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Wesołych Świąt i Dosiego Roku!
Merry Christmas and Happy New Year!
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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS
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

Niedziela, 16 grudnia, 14:00, Dom Polski: Występ
zespołów Lublin i Orlęta

Saturday, 15 December, 2pm, Polish House:
Performance by Lublin and Orlęta dancing groups

Wtorek, 12 lutego 2019: pielgrzymka do figury
Matki Bożej z Lourdes w Paraparaumu

Tuesday 12 February 2019: pilgrimage to the statue of
Our Lady of Lourdes in Paraparaumu

OD PREZESA / FROM THE PRESIDENT
Drodzy Członkowie i Czytelnicy naszego pisma,
Gwiazdka tuż za progiem i z pewnością nasze kalendarze są zapełnione imprezami i czynnościami związanymi ze
Świętami. Ale też są pełne polskich wydarzeń z całego roku – imprezy towarzyskie, zbiórki pieniężne, festiwal,
kiermasz świąteczny itp, które świadczą o prawdziwie polskim obyczaju dzielenia się i troski o innych.
Chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Świątecznego Kiermaszu – zarówno
właściciele stoisk, jak publiczność wyrazili podziw dla organizacji, dekoracji, rozrywek i oczywiście wspaniałej
polskiej kuchni zakrapianej polskim piwem i grzańcem.
Ale to jeszcze nie koniec roku, prosimy zajrzeć do naszego kalendarza imprez – powinno tam być jeszcze parę
propozycji.
Peter Skrzyński, przewodniczący pod-komitetu do spraw konserwacji Domu Poskiego, przekazał następującą
wiadomość:
“Pod-komitet zajmuje się obecnie przeglądem opcji wzmocnienia przeciw wstrząsowego oraz długo-terminowej
przyszłości budynku. Miały już miejsce spotkania z kilkoma firmami w celu zdobycia profesjonalnej informacji i
porady, a zaplanowanych jest jeszcze parę. Wyłoniły się trzy opcje: (1) odnowa budynku, (2) sprzedaż budynku w
obecnym stanie i kupno innego pomieszczenia, (3) przebudowa budynku. Każda opcja niesie ze sobą zarówno
korzyść, jak i ryzyko, a więc planujemy przygotować dokument konsultacyjny dla członków Stowarzyszenia jako
punkt wyjściowy do podjęcia decyzji.”
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polaków, pragnąłbym jeszcze raz podziękować za Wasze nieustające wsparcie i
życzyć Wam i Rodzinom pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 2019. Szczęść Boże.
Tadeusz Wypych, Prezes
-------------------------------------------------------------------------------------------Dear Members, (and all the other interested readers of this Polish Newsletter)
Christmas is upon us and no doubt Christmas festivities and events have invaded our diaries. Our Polish diaries
reflect a busy year full of all sorts of activities, fund raisers and community events emphasizing the importance of
the polish community spirit of sharing and caring.
A BIG thankyou for all those who made the Christmas Market such a joyful and fun-loving event. From the
feedback of stall holders and attendees, it was beneficial to all participants, and with the support of external
agencies, the event was well organised and was very successful.
The year has not yet finished with planned polish community events scheduled for the month of December. (Please
refer to the Calendar of Events)
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An update from the convenor of the Building Sub-committee, - Peter Skrzynski.
“The building sub-committee is actively investigating options for the earthquake strengthening, and long-term
future, of the Dom Polski. Meetings have been held with various industry professionals to gather information and
advice, with more to come. Essentially there are three options –(1) repair the building, (2) sell the building "as is"
and look for alternate accommodation, or (3) do a complete rebuild. There are both benefits and risks associated
with each of the options. It is planned to provide a consultation document for members, sometime in the new year, as
a starting point for working towards a decision.”
On behalf of the Polish Association Executive Committee, I would like to wish you and your families much joy and
happiness for the festive season. Thank you for your support, your love, sharing and caring and may you all have a
blessed Christmas and New Year.
Tadeusz Wypych, President

Z AMBASADY.

Jubileusz Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
obchodziliśmy w całej Nowej Zelandii.
W Christchurch w dniu 9 listopada miało miejsce uroczyste przyjęcie z udziałem
Ambasadora RP Zbigniewa Gniatkowskiego, Konsul Honorowej Winsome Dormer,
członków Stowarzyszenia Polaków w Christchurch i zaproszonych gości –
przedstawicieli Parlamentu NZ i miejscowych instytucji. Amb. Gniatkowski
wręczył odznaczenia nadane przez Prezydenta RP, ponadto przekazał decyzje Szefa UDSKIOR o przyznaniu
dwunastu Sybirakom statusu osób represjonowanych.
Dzięki staraniom Stowarzyszenia Polaków w Christchurch,
w nocy z 10 na 11 listopada trzy obiekty w Christchurch –
most Gateway Arches, molo w New Brighton i wieża na
lotnisku – zostały podświetlone w polskich barwach
narodowych.
W niedzielę 11 listopada miało miejsce spotkanie polonijne i
recital polskiego wokalisty z Warszawy Artura Gotza,
podczas którego wspólnie odśpiewano hymn narodowy.
Pokazana została także wystawa poświęcona Marszałkowi J.
Piłsudskiemu „Józef Piłsudski, Europejski i Polski Mąż
Stanu”.
W Wellingtonie w dniu 11 listopada miało miejsce spotkanie
polonijne w Domu Polskim, połączone z akademią
przygotowaną przez Stowarzyszenie Polaków i
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Podczas spotkania
odśpiewano hymn narodowy. Amb. Gniatkowski przekazał
także decyzje Szefa UDSKIOR o przyznaniu Sybirakom
statusu osób represjonowanych.
Tego samego dnia, jeden z centralnych budynków w mieście
– Michael Fowler Centre, centrum konferencyjne i siedziba
filharmonii – w wyniku starań Ambasady polskiej został podświetlony na biało-czerwono.

4 of 24

Polonia w regionie Otago, na Wyspie Południowej,
Stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości uczciła
wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego obok
kościółka w Broad Bay obok Dunedin (kościół został
zbudowany w XIX wieku przez pierwszych polskich
osadników).
Na północy kraju, w Auckland, Polonia świętowała
stulecie odrodzenia Polski podczas różnych wydarzeń. W
niedzielę 11 listopada została odprawiona specjalna Msza
Św. w kościele polskim, odbyło się spotkanie w Domu
Polskim z programem artystycznym i otwarciem wystawy
poświęconej J. Piłsudskiemu (wystawa była wcześniej
eksponowana w Muzeum Auckland w czasie wizyty Pary
Prezydenckiej w sierpniu br.). Podczas uroczystości w Domu Polskim w Auckland, Konsul Honorowy Bogusław
Nowak przekazał Bibliotece Domu Polskiego komplet książek,
gier edukacyjnych i płyt przeznaczonych dla młodych
odbiorców, w ramach projektu realizowanego przez
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ
"Sto Bibliotek na Stulecie Polski”.
Zwieńczeniem listopadowych obchodów Stulecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości było uroczyste przyjęcie w Domu
Europy w Auckland w dn. 29 listopada. Poniżej publikujemy
wystąpienie Ambasadora RP Zbigniewa Gniatkowskiego.
Dodatkowo, w związku z obchodami Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100. rocznicy przyznania
praw wyborczych kobietom w Polsce, Ambasada RP przygotowała kilka odrębnych wydarzeń. 19 listopada w
Bibliotece Narodowej odbyło się seminarium "From Totalitarianism through Hope to a New Life in New Zealand:
Women’s Perspectives" z udziałem czterech kobiet, które
przeżyły Syberię i Holocaust. Udział w panelu wzięły
Stefania Sondej, Stefania Zawada, Vera Egermayer i
Susan Williams. Moderatorem panelu był Prof. Roberto
Rabel z Uniwersytetu Wiktorii w Wellingtonie. Pierwsza
część panelu została zarejestrowana i opublikowana w
Internecie na kanale YouTube Placówki.
Ambasada Rzeczypospolitej składa serdeczne
podziękowania i słowa uznania dla Pani Stefanii Sondej i
dla Pani Stefanii Zawady za udział w naszym projekcie i
piękne poruszające świadectwo przekazane w czasie
seminarium.
W czasie wydarzenia Ambasador RP Zbigniew
Gniatkowski otworzył wystawę "Kobiety Niepodległości",
opracowaną przez Muzeum Historii Polski, prezentującą sylwetki
kilkudziesięciu kobiet, które odegrały istotną rolę zarówno w walce
o niepodległość Polski jak i w tworzeniu tożsamości narodowej.
Wystawa była pokazywana do końca listopada br. (obok znajduje
się ekspozycja stała Biblioteki Narodowej Nowej Zelandii
obejmująca Traktat z Waitangi i dokumenty sprzed 125 lat dot.
uzyskiwania praw wyborczych kobiet w Nowej Zelandii, a także
otwarta w dn. 15 listopada wystawa „Children’s Holocaust
Memorial”, w której umieszczono 1,5 mln guzików
symbolizujących 1,5 mln dzieci zamordowanych w czasie 2 wojny
światowej).
Ponadto amb. Gniatkowski przekazał do zbiorów Biblioteki
Narodowej NZ publikacje nt. Dzieci z Pahiatua, polskiego
dziedzictwa kulturowego, historii Żydów polskich (album Muzeum Polin), wadliwych kodów pamięci (dot.
niemieckich obozów koncentracyjnych) i in.
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20 listopada 2018 roku, w Nga Taonga Sound & Vision (państwowe archiwum audiowizualne) w Wellingtonie,
Ambasada zorganizowała specjalny pokaz filmu "The Zookeeper's Wife" / "Azyl" (2017) nowozelandzkiej reżyserki
Niki Caro. Oparty na faktach, film ukazuje historię Jana i Antoniny Żabińskich, którzy pomagali Żydom podczas II
wojny światowej, ukrywając ich w prowadzonym przez siebie warszawskim ogrodzie zoologicznym. W 1965 roku
Jan i Antonina Żabińscy zostali uznani przez instytut Yad Vashem za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
SPEECH BY MR ZBIGNIEW GNIATKOWSKI, AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF POLAND ON
THE OCCASION OF THE POLAND’S INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS
Auckland, Europe House, 29 November 2018
Good evening, Dobry wieczór, Tēnā koutou.
Distinguished guests, Dear Friends, Szanowni Państwo,
I would like to warmly welcome you all. I want to acknowledge the members of the Polish Community with the
representatives of the Polish Associations in Auckland. Thank you Mr Boguslaw Nowak, the Polish Honorary
Consul in Auckland for your efforts to organize tonight’s event.
It is a very special moment for the Polish people to celebrate the Centenary of Poland’s regained Independence. In
November 1918, when the entire world was celebrating the Armistice Day, the end of the Great War, Poland
regained its independence, after 123 years of absence on European political maps. On the 11th of November 1918
Józef Piłsudski, founder of Polish legions who came back from German prison one day earlier, was appointed the
Commander-in-Chief of the Polish Forces. Before, when Poland was divided between the neighbours, in the difficult
time of persecution, my compatriots always cherished the idea of an independent Poland. Also those who fled their
homeland being under oppression; among them were the Polish early settlers who arrived in NZ in the 1870s.
Following the end of the Great War, Poles began to create the institutions of an independent state. Despite the human
and material losses, which are difficult to estimate, the challenging process of shaping the borders and political
systems of the reborn Republic had begun.
However, a new episode in Polish history – of sovereignty and rebuilt – was too short, as we know from history.
Even though Poland ended the WW2 on the winning side and was re-established as a state, it fell under the influence
of the Soviet Union and was forced to communism as its political system with a satellite government, strongly
dependent on Moscow. (...) 29 years ago, when thanks to the Polish Solidarity movement the communism in
Central-Eastern Europe was over, we regained once again our sovereignty. Following the years of transformation, in
1999 we joined NATO, in 2004 - the EU.
Ladies and gentlemen,
This year also marks 45 years of the diplomatic relations between Poland and New Zealand. However (...) our
official cooperation began earlier. In 1941 the Consulate-General of Poland was established in Wellington by the
Polish Government-in-Exile in London. (...) When we remember Consul Wodzicki and his wife Maria we refer to
their role in arrival of the Polish children, later known as the Pahiatua’s Children. (...) Besides the brotherhood-inarms among New Zealand and Polish soldiers, in the Battle of Britain and at Monte Cassino, the invitation of a large
group of Polish children who survived Siberia was one of the most significant chapters in Polish - New Zealand
close relations.
After forty-five years of official diplomatic relations between Poland and New Zealand, the relationship is in good
shape - politically, economically and culturally, as well as through people-to-people links.
In August 2018, we witnessed the first official visit of a Polish head of state to New Zealand. Poland and New
Zealand share the same values of freedom, democracy and good governance, respect for international law and a
rules-based system. The President’s visit was of great importance to the Polish Community, with its distinguished
members recognised with state decorations and the “Polish Children – Polskie Dzieci” Square inaugurated in central
Wellington. The visit also served to further foster our bilateral relations, providing a great opportunity to discuss
current challenges such as security. The Leaders’ focused on Poland’s activities in the United Nations Security
Council as well as climate policy and the upcoming climate summit COP24 to be held in Poland in December;
political and trade relations between Poland and New Zealand were also discussed. Several bilateral agreements
were signed in the presence of the Polish President and the New Zealand Prime Minister. The meeting with the
business community highlighted our common interest in trade relations, expected to triple up to NZD 500 million
this year. In time of peace we can focus on building our prosperity.
Ladies and gentlemen,
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Many times in history, our nations defended universal values of freedom and independence. Our common history
was often marked by Polish migrants coming to New Zealand in search of a better life. Many Poles escaped from
communism imposed on Poland and in the early 1980s when the communists crushed the “Solidarity” freedom
movement. (...) In the globalized world, Polish nationals, highly qualified and professionals, continue to travel, and
some choose to settle in New Zealand. Their contribution to the development of a new home country has always
been highly appreciated.
It is vital to preserve the historic achievements of the founding generations of New Zealand’s Polish communities.
Moreover current generations must forge new connections with today’s Poland (...). It is always great to be together
with the vibrant Polish Community, with people who are proud of their Polish heritage. I want to thank you all.
Special thanks to the Polish Associations who together with our Honorary Consul organise various events and
support the Polish Embassy.
---------------------------------------------------------------W dniu 22 listopada br. Państwo Julian i Maria Wypychowie z Hastings
otrzymali z rąk amb. Z. Gniatkowskiego nadane przez Prezydenta RP
odznaczenia - Krzyże Zesłańców Sybiru i Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. W czasie wojny oboje byli deportowani na Sybir. 29 grudnia
będą obchodzić 63. rocznicę ślubu. Dochowali się czworga dzieci i
ośmiorga wnucząt. Państwu Wypychom składamy najlepsze gratulacje i
życzymy wielu wspaniałych lat w zdrowiu i obfitości.

Zbigniew Gniatkowski
Ambasador RP w Nowej Zelandii

POLSKIE DUSZPASTERSTWO
Boże Narodzenie 2018

24 grudnia (poniedziałek)

25 grudnia (wtorek)

Wigilia Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie

Pasterka – w kościele Św Joachima

Msze św: Berhampore godz. 9.30

(Berhampore) o godz. 12.00 (w nocy)

Avalon godz. 11.30

26 grudnia (środa) – Św. Szczepana
Msze św: Berhampore godz. 9.30, Avalon godz. 11.30

Nowy Rok – 1 stycznia 2019
Rozpocznijmy ten rok z Bogiem
Msze św: Berhampore godz. 9.30, Avalon godz. 11.30
Boże dziecię, które się narodzi, które przyjdzie na świat, niech błogosławi każdej polskiej rodzinie. Pamiętamy w
tych radosnych dniach o wszystkich rodakach.
Ks Tadeusz Świątkowski – Kapelan
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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

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
Święto Niepodległości - 11. listopada
W niedzielę, 11. listopada 2018 r., obchodzone było bardzo uroczyście Państwowe Święto, 100. Rocznica
Odzyskania Niepodległości, w Polsce i wielu państwach świata, gdzie mieszkają Polacy. Także w środowiskach
polonijnych w całej Nowej Zelandii, Polacy obchodzili to święto, modląc się w kościołach i uczestnicząc na
zorganizowanych z tej okazji akademiach I spotkaniach.
W Wellingtonie, w kościele św. Joachima w Berhampore, została odprawiona przez ks. Tadeusza Świątkowskiego
uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i
Stowarzyszenia Polaków. W wygłoszonej homilii ks.Tadeusz przypomniał historyczne znaczenie tego święta, tak po
pierwszej wojnie światowej, kiedy to po123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, jak i dzisiaj, gdy
modlimy się za pomyślność, niepodległość i rozwój naszej Ojczyzny. Druga Msza św. odbyła się w Avalon.
W niedzielę, po południu, w Domu Polskim w Wellington, odbyło się spotkanie, zorganizowane przez
Stowarzyszenie Polaków w NZ, z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, z udziałem Ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej, p. Zbigniewa Gniatkowskiego, ks. Tadeusza Świątkowskiego, prezesa Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów, p. Mariana Ceregry i około 50. gości. Po odśpiewaniu Hymnu Polskiego „Jeszcze Polska
nie zginęła”, weszły poczty sztandarowe Stowarzyszenia Polaków i SPK.
Po powitaniu obecnych, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Polaków, p. Helena Fagan, w swoim wystąpieniu
podkreśliła jak ważne jest to święto dla każdego Polaka. Ambasador RP, p. Zbigniew Gniatkowski, po omówieniu
znaczenia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., to jest 100 lat temu, poinformował o organizowaniu
przez Ambasadę różnych spotkań oraz z planami pracy na przyszłość. Następnie Ambasador RP wręczył legitymacje
i pisemne decyzje Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Warszawie, nadające status kombatanta osobom, które były deportowane z Kresów
Wschodnich Polski na Syberię i tam represjonowane przez Sowietów. Podobne decyzje były wręczane w
Christchurch i Auckland.- razem od 2016 r. takich decyzji otrzymało 83 członków SPK, a kilka spraw jest w
załatwianiu w Warszawie.
Francesca, córka państwa Fagan, młodzieńczym, ale pięknym i mocnym głosem zaśpiewała piosenkę „The Water is
Wide”, a potem p. Michał Mendruń poprowadził śpiewy różnych piosenek. Był TOAST za OJCZYZNĘ. Czas
spotkania, zakończył się poczęstunkiem.
Marian Ceregra

Krzyż Zesłańców Sybiru
Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii, podobnie jak w latach poprzednich,
zamierza wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie KRZYŻY ZESŁAŃCÓW SYBIRU dla
osób, które były deportowane w czasie II Wojny Światowej, z terenów Wschodniej Polski do ZSRR i tam były
represjonowane przez Sowietów. Prosimy o składanie wniosków najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. Po formularze
wniosków i informacje proszę kontaktować się z Prezesem SPK, Marianem Ceregrą, tel. (04) 972 4545, email:
mariopol4545@gmail.com.
Zarząd
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50 lat pożycia małżeńskiego
Małżeństwa polskie lub mieszane, które przeżyły wspólnie 50 lat, mogą otrzymać piękny dyplom z gratulacjami od
Prezydenta RP. Do wniosków należy dołączyć kopię ważnego paszportu RP (może być przedawniony 2 – 3 lata) lub
dowodu polskiego, przynajmniej jednego małżonka oraz oświadczenie o niekaralności. Podobnie jak wyżej (czytaj
KRZYŻ ....) informacji udziela prezes SPK. Termin – 31 grudnia 2018 r.
Zarząd

Zdrowych i przyjemnie spędzonych
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2018
oraz szczęścia i pomyślności
w nadchodzącym NOWYM ROKU 2019
życzy
Drogim Koleżankom i Kolegom
oraz Polakom z ich nowozelandzkimi rodzinami
Zarząd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Nowej Zelandii
---------------------------------------MERRY CHRISTMAS and a
HAPPPY NEW YEAR 2019
to our Friends and Poles with their NZFamilies
from the Polish Ex-servicemen’s Association
in New Zealand

POLSKI KLUB SENIORA
Spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie rodziny i znajomych, oraz
pomyślnego Nowego Roku, ks. Tadeuszowi
Świątkowskiemu, bratnim organizacjom i wszystkim
bliskim znajomych z ich rodzinami. Niech ten rok
przyniesie dużo radości i szczęścia.
Życzy Klub Seniora w Wellingtonie
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Pielgrzymka do Paraparaumu
We wtorek, 12 lutego 2019 roku, Klub Seniora organizuje pielgrzymkę do figury Matki Bożej z
Lourdes w Paraparaumu, w 79.rocznicę pierwszej wywózki na Sybir z podziękowaniem za
ocalenie i prosząc o dalsze łaski Boże.
Pojedziemy zamówionym autobusem, jak zwykle z Upper Hutt, przez Lower Hutt, Petone i Dom
Polski w Newtown, na Mszę św. w kościele w Waikanae około godziny 11:00. Po Mszy
pojedziemy autobusem do figury Matki Bożej z Lourdes w Paraparaumu.
Chętnych do wzięcia udziału w pielgrzymce z Wellingtonu prosimy zgłaszać się do Ireny Banaś
(tel. 971-6440) a z Lower Hutt do Haliny Manterys (tel. 976-4194).
Halina Manterys

ORLĘTA POLISH DANCE ENSEMBLE

Orlęta dancers and crew wish you all a very Merry Christmas and Happy New Year. 2018 will go down in history as
a major one for Orlęta – what a year it has been. For a start everyone worked super hard to get to Sydney to
participate in the inaugural Polish Childrens dance festival. Thank you to Urszula and Lajkonik for their amazing
organization and for creating an unforgettable experience for our dancers.
In May we celebrated Trzeci Maj and Poland’s historic constitution of equal rights for all. In June we catered and
danced for our very own Noc Świętojanska and in August we catered for Święto Źołnierza with a stately luncheon
and a spectacular Polonaise in full military regalia. In the same month Orlęta officiated in greeting the President of
Rzeczpospolita Polska Andrzej Duda and in October show cased their dances at the 65 th Anniversary of Wellingtons
Polish School and the Polish festival. More recently Orlęta have entertained hundreds of friends and locals at the
Polish Christmas Market. Carers, volunteers and teachers have fundraised earnestly to enable the children to share
their love of dance with others. Now Polart is just around the corner and our dancers are once again polishing up
their moves to do New Zealand proud in Brisbane. The year is by no means over yet.
Here’s what’s happening in December:
Saturday December 8th Mikołajki and end of year picnic at Shorland Park in Island Bay between 11 and 1pm.
Kielbasa will be supplied as well as cookies for the children otherwise bring your own food to eat. Carers are asked
to bring a wrapped gift for their child/children for Mikołaj to give out. Orlęta will issue certificates to each dancer at
this event as well as acknowledgements to the teachers.
Sunday 16th December 2pm A concert to farewell Orlęta and Lublin to Polart will be held at Dom Polski. Please
come and support the dancers who are going to Brisbane.
Thank you for the continued efforts of the children, the dancers, their
parents, helpers and of course to their teachers Jen and Juliet. It has
been a spectacular year full of special events and memorable dancing.
We look forward to 2019, recruiting new dancers and preparing for our
next show.
Photo: Our junior and intermediate dancers celebrate their last lesson
for the year.
Pozdrawiam, Ela Rombel
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POLSKI KRÓL NA MADAGASKARZE (CZĘŚĆ IV) / POLISH KING OF
MADAGASCAR (PART 4)
Jest to czwarty i ostatni odcinek barwnego życia
Maurycego Beniowskiego, polskiego podróżnika.
Ciągle podróżował tam i powrotem między Francją,
Anglią i Stanami Zjednoczonymi. W Ameryce jego
rzecznikiem był Kazimierz Pułaski, przyjaciel z czasów
konfederacji barskiej, (który później poległ, jako
generał, i został obwołany bohaterem przez
Amerykanów walczących o niepodległość od Anglii).
Pułaski przedstawił Kongresowi Amerykańskiemu
projekt ekspedycji Beniowskiego na Madagaskar.
Beniowski zdobył nawet poparcie Benjamina Franklina
podczas meczu szachowego (obaj byli zagorzałymi
szachistami), ale Kongres nie zgodził się na wyprawę,
obawiając się, że może to zaszkodzić stosunkom
młodego kraju z sojuszniczą Francją.
Jego propozycja wzbudziła zainteresowanie
Brytyjczyków; jednak nie chcieli oficjalnie
zaangażować się w przedsięwzięcie, którego wynik był
daleki od pewności. Niezależnie od tego pomogli
Beniowskiemu założyć prywatną firmę, która
umożliwiłaby hrabiemu Beniowskiemu odzyskanie
władzy na wyspie, a następnie podpisanie sojuszu z
Wielką Brytanią.
Kapitał akcjonariuszy firmy umożliwił mu zakup
dużego statku, o nazwie Intrepid, którego ładownie
były pełne broni, prochu i towarów handlowych, z
amerykańskiego portu w Baltimore. Niejaki kapitan
Davis został dowódcą statku. Beniowski nie zdawał
sobie jednak sprawy z tego, że Davis był francuskim
agentem i że Francja uważnie obserwowała działania
"polskiego poszukiwacza przygód", jakim był znany od
jakiegoś czasu w Paryżu, walczącego za wszelką cenę,
by szkodzić Francji.
W lipcu 1785 r. Beniowski popłynął do zatoki przy
przylądku św. Sebastiana w Madagaskarze. Gdy tylko
wylądował, pojawili się tubylcy. Pamiętali go i nadal
uważali go za swojego króla. Beniowski podzielił swe
siły i wraz z rodzimą armią i ochotnikami, którzy
przybyli z nim ze Stanów Zjednoczonych, wyruszył
lądem do Doliny Zdrowia koło Louisbourg w zatoce
Antongil. Statek Intrepid, z pozostałymi zapasami, miał
opłynąć wyspę od północy i zapewnić bezpieczne
wejście do samego fortu. Davis wykonał swoją zdradę i
niespodziewanie odpłynął, zabierając ze sobą statek
wraz z ładunkiem broni i wyposażeniem.
Bez względu na to, Beniowski był człowiekiem o silnej
osobowości, który nigdy się nie poddawał złemu
losowi i dotarł do wschodniego wybrzeża, gdzie
rozpoczął budowę nowej stolicy. Dobrze zarządzana

This is the
fourth and final
instalment of the
colourful life of
Maurycy
Beniowski, the
Polish adventurer.
He constantly travelled back and forth between France,
England and the United States. In America, his spokesman was Kazimierz Pułaski, a friend from his Bar Confederation days, (who was later killed in battle and was
declared a hero of the American war of independence
from the British).
Pułaski presented Beniowski's Project of an Expedition
to Madagascar to the US congress. Beniowski even
won the support of Benjamin Franklin during a chess
match (both men were avid chess players), but Congress did not agree to an expedition, fearing it might
damage the young country's relations with its ally
France.
His proposal did pique the interest of the British; however, they did not wish to become officially involved in
an undertaking whose outcome was far from certain.
Regardless, they did help Beniowski set up a private
company that would enable the count to regain power
on the island and subsequently sign an alliance with
Great Britain.
The shareholders' capital enabled him to purchase a
large ship, the Intrepid, whose holds were full of arms,
gunpowder and commercial merchandise, from the
American Port of Baltimore. A certain Captain Davis
became the ship's commander. Beniowski, however,
failed to realise that Davis was a French agent and that
France was closely observing the activities of the “Polish adventurer,” as he had been known for some time in
Paris, striving at all costs to sabotage them.
In July 1785, Beniowski sailed into the bay near Madagascar's Cape of St Sebastian. As soon as he had landed,
the Malagasy appeared. They had remembered him and
continued to regard him as their king. Beniowski divided up his forces and, together with the native army
and volunteers who had come with him from the United
States, set out by land to the Valley of Health near
Louisbourg in Antongil Bay. The Intrepid, with its remaining supplies, was to sail around the island from the
north and ensure the caravan's safe entry into the fort itself. Davis made his move and unexpectedly deserted,
taking the ship along with its cargo of arms and equipment with him.
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osada rozwinęła się szybko. Beniowski także
zwerbował armię złożoną głównie z mieszkańców
Madagaskaru, ale Francuzi byli na to przygotowani.
Na początku maja 1786 r. francuski kapitan Larcher i
60 francuskich weteranów wojennych wypłynęli z Port
Louis we Francji. Beniowski stawił im czoło w
otwartej bitwie. Konflikt mógłby się zakończyć
pomyślnie, gdyby nie jeden niefortunny, zabłąkany
pocisk.
W swoich wspomnieniach kapitan Larcher opisał
ostatnią część bitwy toczonej 23 maja 1786 r… „W
pewnym momencie zauważyłem, że pan Beniowski
nakazał wystrzelenie jednego z dział, ale mu się to nie
udało. Byliśmy tak blisko fortu, że taki strzał zabiłby
lub zranił większość moich żołnierzy. Czułem, że to
decydujący moment i kazałem moim ludziom
szturmować fort. Byłem kilka kroków od palisad, kiedy
znów zobaczyłem Beniowskiego, strzelającego do nas
z karabinu, który natychmiast opuścił na ziemię,
unosząc lewą rękę do swego serca i wyciągając prawą
rękę w naszym kierunku. Zrobił jeszcze kilka kroków,
aby zejść z nasypu, ale upadł między wzmacniające
nasyp słupki. Przeszliśmy przez palisady i
zaatakowaliśmy fort. (...) Kula przebiła jego klatkę
piersiową od prawej do lewej.
Zanim ciało hrabiego znalazło się w grobie,
przeszukano jego kieszenie. W jednej z nich znajdował
się akt jego wyboru na króla, podpisanego w
Louisbourgu na Madagaskarze dziesięć lat wcześniej.
Mieczysław Lepecki, opisujący życiorys hrabiego
Maurycego Beniowskiego, tak podsumował jego
osiągnięcia: "Bez niczyjej pomocy i bez środków
finansowych, wyposażony tylko w pojętność i
wrodzone zdolności przywódcze, Beniowski mógł
uciec z tak odległego miejsca na północy, jakim są
brzegi Morza Ochockiego a kilka lat później udało mu
się zdobyć koronę w jeszcze odleglejszym
Madagaskarze na drugim końcu świata. Jego odwaga,
wyobraźnia i wytrzymałość są godne podziwu. To
właśnie takim ludziom Anglia, Francja, Hiszpania i
Portugalia zawdzięczają swoje rozległe imperia - w
pewnym stopniu poszukiwaczom przygód i
marzycielom, ale zawsze odważnym, przedsiębiorczym
i niepowstrzymanym. "
Beniowski to bez wątpienia jedna z najciekawszych i
najbardziej barwnych osobistości w historii Polski.
Polski król Madagaskaru pozostawił po sobie
urzekający Dziennik, legendę największego polskiego
podróżnika i poszukiwacza przygód z XVIII wieku, a
także imponujący manewr szachowy polegający na
poświęceniu królowej i umożliwieniu hetmanowi
samodzielnego mata królowi przeciwnika.
Przez całe życie Maurycy Beniowski mógł być
przyrównywany do szachów w ciągłym ruchu,
przekraczający szachownicę świata i bycie w stanie

Regardless, Beniowski was a stout-hearted soul who
never backed down once his mind was made up and,
despite these vicissitudes, he made his way to the east
coast and set about building a new capital. The wellgoverned settlement developed quickly. Beniowski also
raised an army comprised mainly of Malagasy, but the
French were by no means standing idly by during this
time.
At the start of May 1786, Captain Larcher and 60
battle-seasoned soldiers sailed out of Port Louis on Île
de France. Beniowski engaged them in open battle. The
conflict might have ended differently had it not been for
one unfortunate stray bullet.
In his memoirs, the French captain Larcher described
the final phase of the battle fought on 23 May 1786:
“At one moment I noticed Mr Beniowski ordering one
of the cannons to fire, but it failed to do so. We were so
close to the fort that such a shot would have killed or
wounded most of my troops. I felt that was the decisive
moment and ordered my men to storm the fort. I was
still several steps from the palisades when I again saw
Beniowski, shooting at us with a rifle before immediately dropping it to the ground, raising his left hand to
his heart and extending his right hand in our direction.
He took a few more steps to get down from the embankment but fell between the stakes reinforcing it. We
crossed the palisades and stormed the fort. (…) The
bullet had penetrated his chest from right to left.”
Before the count's body was placed in a grave, his
pockets were searched. One of them contained the act
of election signed in Louisbourg ten years earlier.
Mieczysław Lepecki, Count Maurycy Beniowski's biographer, summed up his achievements as follows:
“Without anyone's assistance and without financial resources, equipped only with his intelligence and innate
leadership skills, Beniowski was able to flee from so remote a place as the shores of the Okhotsk Sea and a few
years later managed to acquire a crown. His courage,
imagination and endurance ought to be admired. It was
to such people that England, France, Spain and Portugal
owed their vast empires – to some extent to adventurers
and dreamers but always to the courageous, enterprising
and uncontrollable.”
Beniowski is without a doubt one of the most interesting and colourful personalities in Polish history. The
Polish King of Madagascar left behind a fascinating
Journal, the legend of Poland's greatest 18th-century explorer and traveller as well as an impressive chess manoeuvre that involved sacrificing the queen and allowing
the knight to single-handedly checkmate the opponent's
king.
Throughout his lifetime, Maurycy Beniowski could
have been likened to a chess piece in constant motion,
criss-crossing the world's chessboard and able to over-
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pokonać każdą przeciwność. Jednak po tym, jak został
królem, pokrętny los w końcu go zaszachował.

come every adversity. However, after he became king,
it was twisted fate that finally checkmated him.

Na tablicy obok, jedna z głównych ulic w mieście
Antananarivo, stolicy Madagaskaru poświęcona
Beniowskiemu, „Człowieka przygody”
-----------------------------------------------------------------Autor: Krzysztof Jóźwiak
Źródło: “Rzeczpospolita” w Wikipedii
Opracował: Stanisław Manterys

One of the main streets of Antananarivo, capital of
Madagascar, dedicated to Beniowski (“Man of adventure”).
-----------------------------------------------------------------Author: Krzysztof Jóźwiak
Source: “Rzeczpospolita” in Wikipedia
Compiled by: Stanisław Manterys

POLSKA SZKOŁA / POLISH SCHOOL
The book „Polish Schools in New Zealand” is now available for sale and would
make a nice Christmas gift for someone in your family who attended or taught
at a Polish School.
The 240 page book tells the history of not only every "Saturday" Polish School
in NZ that has existed since 1953 but every Polish educational institution,
including dance groups, adult classes, museums and the school system at the
Polish Children's Camp in Pahiatua from 1944. It also includes 42 pages of
colour photos from every era, plus a complete list from all the schools of every teacher,
committee member and 1,000+ pupils. If you attended or taught then it's likely your name is
there (if not, then let us know and it will be included in the next edition).
To order the book, you can deposit $30 plus $5.50 postage to the following account number and send an email to
polishschool65@polish.school.nz with your address details.
01-0505-0166778-00
Reference: Book Sale
---------------------------------------------Książka pt. Polish Schools in New Zealand jest obecnie dostępna w sprzedaży i z pewnością byłaby świetnym
prezentem gwiazdkowym dla tych z osób, które uczęszczały albo uczyły w Polskiej Szkole.
240-to stronicowa książka opowiada nie tylko historię pierwszej polskiej szkoły w ośrodku polskich dzieci Pahiatua
oraz każdej sobotniej szkoły w NZ od roku 1953, lecz również każdej polskiej instytucji edukacyjnej, jak grupy
taneczne, klasy dla dorosłych i muzea.
Zawiera też 42 strony z fotografiami z każdego okresu, oraz kompletne listy nauczycieli, członków komitetów
rodzicielskich i ponad 1000 uczniów.
Jeśli jakieś nazwisko zostało pominięte, prosimy o powiadomienie, abyśmy mogli wnieść poprawkę do następnego
wydania.
W celu zamówienia książki, prosimy wpłacić sumę $30 plus $5.50 za przesyłkę (razem $35.50) na poniższe konto i
wysłać email do polishschool65@polish.school podając adres dostawczy.
01-0505-0166778-00
Reference: Book Sale
Adam Manterys
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BRYDŻ W WELLINGTONIE / BRIDGE IN WELLINGTON
Brydż łączy pokolenia Polaków w Wellington
Polscy zawodnicy od lat stanowią światową czołówkę w rozgrywkach brydża sportowego. Namiastkę tych
sukcesów mamy również na szczeblu lokalnym w Nowej Zelandii. Maciej Szczęsny i Mariusz Tumiłowicz z
Wellington osiągają znakomite wyniki w Turniejach Par organizowanych przez kluby tutejszego Związku Brydża
Sportowego. Na liście sukcesów tej pary są m.in. zwycięstwo w Turnieju Kapi Mana Intermediate rozegranym 14
października w Tawa, zwycięstwo w Turnieju Waikanae Junior rozegranym 11 listopada (jak lepiej uczcić Setną
Rocznicę Odzyskania Niepodległości?), zajęcie drugiego miejsca w trzydniowym Turnieju Kairangi Open
rozgrywanym w Labour weekend, oraz pierwsze miejsce w kategorii B podczas Krajowych Mistrzostw
Drużynowych rozgrywanych w Wellington 17 i 18 listopada.
W tych ostatnich prestiżowych zawodach Maciej i Mariusz wystąpili w drużynie z Panią Zofią Atkin i jej partnerką
Helen Fitzgerald. Pani Zofia jest doskonale znana Polonii w Wellington jako wieloletnia działaczka i były Prezes
Stowarzyszenia Polaków w Nowej Zelandii. Jak się okazuje brydż łączy pokolenia i rodaków za granicą, i to z jakim
rezultatem! ‘Nasza’ drużyna nie dała szans konkurencji w kategorii drużyn poniżej 750 punktów klasyfikacyjnych
(w istocie była to najniżej sklasyfikowana drużyna). Podczas dwudniowych rozgrywek, w których brała udział
czołówka zawodników z całego kraju, Polacy w bezpośrednich meczach zdołali nawet pokonać dwie drużyny, w
których startowali członkowie reprezentacji narodowej Nowej Zelandii.
Więcej informacji na temat rozgrywek można uzyskać na stronie Macieja http://13tricks.com/.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy naszych zawodników i miejmy
nadzieję, że zachęcą one więcej osób z naszej polskiej społeczności
w Nowej Zelandii do gry w brydża!

Bridge unites generations of Poles in Wellington
On the 17th and 18th November, our own Polish team took part in
the NZ Bridge National Teams tournament in Wellington. The team
- Zofia Atkin, Helen Fitzgerald, Maciej Szczęsny and Mariusz
Tumiłowicz won 1st place in the category B.
Ms Atkin, former President of Polish Association in NZ is well
known in the Polish Community. Maciej and Mariusz represent the
younger generation of Poles who have settled in Wellington. Their
passion for the game of bridge connected the two generations, and
what a team it was! During the two-day tournament they won many
individual matches against players from the national team.
Congratulations and best of luck for more wins in the future! Let’s hope the success will inspire other members of
our community to take up bridge.
Contribution: Basia Tumiłowicz

100 SALW DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI!
11 listopada obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W całej Nowej Zelandii w ten
dzień także świętowano stulecie zakończenia I Wojny Światowej. Z tej okazji na Nadbrzeżu, w centrum Wellington
o godzinie 10:50 padło sto wystrzałów z armat. Kilkoro z nas postanowiło zaznaczyć tę szczególną dla Polaków
datę. Zebraliśmy się pod tablicą upamiętniającą „Dzieci z Pahiatua” i przeszliśmy pod muzeum Te Papa, aby wziąć
udział w uroczystościach. Ubrani w barwy narodowe, dumnie nieśliśmy Polskie flagi. Po odsłuchaniu armatnich
wystrzałów, uczciliśmy tę ważną w dziejach naszej Ojczyzny datę minutą ciszy. Był to naprawdę podniosły moment.
Odczuwało się, że cały Wellington świętuje z nami, a na miejscu przecież zebrał się pokaźny tłum. Uroczystości
tego dnia miały miejsce również w innych miejscach miasta. Szczególnie miłym akcentem było podświetlenie
budynku Michael Fowler’s Centre na biało czerwono.
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Świętowali również Polacy w innych miastach NZ, chociaż nie tak głośno.
W nocy z 10 na 11 listopada grupa Polaków, i nie tylko, spotkała się przy podświetlonym biało- czerwonymi
barwami molo w New Brighton w Christchurch, aby wspólnie przywitać 11 listopada. Odśpiewaliśmy Mazurka
Dąbrowskiego i uczciliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości toastem i szampanem. W
niedzielę odbył się koncert Artura Gotz, podczas którego również połączyliśmy się we wspólnym śpiewaniu Hymnu
Polskiego.

Contribution: Basia Tumiłowicz i Sylwia Śmiarowska

POLONIA MA TALENT!
W czwartek 22 listopada w znanym klubie
muzycznym The Moon w Newtown na gościnnym
występie zaprezentował swoje utwory Alex
Kacprzak z Auckland. Ten zaledwie 15-letni
artysta dał się poznać wellingtońskiej publiczności
już 3 lata temu, kiedy wraz z młodzieżowym
zespołem MADONIC wystąpił na festiwalu
‘Celebrate Everything Polish’. Młody muzyk,
który pasjonuje się brzmieniem elektronicznym, od
niedawna występuje solo. Swoją muzykę
komponuje i wydaje pod pseudonimem
artystycznym ‘TakaRat’. W The Moon wykonał
sześć utworów ze swojej pierwszej płyty ‘891’,
która ukaże się już na początku grudnia. Życzymy
sukcesów i będziemy uważnie przyglądać się
karierze Alexa.
Contribution: Basia Tumiłowicz
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KRESY-SIBERIA FOUNDATION
Kresy-Siberia Foundation “Generations Remember 2018 Conference and Reunion”
On 15-17 September 2018 we held our 5th “Generations Remember” conference in Warsaw. This year we
commemorated the 100th anniversary of Poland regaining independence and the 75th anniversary of the peak of the
Volhynia Massacres. As in previous years, our venue was the History Meeting House (Dom Spotkan z Historia) in
Warsaw. This year we had a record number of participants attending the conference. On top of that many more
watched the lectures via Internet. The participants arrived from literally every corner of the world – we had people
from Canada, USA, UK, Sweden, Russia, Iran, Australia, New Zealand and of course Poland.
The conference started with a formal presentation of a 90th anniversary commemorative medal from Poland's
Association of Siberian Deportees (Zwiazek Sybiraków)to the Kresy-Siberia Foundation. The presentation was
made by Mieczysaw Pogodzinski, National Vice-President of the Association, and accepted by Foundation President
Stefan Wisniowski.
As the Kresy-Siberia Foundation President said at the end of the second day, this was been the best conference to
date in terms of variety and topics of speakers. The participants witnessed premieres of two films: “Memory is our
Homeland” by Jonathan Koodziej Durand from Canada and “Madame” by Narges Kharghani from Iran. We heard
about family stories about Sybirak Survivors (Iwona Januszajtis, Paulina Kaszuba, Tania Sawicka-Mead), Kresy
culture (Tomasz Kuba Kozowski), artists in General Anders’ Army (Jan Wiktor Sienkiewicz), Polish refugee camps
in Africa and America (Marcin Kawala), Białystok's new Sybir Memorial Museum (Wojciech Sleszynski), and a
very informative lecture on how Survivors dealt with their trauma and relocation (Amanda Chaupa). After the
lectures, our speakers were available for discussions with conference participants.
A very important moment came on the second day of the conference, when a formal agreement was signed to enact
and promote cooperation between the Kresy-Siberia Foundation and the Sybir Memorial Museum
sybir.bialystok.pl/en/.
The third day marked the anniversary of the Soviet invasion of Eastern Poland and is called Sybirak Day. The day's
commemorations began at the Katyn Museum with a Holy Mass held outdoors on the grounds of the Warsaw
Citadel. At 4pm the Kresy Siberia members proceeded with the Generations Remember March from the Citadel to
the Monument to the Perished and Murdered in the East (a walk of about 1/2 km through the streets of Warsaw). The
Kresy Siberia banner was carried prominently and the group had a police escort.
We are also very pleased that an all-volunteer committee has come together to organize our 6th Kresy-Siberia
“Generations Remember” Conference in Warsaw on 14-15 September 2019 so please start making your plans now.
Also, if you would like to make or to suggest a presentation for the next year’s conference, please write to
Conference@Kresy-Siberia.org.
With gratitude and warm regards,
Stefan Wisniowski (Foundation President), Marcin Kawala (Executive Committee Member) and the whole KresySiberia Foundation team.

Submitted by Irena Lowe Coordinator of Kresy-Siberia NZ group
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MY TRAVELS TO BELARUS
In search of family history - my travels in Belarus – Irena Lowe
As many of you are aware, I was fortunate enough to spend 2 months in Europe this year. My husband, Dave and I
visited with friends in Germany, family in Poland and had some interesting adventures including e-biking in the
Marsurian Lakes for 7 days. But the highlight was spending 5 days in Belarus and visiting the village where my
Mum, Eugenia Smolnicka grew up just south of Baranovichy (Baranowicze).
We hired a guide, Andrei Burdenkov who calls himself Minsk Guide and can be
found on Youtube and Facebook. He helped organise our visas to Belarus and met
us in Minsk on our first day there. We had a tour of Minsk before heading south to
visit the town of Smilovichy (Smiłowicz) where my grandfather, Michał Piotuch
was born. We spent the night in a village close to Mir, the location of a restored
castle of the Radziwiłł family. The next day it was very emotional as we visited the
Belarusian town of Bohusze which is the place my mother remembers the best and
where she went to school.
My mother lived in a classical log house that was half home and half stable. My
grandfather was in the process of purchasing the home when he and the family of 3
were deported to Siberia. The village Bohusze was completely burnt down in 1941 when invaded by the Germans. It
is still a very small village with one shop on the main road and with two streets at right angles, built in the peasant
style.
In Bohusze we were able to connect with at least two older residents who remembered my mother’s family. In particularly we met Mikhail who remembered my grandparents and their daughter (my mother) with whom he and
his wife went to school. He was able to give us an exact location of my grandparent’s house which is now an empty field adjacent to a number of summer
homes (Dachas).
We also travelled to Małe Horodysze where my great-grandparents had settled
about 20 km from Bohusze at the beginning of the 20th century under Russian
rule. This land was purchased by my great grandfather at the beginning of the
20th century. Two sons built on the land and housed their families there. The
land was sold by my mum’s Uncle Michał when he was “repatriated” to Poland in 1957. The land was sold to a Belarussian family who still own the land today.. During the first half of the 20 th century this land passed from Russian
to Polish and then to Belarussian control. Apart from my grandmother, none of the Baranowicz family were on the
deportation list. Seeing this land was
another moving moment for me remembering the history of my ancestors.
The third night was spent in the city of
Baranovichy where we said goodbye to
our guide. The next day we travelled by
train to Brest and enjoyed getting to
know this lovely town which felt very
European before taking the train back to
Warszawa.

One of our difficulties in Belarus was reading Cyrillic script but
with a little effort we were soon reading signs and were surprised at the similarities of some words to English. Knowing
some Russian would have helped in communicating with the
locals. Having a guide although expensive, meant that we were
able to travel by private car for 2 days through the countryside
and find the villages of interest to us and to communicate with
the local population through our guide, Andrei spoke excellent
English and was a big part of making our trip a success.
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POZDROWIENIA Z OLKUSZA / GREETINGS FROM OLKUSZ
Nasza Redakcja dostała miłą przesyłkę z Olkusza, miasteczka położonego między Katowicami i Krakowem.
Dziękujemy Marysi z klubu Krecik oraz wszystkim członkom SIMO za piękną kartkę i pozdrowienia. Wzajemnie
życzymy Wesołych Świąt i powodzenia w Nowym Roku!
Polonia w Wellingtonie
We’ve received a nice postcard from Olkusz, a small town between Katowice and Kraków. We would like to thank
the Youth Association for this initiative and wish them Merry Christmas and Happy New Year!
Polish Association in Wellington
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ZAGADKI ŚWIĄTECZNE / CHRISTMAS PUZZLES
Wstaw odpowiednie litery z tabelki i odczytaj szyfr.
Select the corresponding letters from the table and readt the message.

D4 C4 E2 B2 B3 D2 A5 D1

A2 B2 B5 C4 E5 B2

E4

A3 D4 E4 C5 C1

B4 D5 D3 B2 E1 C3 C4 B4 E4 D5

E2 C3 A5 C3 E3 A3 C2 E4 D4 C4 E5 B2

B4 B2 D4 C4 E5 B2

D3 B2 B1 A4 A1

Wykreśl w tabelce słowa z pierwszej kolumny. Pozostałe litery utworzą nazwę dwóch postaci z komiksów.
Cross out the words in the table. The remaining letters will give you the names of two comic book heroes.

——————————

—————————

CHOINKA

C

H

O

I

N

K

A

D

Ł

GWIAZDA

A

T

E

L

R

I

M

Z

A

LAMPKI

D

K

I

A

N

K

A

W

Ń

DZWONKI

N

O

T

M

O

B

R

O

C

BOMBKI

A

K

G

P

L

M

A

N

U

WSTĄŻKI

L

A

D

K

I

O

A

K

C

KOKARDY

R

R

T

I

O

B

R

I

H

GIRLANDA

I

D

W

S

T

Ą

Ż

K

I

ŁAŃCUCH

G

Y

A

D

Z

A

I

W

G
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KĄCIK ZAGADEK Z JANEM BRZECHWĄ
W wierszyku pana Brzechwy “Lato”, brakujące słowa (zaznaczone symbolami *) zostały
zastąpione obrazkami. Spróbujcie zgadnąć, jakie to słowa i uzupełnijcie wierszyk. Wesołej zabawy!

LATO
I cóż powiecie na to,
Że już się zbliża lato?
**** skrzywił się ponuro:
- Przyjedzie pewnie ****.

*** się najeżył srodze:
- Raczej na *********.

*** syknął: - Ja nie wierzę.
Przyjedzie na *******.

*** gwizdnął: - Wiem coś o tym.
Przyleci *********.

- Skąd znowu - rzekła ***** Nie spuszczam z niego oka
I w zeszłym roku, w maju,
Widziałam je w ********.
- Nieprawda! Lato zwykle
Przyjeżdża **********!

- A ja wam to dowiodę,
Że właśnie **********.

- Nieprawda, bo w *******!

- W *******? Cóż pan plecie?
- Oświadczyć mogę krótko,
Przypłynie własną *****.
A lato przyszło pieszo Już łąki nim się cieszą
I stoją całe w ********
Na powitanie lata.

ŁAMIGŁÓWKI / BRAIN TEASERS

SUDOKU
Latwa / Easy

Trudna / Hard

Wykreślanka Świąteczna / Christmas Wordsearch
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KAKURO
Wpisz cyfry od 1 do 9 tak, aby zsumowały się do liczby
wskazanej w pionowym lub poziomym bloku. W jednym
bloku nie mogą się powtarzać takie same cyfry.
The object is to fill all empty squares using numbers 1 to
9 so the sum of each horizontal block equals the clue on
its left, and the sum of each vertical block equals the clue
on its top

LABIRYNT
Poprowadź linię od wejścia (start) do
wyjścia (finish).
Draw a line from start to finish points of
labirynth.

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA JOLKA
Zasady wpisywania można znaleźć na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jolka_(krzyżówka)
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OGŁOSZENIA W "WIADOMOŚCIACH
POLSKICH"

ADVERTISING IN ”WIADOMOŚCI
POLSKIE”

Informujemy Państwa, ze możemy zamieszczać
ogłoszenia od firm i osób prywatnych. Ogłoszenia
należy przesyłać na adres redakcji.

We would like to inform you that we are able to publish
advertisements received from businesses or individuals.
Please send them to the editors' address.

Cena ogłoszeń czarno-białych: 1/4 strony - $25, 1/3
strony - $35, 1/2 strony - $45, 3/4 strony - $60, cała
strona (A4) - $75.

Prices for black and white ads: 1/4 page - $25, 1/3 page $35, 1/2 page - $45, 3/4 page - $60, whole page (A4) $75.

Ogłoszenia kolorowe: 1/4 strony - $50, 1/3 strony - $70, Prices for colour ads: 1/4 page - $50, 1/3 page - $70, 1/2
1/2 strony - $90, 3/4 strony - $120, cała strona (A4) page - $90, 3/4 page - $120, whole page (A4) - $150.
$150. Do tych cen należy doliczyć podatek GST.
These prices do not include GST.
Dla członków Stowarzyszenia przewidujemy zniżkę w
wysokości 25%.

Polish Association members will receive a discount of
25%.

Informacji udziela Krysia Januszkiewicz-Reid: 04
934 9582

For more information please contact Krysia
Januszkiewicz-Reid: 04 934 9582

Przypomnienie od Redakcji

Reminder from the Editors

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

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

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

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

Dziękujemy za Państwa interesujące artykuły!
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść
publikowanych artykułów.

Thank you for your interesting articles!
The Editor is not responsible for the contents of the
published articles.
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WIGILIA / CHRISTMAS EVE

