2015%20Oct.mp  3

OFERTA „BETWEEN THE WATERS” / „BETWEEN THE WATERS” OFFER  
Aby uczcić 100-lecie odzyskania Niepodległej Polski, Zarząd Powierniczy Polskiego Dziedzictwa w NZ – 
“Between the Waters” - ma zaszczyt zaoferować ograniczoną edycję Pamiątkowych Przypinek wykonanych 
specjalnie na tę okazję.

Przypinki te są unikalne, eleganckie i bardzo polskie – doskonałe na pamiątkę, bądź prezent. Cena zaledwie  $10. 
W sprawie zakupu prosimy o email do  .polishlegacynz@gmail.com

Serdecznie dziękujemy i życzymy przyjemnych obchodów 100-lecia Niepodległej Ojczyzny.

Celebrating 100 Years of Poland's Regained Independence, 'Between the Waters' – Polish Legacy in NZ Trust 
proudly offers a limited edition of Commemorative Pins.

They have been purposely designed for a very specific occasion. They are unique, elegant and very Polish.
They are available for purchase – as a gift, souvenir or simply 2018 ‘must have’. They are $10 each.

Purchase enquires can be made to polishlegacynz@gmail.com.

Happy Polish Independence and best regards
Dorota Szymańska-Prokop

„Between The Waters” Trust

16 of 20

mailto:polishlegacynz@gmail.com
mailto:polishlegacynz@gmail.com
https://cdn.accessradio.org/StationFolder/plainsfm/Polka%20Radio%2015%20Oct.mp3
https://cdn.accessradio.org/StationFolder/plainsfm/Polka%20Radio%2015%20Oct.mp3
https://cdn.accessradio.org/StationFolder/plainsfm/Polka%20Radio%2015%20Oct.mp3
https://cdn.accessradio.org/StationFolder/plainsfm/Polka%20Radio%2015%20Oct.mp3


KĄCIK ZAGADEK  /  PUZZLE CORNER

Przeczytaj hasła krzyżowki po polsku i wpisz angielskie odpowiedzi. Wesołej zabawy!

POZIOMO
1. Włosy na brodzie kozy
3. Wspinasz się po drabinie albo schodach
7. Kopnięcia piłki
8. Tak się rozpoczynają angielskie bajki, ‘... upon...’ 
9. Naprawia go szewc
11. Kupujesz w nim artykuły do codziennego użytku
13. Leci z nich woda (lub kapie, jak nie dokręcone)
17. Biwak
19. Szósty miesiąc w roku  
20. Francuzi tak wołają na pożegnanie 
21. Kłuje, jak się dotknie różę 
22. Skoczny taniec, albo dziewczynka z Polski

PIONOWO
1. Z jajkiem na śniadanie
2. Do grabienia liści
4. Angielska nazwa fajnej dziewczynki 
5. Piecze chleb 
6. Odpowiada ci, jak krzykniesz w górach 
10. Skok na jednej nodze
12. Dajesz mu prezent, a nie jej
14. Zespół ośmiu muzykantów 
15. Ryby to robią najlepiej
16. Afrykańskie zwierzę w paski
18. Poproszę o … rękawiczek 
19. Japońska sztuka walki
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KONKURS / COMPETITION  “POLSKA TO...” 

“Polska to…”

We wrześniowym wydaniu ogłosiliśmy konkurs z okazji 100-letniej rocznicy 
Niepodległości Polski zorganizowany przez Federację w Christchurch.
Niestety nie nadeszło wiele prac z Wellingtonu, ale za to praca naszej Łucji Tumiłowicz
wygrała – gratulacje Łucja! 

Oto kilka innych nagrodzonych prac – wszystkie są wspaniałe i świadczą o miłości do naszej Ojczyzny, co
jest z pewnością zasługą rodziny i naszych polonijnych nauczycieli, cioć i wujków.
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PRZYPOMNIENIE OD REDACKCJI / REMINDER FROM THE EDITORS

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

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

Dziękujemy za Państwa interesujące artykuły!

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść 
publikowanych artykułów.

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

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

Thank you for your interesting articles!

The Editor is not responsible for the contents of the 
published articles.

19 of 20

mailto:editor@polishcommunity.org.nz
mailto:editor@polishcommunity.org.nz


ZADUSZKI  /  ALL SAINTS DAY


	Kalendarz Imprez / Calendar of Events
	Od Prezesa / From the President
	Stowarzyszenie Polaków w Nowej Zelandii
	Życzenia świąteczne 2018
	Christmas Greetings for 2018

	Z Ambasady.
	Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
	Zjazd Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
	Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP
	Spotkanie Stowarzyszenia Odra – Niemen
	Krzyż Zesłańców Sybiru
	Dyplom od Prezydenta na 50 lat pożycia małżeńskiego
	Nowe uprawnienia kombatanckie
	Wywiad w studio telewizyjnym w Warszawie

	Komitet Pomocy Duszpasterskiej
	Podziękowanie
	Thank You

	Opłatek i Popołudnie kolęd
	Nowa Książka telefoniczna / New Telephone Directory
	Nowa Książka Telefoniczna dla Wellingtonu
	The New Wellington Telephone Directory

	Polska Szkoła / Polish School
	Orlęta Polish Dance Ensemble
	Polski król na Madagaskarze (część III) / Polish king of Madagascar (part 3)
	Zjazd Rady Polonii Świata
	Nadzwyczajny Zjazd Rady Polonii Świata
	V Swiatowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

	Polskie Radio w Christchurch / Polish Radio in Christchurch
	“POLKA RADIO” - Polskie Radio w Christchurch
	“POLKA RADIO” - Polish Radio in Christchurch

	Oferta „Between the Waters” / „Between the Waters” Offer
	Kącik Zagadek / Puzzle Corner
	Konkurs / Competition “Polska To...”
	Przypomnienie od Redackcji / Reminder from the Editors
	WP nov18 last page chopin autumn.pdf
	Zaduszki / All Saints Day


