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KALENDARZ IMPREZ / CALENDAR OF EVENTS
Sobota, 14 listopada 2020, Dom Polski: Jarmark
Świąteczny

Saturday, 14 November, Polish House: Polish Christmas
Market

Niedziela, 22 listopada 2020, 15:00, Dom Polski:
Zebranie informacyjne nt. przyszłości Domu Polskiego

Sunday, 22 November, 3pm, Polish House: Dom Polski
information meeting

OD PREZESA / FROM THE PRESIDENT
Drodzy Członkowie i Czytelnicy,
W imieniu Zarządu, chciałabym podziękować wszystkim, którzy przybyli na nasze Walne Zebranie w niedzielę 30 sierpnia.
Tak liczne uczestnictwo i ożywione dyskusje dodały nam otuchy na przyszłość Stowarzyszenia i mamy nadzieję, że w
następnym roku więcej członków zdecyduje się na pracę w Zarządzie.
W tym roku ci członkowie Zarządu, którzy zdecydowali się nadal udzielać, zostali ponownie wybrani. Wanda Lepionka i Wes
Wernicki zostali nowymi członkami Zarządu.
Peter Skrzyński nadal pozostaje skarbnikiem, Ela Rombel przejęła rolę sekretarza, a Irena Lowe zgodziła się na pozycję viceprezesa.
Poniżej przedstawiamy sylwetki członków Zarządu, aby mogli się Państwo lepiej z nami zapoznać.
Pierwsze spotkanie Zarządu odbyło się w optymistycznym duchu i mam nadzieję, że nasz następny rok będzie decydujący dla
wielu kluczowych zadań nas oczekujących.
Dom Polski jest naszym priorytetem. Zarząd zdecydował zwołać specjalne walne zebranie w lutym 2021, aby członkowie
mogli oddać głosy na następne kroki w kierunku przyszłości naszego budynku. Będzie okazja przedyskutować te kroki na
zebraniu informacyjnym, które odbędze się w niedzielę 22 listopada 2020 o godzinie 15:00 w Domu Polskim.
Prosimy o liczne przybycie.
Serdecznie pozdrawiam,
Helena Fagan, Prezes
***********
Dear Members, dear Readers,
On behalf of the Executive, I would like to thank all who participated in our 2020 AGM. I’m heartened by the strong and
highly engaged turnout, with members already considering whether or not they might be able to join the executive following
the next AGM.
This year, all available returning executive members were re-elected. Wanda Lepionka and Wes Wernicki also agreed to
strengthen our ranks. Peter Skrzynski remains as honorary treasurer, Ela Rombel is taking over as secretary, and Irena Lowe
has agreed to support me as vice-president. To help you to get to know us better, each executive member has prepared a brief
profile to introduce themselves (see below).
Our first meeting for the year was rigorous and productive. I look forward to a decisive year where we will progress the key
issues challenging our Association. The Dom Polski was at the top of our agenda. The executive has decided to hold a special
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general meeting in February 2021 where members can vote on the next steps towards resolving our building issues. To assist
in that, we will be holding an information afternoon at 3pm on Sunday 22 November 2020.
I encourage your ongoing participation.
Yours,
Helena Fagan, President

PROFILE CZŁONKÓW ZARZĄDU / EXECUTIVE PROFILES
Helena Fagan – President
Helena is from a family of war refugees who settled in Petone in the 1950s. She grew up around
Petone’s Poles, with Saturdays at Polish School, and trips to the Dom Polski with her grandmother
on special occasions.
She was drawn back into the Polish community when her own children started Polish School and
Orlęta. She joined the Association soon afterwards and is now in her fourth year on the executive.
A solicitor and accountant by trade, Helena worked in corporate taxation for 17 years with
extensive experience with property holding companies and the not for profit sector before moving
into Treaty settlement work. She is now Chief Advisor Treaty at the Ministry of Education.
She lives in Hātaitai with her husband Joseph and three daughters. In her spare time she enjoys
reading, cooking, reading about cooking, handwork, gardening, music and the movies.
Helena pochodzi z rodziny uchodźców wojennych, którzy osiedlili się w Petone w latach 1950-tych. Wychowała się w otoczeniu
Polaków z Petone uczęszczając do polskiej sobotniej szkoły i wypraw do Domu Polskiego z babcią.
Jej kontakty z polską społecznością odnowiły się, kiedy jej własne dzieci zaczęły uczęszczać do Polskiej Szkoły i Orląt. Wkrótce
potem przystąpiła do Stowarzyszenia Polaków i już od czterech lat jest członkiem Zarządu..
Z zawodu adwokatka i księgowa, Helena pracuje obecnie w Ministerstwie Edukacji.
Mieszka w Hātaitai z mężem Josephem i trzema córkami. W wolnych chwilach lubi czytać, gotować, szydełkować, pracować w
ogrodzie, słuchać muzyki i oglądać filmy.

Irena Lowe – Vice President
Hello – I am the daughter of Eugenia and Adolf Smolnicki. I grew up in Petone and the Polish
community played a huge role in my upbringing during my childhood and teenage years. I met my
husband Dave from British/South African parents in New Zealand and together we have been
fortunate to live in foreign countries and travel the world. We have three grown up children, Greg,
Suzanne and Johanna. I have visited Poland many times over the years and feel passionate about
my heritage. I love meeting and communicating with my world-wide Polish contacts that I have
engaged with through Kresy-Siberia Virtual Museum and attending at least 3 Kresy-Siberia
conferences in Warszawa. I have been on the Polish executive committee for several years and
enjoy the contact that this has brought me to all generations in the current community.
Witam – jestem córką Eugenii i Adolfa Smolnickich. Dorastałam w Petone, gdzie polska społeczność odegrała wielką rolę w moim
wychowaniu. Ze swoim mężem Davidem, Nowozelandczykiem pochodzącym z rodziny Brytyjsko/ Południowo- Afrykańskiej,
miałam szczęście mieszkać w zagranicznych krajach i podróżować po całym świecie. Mamy troje dorosłych dzieci, Greg, Suzanne i
Johanna. Odwiedzałam Polskę wiele razy i jestem bardzo dumna z mojego dziedzictwa. Lubię spotykać się i utrzymywać kontakty z
wieloma polskimi przyjaciółmi rozsianymi po świecie, których poznałam poprzez Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia oraz na kilku
konferencjach w Warszawie.
W Zarządzie Stowarzyszenia Polaków udzielam się już od wielu lat i bardzo się cieszę, że mam sposobność do utrzymywania
kontaku ze wszystkimi pokoleniami naszej społeczności.

Ela Rombel – Honorary Secretary
Cześć, it is an honour to accept the role of Secretary of the Polish Association in NZ Inc.
For many years I have engaged in supporting my Polish community as a coordinator of the Orlȩta
Polish Dance Ensemble, a teacher of Polish School, executive member of the Association and more
recently NZ delegate and Assistant Secretary of PolArt Inc.
I am a Qualified Occupational Therapist and have completed an MA at Victoria University. My
cultural journey has included trips to Poland and hosting many Polish themed events including
celebrations of traditions, and feast days. It is my wish to instil a sense of pride in being Polish in
my children and grandchildren, to share my heritage with my NZ community and to build on the
foundation work of my parents and family into the future.
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Ela jest bardzo zaszczycona rolą sekretarki Stowarzyszenia Polaków.
Przez wiele lat była zaangażowana w polskiej społeczności jako koordynatorka polskiego zespołu tanecznego Orlęta, nauczycielka w
Polskiej Szkole, członek zarządu Stowarzyszenia, a ostatnio jako Delegatka NZ i asystentka sekretarza festiwalu PolArt.
Z zawodu dyplomowana terapeutka zajęciowa. Wiele podróżowała po Polsce zbierając materiały do programów tanecznych i
kulturalnych organizowanych dla naszej Polonii. Pragnęłaby zaszczepić poczucie dumy z bycia Polakiem swoim dzieciom i
wnukom, oraz dzielić się polskim dziedzictwem z nowozelandzką społecznością.

Peter Skrzynski – Honorary Treasurer
Born and bred in Wellington, I went to boarding school in Seatoun, from where I saw the Wahine
sinking in 1968, then to St Patrick's College Wellington. I have lived in Hataitai for over 30 years
and work in telecommunications.
I joined the Polish Association in 2001 and was involved with the Polish School parents' committee
for 10 years before joining the executive committee in 2012.
I have really enjoyed being part of a strong community, attending many events and meeting lots of
people over the years.
Peter urodził się i wychował w Wellingtonie. Uczęszczał do szkoły internatowej w Seatoun, gdzie
był świadkiem zatonięcia Wahine w 1968 roku, następnie do St Patrick College w Kilbirnie.
Pracuje w telekomunikacji i od 30 lat mieszka w Hātaitai.
Do Stowarzyszenia Polaków wstąpił w 2001 roku i był członkiem komitetu rodzicielskiego w Polskiej Szkole zanim został wybrany
do zarządu Stowarzysznia w 2012 roku.

Małgosia Chalecka Harris
My name is Małgosia. I'm a mother of two gorgeous daughters, Lena and Anika, and the wife of a
Kiwi called Phillip.
In my rare spare time I love making pierogi (I treat it as a therapy), discover new things (always
learning) and meet new people. My passion is discovering cuisines from all over the world and
finding similarities of those with Polish cuisine.
This year, I would love Association to create a Polish cookbook, where everyone would find a
mixture of recipes, histories of the fellow Poles living here in New Zealand, as well as some tips
and tricks on how to substitute products that we can't buy here. I encourage everyone to be part of
this exciting new venture.
Witam wszystkich.
Mam na imię Małgosia. Jestem mamą dwóch córek, Leny i Aniki, oraz żon “Kiwusa” Phillipa. W Nowej Zelandii mieszkam od
2003.
W wolnych chwilach, których jest naprawdę mało, uwielbiam gotować (robienie pierogów traktuję jako terapię), odkrywać nowe
rzeczy, poznawać nowych ludzi. Lubię odkrywać kuchnie innych kultur i znajdować podobieństwa z Kuchnią Polską.
Moim zamierzeniem dla Stowarzyszenia na ten rok, jest stworzenie Polskiej książki kucharskiej, która byłaby mieszanką przepisów,
historii ludzi którzy znaleźli się w Nowej Zelandii, oraz porad jak zastąpić produkty, które tu nie są tak łatwo dostępne. Zachęcam
cieplutko do uczestnictwa.

Wanda Lepionka
I am a New Zealander of Polish descent, born in Wellington, the daughter of 'Polish Pahiatua
children' Zdzisław and Halina Lepionka, foundation members of the Polish Association in NZ.
My election and commitment to the executive committee is a culmination of a lifetime of being
involved with the Polish Association, attending Polish School in my primary school years, a
foundation member of the Lublin Dance Company, a Polish Youth Club member, organist and choir
member, and supporting my own children dancing their way through Polish culture with Orlęta
Polish Dance Ensemble.
I am the founder and festival director of the NZ Polish Film Festival, a not-for-profit film festival
operating since 2016. I am a filmmaker and co-own an independent film production company,
CraftInc. Films.
I am currently working as a communications professional for local government and have a Master of Philosophy in Material Culture
from Massey University, Wellington NZ and a Bachelor of Arts (Hons) in Classical Studies from Victoria University, Wellington NZ.
I look forward to working with all members of our community, their families and friends, and will support the Polish Association
Executive to ensure the continuation of being Polish in New Zealand, and sharing our values and heritage with the wider community
of Aotearoa, New Zealand.
Wanda jest córką Zdzisława i Haliny Lepionków, tzw Polskich Dzieci z Pahiatua, jednych z założycieli Stowarzyszenia Polaków w
NZ.
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Od samego początku była ściśle związana z polską społecznością - uczęszczała do polskiej szkoły sobotniej, pomogła założyć koło
taneczne Lublin, była członkiem klubu polskiej młodzieży oraz chóru kościelnego. Zachęciła swoje dzieci, aby również tańczyły w
Orlętach.
Wanda jest założycielką i dyrektorką Polskiego Festiwalu Filmowego w NZ od roku 2016. Sama jest również filmowcem we
własnym studio CraftInc, Films. Obecnie pracuje jako profesjonalistka komunikacyjna dla lokalnego zarządu miasta.

Michał Mendruń
I was born in Wellington in a Polish family. I have been an active member of the Polish community
in Wellington since my youth belonging to various groups. I was elected onto the Polish
Association in N.Z. committee for the first time in 1987. Since then, with some short breaks, I have
held various positions in the Polish Association committee.
Urodziłem się w Nowej Zelandii w Polskiej rodzinie. Jestem aktywnym członkiem w Polonii w
Wellington od młodych lat należąc do różnych grup i zespołów. Wybrany byłem pierwszy raz do
Zarządu Stowarzyszenia Polaków w N.Z. w 1987r. Od tego czasu, z krótkimi przerwami, pełniłem
różne funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia.

Wes Wernicki
Wes (Wiesław) has been associated with Dom Polski since the 1970’s when he attended Polish
School and has been an Association member since 2005.
Following careers in the hospitality and dairy industries, his most recent work has been in the
management consulting and contracting fields, most recently with the IRD.
In his spare time Wes is a keen scholar, having completed a BA(Hons) in History and is currently
undertaking postgraduate study in social anthropology.
Wes is married to his wife of thirty years, Tracey, with whom they have two teenage children,
Kristopher and Juliana.
Wes (Wiesław) związany jest z Domem Polskim od lat 1970-tych jako uczeń Polskiej Szkoły. Jest
członkiem Stowarzyszenia Polaków od roku 2005.
Obecnie pracuje dla IRD jako konsultant w dziale kierownictwa i kontraktorów.
W chwilach wolnych studiuje. Po ukończeniu dyplomu z Historii, obecnie rozpoczął podyplomowe studia na wydziale antropologii
socjalnej.
Wes jest żonaty od 30 lat z Tracy, z którą mają dwójkę nastolatków Kristopher i Juliana.

OD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW
II WOJNA ŚWIATOWA
1 września 1939 r. III Rzesza Niemiecka, na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow, zawartego w sierpniu 1939 r.,
przewidującego podział Polski pomiędzy dwóch agresorów: Niemiec i Rosji na linii rzek Narew, Bug i San, atakuje
Polskę na lądzie, morzu i w powietrzu.
3 września Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wypowiadają wojnę Niemcom, nie
podejmując jednak działań zbrojnych. Mimo zaciętego oporu polskich sił zbrojnych wojska niemieckie posuwają się
naprzód.
6 września dowództwo polskie wydaje rozkaz wycofywania się wojsk na linię Wisły i Sanu, zaś dzień później Niemcy
docierają do Warszawy.
17 września 1939 r. do niemieckiej inwazji dołącza Związek Sowiecki, ignorując istniejące do tej pory umowy zawarte
z Polską. Stalin stał się sojusznikiem Hitlera. Po inwazji sowieckiej padają kolejne miejsca walk: Oksywie i Modlin (19
września), Warszawa (28 września), Hel (2 października).
5 pażdziernika 1939 r. kapituluje pod Kockiem ostatni regularny oddział Wojska Polskiego pod dowództwem gen.
Franciszka Kleeberga.
Rozpoczyna się okupacja niemiecka i sowiecka, przekraczająca swym okrucieństwem wszystko, co mogli zgotować
hitlerowscy i stalinowscy oprawcy. Obaj okupanci realizują politykę eksterminacji polskich elit. Od pierwszych dni
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mnożą się precyzyjnie zaplanowane deportacje, wysiedlenia, roztrzeliwania, egzekucje, osadzanie w obozach
koncentracyjnych, zsyłki na Syberię, różnego typu prześladowania i szykany administracyjne. Za najmniejsze
przewinienia grozi kara śmierci.
Na terenie okupowajej Polski, Niemcy tworzą obozy:
Stutthof (1939 r.), Auschwitz-Birkenau (1940 r.), Majdanek (1941 r.), Treblinka (1942 r.), Płaszów (1944 r.).
W zaborze sowieckim zaczynają się od 1940 r. masowe deportacje ludnoości polskiej na Syberię oraz ludobójstwo
popełniane w wielu obozach śmierci (Katyń).
Na terenach pod władzą niemiecką szczególnie prześladowani są Żydzi. Od grudnia 1941 r. Niemcy mordują Żydów w
obozach masowej zagłady w Chełmnie, Sobiborze, Bełżcu, Treblince, Auschwitz-Birnekau. Tylko w tym ostatnim
zamordowano około 1.5 miliona ludzi (ok. 90 % Żydów), w tym Polaków, Rosjan, Cyganów i wielu innych
narodowości. Obecnie niektóre media światowe (przeważnie pro-żydowskie i pro-niemieckie) lansują nazwy “polskie
obozy zagłady”, chcąc w ten sposób przerzucić winę Niemców za ich ludobójstwo - na Polaków.
Sowieci wywieźli na Syberię ze wschodnich ziem Polski ponad million Polaków, około 22 tysięcy polskich żołnierzy i
inteligecji zamordowano w wielu obozach śmierci. Na terenach okupowanych wprowadzili politykę antagonizowania
zamieszkałych na tych terenach osób różnej narodowości. Umiejętnie prowokowali do konfliktów pomiędzy Polakami
a Ukraińcami, Białorusinami i Żydami. Polacy byli traktowani jako wrogi element, nie akceptujący narzuconej siłą
władzy komunistycznej. Podobnie było w miejscach zsyłek na terenie całego imperium sowieckiego - Polak, to wróg
klasowy, zagrażający władzy komunistycznej.
Przez cały czas wojny Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i Wojsko Polskie na wschodzie (pod dowództwem
sowieckim) walczyły na wszystkich frontach Europy i Afryki. Na okupowanych ziemiach polskich działała
wielotysięczna Armia Krajowa.
Po zakończeniu wojny, nasi sprzymierzeńcy Anglia i Stany Zjednoczone, na konferencjach pokojowych w Teheranie,
Jałcie i Poczdamie ulegli Stalinowi i oddali Polskę komuniston na 45 lat, aż do 1990 r.
W czasie II Wojny Światowej zginęło około 55 milionów ludzi, 35 milionów zostało rannych, a działaniom wojennym
towarzyszyły masowy terror, mordy, deportacje, pacyfikacje, prześladowania, przymusowa praca, głód, zniewolenie.
Na procesie w Norymberdze skazano na różne wyroki tylko nieliczną grupę hitlerowców, część znikła gdzieś w
świecie, a stalinowskich zbrodniarzy nie osądzono do dzisiaj.
Niech pamięć o tamtych strasznych czasach będzie przestrogą dla tych, od których zależy pokój na świecie,
Niech w imię własnych interesów nie balansują na krawędzi przepaści. Gdyby wybuchła III Wojna Światowa, wojna
nuklearna, to nie będzie miała ani zwycięzców, ani zwyciężonych.
Nasza piękna planeta Ziemia stanie się wielkim cmentarzyskiem, nie tylko dla ludzi – dla wszystkiego co żyje, to byłby
koniec naszej egzystencji.
Marian Ceregra
WAŹNA WIADOMOŚĆ DLA OSÓB DEPORTOWANYCH NA SYBERIĘ
Niżej zamieszczona informacja dotyczy tylko Polaków deportowanych w czasie ostatniej wojny do Rosji Sowieckiej i
posiadających ważne obywartelstwo polskie.
W związku z niespotykaną skalą represji na Polakach przez Sowietów na ziemiach Związku Radzieckiego (lata 1936 –
1939) oraz na terenach okupowanych Wschodniej Polski (lata 1939 – 1956), Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
(Sejm i Senat) przyjęły “Ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR”
Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i wchodzi w życie dnia 14 września 2020 r.
Art. 2 Ustawy mówi: „Świadczenia pieniężne przysługują osobie, która:
1) uzyskała na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach ....... decyzję Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą przebywanie ......
...... c) na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR,
2) posiada obywatelstwo polskie w dniu złozenia wniosku o przyznanie świadczenie pieniężnego.
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Art. 4 Świadczenie pieniężne jest przyznawane jednorazowo w wysokości 200 zł za
każdy miesiąc ..... podlegania represjom.
Jak wielokrotnie informowaliśmy, Zarząd SPK w latach 2016 - 2019 załatwił uprawnienia kombatanckie i przyznanie
świadczeń pieniężnych dla 84 naszych członków, przeważnie „Dzieci z Pahiatua”, którzy otrzymali pisemne decyzje i
legitymacje z Urzędu Kombatantów w Warszawie.
Te osoby, jeżeli mają ważne obywatelstwo polskie, mogą – po złożeniu wniosku - otrzymaċ dodatkowe świadczenia
pieniężne wynikające z wyżej wymienionej ustawy. Po otrzymaniu dodatkowych informacji z Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych (do którego wysłaliśmy pismo o przysłanie dalszych instrukcji) więcej
informacji na ten temat zamieścimy w październikowym numerze „Wiadomoóci Polskich”.
Zarząd Krajowy SPK w Nowej Zelandji podejmie dalsze decyzje dotyczące ewentualnej pomocy dla zainteresowanych
w.w. sprawą osób.
Jednocześnie przy kaźdej okazji przypominamy, ze wszelkie zmiany u osób otrzymujących obecnie dodatek
kombatancki, jak: śmierċ, zmiana adresu, nazwiska, konta bankowego itp, powinny byċ natychmiast zgłaszane do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie i do Zarządu SPK w NZ

Zarząd SPK

ZMARŁA EUGENIA SMOLNICKA / OBITUARY
W dniu 20 sierpień 2020 r. zmarła ś.p. Eugenia Smolnicka, z domu Piotuch.
Urodziła się dnia 12 marca 1929r. na przedwojennych polskich Kresach Wschodnich. W
lutym 1940 r. została deportowana wraz z rodzicami na Syberię. Po amnestii w ZSRR i
pobycie w Iranie, w 1944 r. przybyła do obozu w Pahiatua. Matka zmarła w Uzbekstanie
a ojciec, Michał Piotuch, przyjechał do Nowej Zelandii w 1946 r.
W 1950 roku poślubiła Adolfa Smolnickiego. Osiedlili się w Petone, gdzie wychowywali
pięcioro dzieci w czasie pokoju i rosnącego dobrobytu. Po śmierci Adolfa w 1995 r.
mieszkała sama, ale w otoczeniu coraz liczniejszej rodziny. Nadal żyje jej 5 dzieci 10
wnuków i 3 prawnuków.
Rodzina dziękuje wszystkim, którzy złożyli kondolencje i mogli przybyć na jej pogrzeb.
Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie.
Ryszard, Irena , Jan, Basia i Antoni Smolnicki
Eugenia Smolnicka nee Piotuch passed away on the 20th
August 2020.
She was born on the 12 March 1929 in the Eastern Polish
Borderlands (Kresy). In February 1940 she was deported
together with her parents to Archangel, Siberia. After the
amnesty in USSR, she spent two years in Iran before
coming to New Zealand with the Polish Children and living
for a year in Pahiatua. Her mother died in Uzbekistan but
her father followed her to New Zealand in 1946.
She married Adolf Smolnicki in 1950 and settled in Petone
where she and Adolf raised their family of 5 children in a
time of peace and increasing prosperity. After the death of
her husband in 1995, she was always surrounded by family.
She is survived by her 5 children and spouses, 10
grandchildren and 3 great grandchildren.
The family thanks all those who have passed on their
condolences and were able to attend her funeral.
Grant her eternal rest.
Ryszard, Irena , Jan, Basia i Antoni Smolnicki
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POŻEGNANIE ROMY / FAREWELL TO ROMA
Moja przyjaci]łka, Roma Waluszewska, zmarła w dniu 9/7/2020, w Vincentian Home, w Wellingtonie.
Pożegnanie Romy napisałam po angielsku, żeby włączyć młodsze pokolenie rodziny. Moja c]rka, Basia,
przeczytała w kościele, bo moje oczy już tak nawaliły.
I have known Roma for 80 years. That’s longer than I have known any other person.
At the age of 12 I first met Roma in Nianda, the labour camp in Siberia that our
families had been sent to by the Soviets. The freezing barracks we lived in were in
different parts of the camp but it was while queuing for our daily bread rations that
we met. During our 18 months in Nianda we were always hungry and for much of
the time, freezing cold. Despite the terrible conditions though, as children, we
always managed to create some fun.
When Germany attacked the Soviet Union, the many thousands of Polish men in the
labour camps were needed to help fight the common enemy. Poles were allowed to
make their way south to Uzbekistan where the Polish army was being formed. The
journey south that Roma’s and my family made followed different routes and
timelines, but the conditions we experienced in Uzbekistan were similar – they
proved to be even more deadly than in Siberia. Eventually, Roma and I joined
thousands of other Polish children in orphanages that the Polish government-in-exile
established in Persia.
In 1944 we arrived in New Zealand for what was supposed to be a temporary stay
but in fact, this country became our home. In the Polish Children’s Camp in
Pahiatua, Roma and I enjoyed scouting activities together, then in 1945 we were
both sent to St Dominic’s College in Dunedin. There our friendship continued to
grow.
In the years that followed, as we married and raised our own families, we continued
to share interests and involvement in the Polish community. We celebrated many
happy occasions together with laughter and singing, but tears were also shed
together, as we supported each other through sad times in our lives.
I am very grateful that Michał contacted me and invited me to say goodbye to Roma, the evening before she passed
away. I hope that she was able to hear as we recited the rosary, as we blessed her with holy water from Lourdes and as I
recited some of the Polish poems that I know Roma loved.
A white daisy shrub grows outside my kitchen door. It is from a cutting I took from Roma’s garden when her daughter
Basia was showing me a rose bush that had been planted for Roma’s 90 th birthday. Like that daisy shrub that flowers all
year round, our friendship bloomed for 80 years.

Żegnam Cię i dziękuję za tę długą przyjaźń. Niech Ci ziemia Nowo Zelandzka lekką będzie.
Iza Choroś

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE / PASTORAL NEWS
Polskie Msze Niedzielne w Wellingtonie w czasie pandemii Covid-19
Ze względu na obecne okoliczności - Cała Nowa Zelandia znajduje się na poziomie alertu 2 – przypominamy że
niedzielne Msze Święte nie są odprawiane w Wellingtonie. Kiedy kraj powróci do poziomu alertu 1 to niedzielne Msze
Święte znowu będa odprawiane:
1.
Our Lady’s Home of Compassion
9.30 am
2 Rhine Street (off Murray Street)
Island Bay, Wellington 6023
2.
St Martin de Porres Church (Avalon)
11.30 am
8 Park Avenue,
Epuni, Lower Hutt 5011
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“Stół Wielkanocny”
Tradycyjny “Stół Wielkanocny” nie odbył się w tym roku z powodu pandemii. Mimo tego była prowadzona
przedsprzedaż ciast i pierogów przez panią Marię Szadkowską i panią Halinę Manterys. Dochód z tych sprzedaży, który
wyniósł $800.00, został przeznaczony na utrzymanie Polskiej Parafii w Wellington. W imieniu Komitetu Pomocy
Duszpasterskiej chciałbym paniom serdecznie podziękować.
********
Polish Masses in Wellington during the Covid-19 pandemic
Due to current circumstances - all of New Zealand is at Alert Level 2 – we remind everyone that Sunday Masses are
suspended in the Wellington region. Sunday Masses will restart when the country returns to Alert Level 1.
“Easter Table”
The traditional “Easter Table” was not held this year due to the current pandemic. In spite of this Mrs Maria
Szadkowska and Mrs Halina Manterys ran a presale of baking and “pierogi” over the weeks preceding this event. All
proceeds raised from this presale, which totalled $800.00, were assigned for the upkeep of the Polish Parish in
Wellington. On behalf of the Polish Church Committee I would like to sincerely thank both ladies for running this
fundraising event.

Michał Mendruń
Komitet Pomocy Duszpasterskiej

Z AMBASADY / FROM EMBASSY

Wellington, 4 września 2020 r.
List do środowiska polonijnego w Wellingtonie
via „Wiadomości Polskie”
Szanowni Państwo,
Dobiega końca moja misja Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii. Chciałbym zatem przekazać
Państwu tytułem podsumowania kilka refleksji wokół relacji dwustronnych, z uwzględnieniem działań kierowanej
przeze mnie Placówki na przestrzeni minionych kilku lat.
Polskę i Nową Zelandię łączą wspólnie wyznawane wartości, takie jak demokracja, prawa człowieka, prymat prawa
międzynarodowego i promocja bezpieczeństwa międzynarodowego. Polska cieszy się w Nowej Zelandii i w regionie
Pacyfiku pozytywnym wizerunkiem liczącego się i aktywnego członka Unii Europejskiej, NATO i Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Przyjaznym relacjom polsko-nowozelandzkich sprzyja długa tradycja kontaktów między społeczeństwami obu krajów i
wspólna historia, w tym braterstwo broni na frontach II wojny światowej, szczególnie w Bitwie o Anglię i pod Monte
Cassino, oraz zaproszenie 733 polskich sierot syberyjskich w 1944 r.
Zważywszy na charakter relacji dwustronnych priorytety mojej misji ambasadorskiej obejmowały:
 rozwój współpracy politycznej;
 promocję gospodarki i wymiany handlowej;
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współpracę na szczeblu parlamentarnym i samorządowym, oraz kontakty międzyludzkie, w tym wymianę
akademicką i kulturalną;
wspieranie środowisk polonijnych i współpracę na rzecz promocji Polski.

Symbolem umacniania relacji dwustronnych była historyczna wizyta urzędującego Prezydenta RP. Program wizyty
Pary Prezydenckiej w dn. 21-23 sierpnia 2018 r. w Nowej Zelandii obejmował wymiar polityczny, gospodarczy i
polonijny. Pamiętamy wzruszające i piękne spotkania w Wellingtonie. Kolejnym trwałym akcentem polskim w stolicy
Nowej Zelandii pozostanie zainaugurowany podczas wizyty Skwer Polskich Dzieci. Uroczystość ta była poprzedzona
uchwałą ws. nazwania skweru przyjętą przez Radę Miasta Wellingtonu w dniu 27 czerwca 2018 r., z inicjatywy i w
wyniku zabiegów Ambasady RP.
Przez ostatnie lata nasza Placówka była aktywna na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej, w tym promocji polskich
sektorów eksportowych i środowiska inwestycyjnego w Polsce, m.in. poprzez inicjowanie i współorganizację
wydarzeń. W maju 2015 r. w Auckland, pod moim patronatem, zostało zarejestrowane stowarzyszenie Polish-New
Zealand Business Association Polanz, skupiające przedstawicieli firm polonijnych. Poza czynnikiem integracyjnym i
wymianą informacji, pozytywny efekt przynoszą przedsięwzięcia Ambasady RP i Polanz, np. udział w targach i
seminaria tematyczne.
W ciągu kilku ostatnich lat wizyty w Nowej Zelandii składali polscy przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją na rynku
nowozelandzkim. W 2015 r. przebywała w Auckland misja 15 firm z sektora zielonych technologii. Rok później kilka
znaczących firm z sektora mięsnego, które prezentowały się na targach Fine Food. Rozmowy prowadzili także
przedstawiciele sektora zbrojeniowego. W okresie 2014-2018 dynamika wzrostu obrotów handlowych między Polską i
Nową Zelandią wyniosła ok. 300%. W 2018 r. dwustronne obroty handlowe wynosiły, wg polskich statystyk, ok. 315
mln USD, czyli blisko pół miliarda dolarów nowozelandzkich, z wysoką nadwyżką po stronie eksportu z Polski. Dane
makroekonomiczne w naszych krajach – Polsce i Nowej Zelandii – potwierdzały od lat dobry stan naszych gospodarek,
wystawionych jednak teraz na próbę z powodu pandemii Covid-19.
Zarówno Polska jak i Nowa Zelandia utrzymują wysoką aktywność w świecie. Tradycyjnie oba kraje udzielają sobie
wsparcia w organizacjach międzynarodowych. W tym kontekście należy także odnotować fakt nawiązania stosunków
dyplomatycznych z państwami wyspiarskimi Pacyfiku – Republiką Kiribati, Niezależnym Państwem Samoa, Tuvalu i
Królestwem Tonga. Wzmacnianie polskiej obecności dyplomatycznej w regionie Pacyfiku ułatwiło nam m.in.
uzyskanie głosów poparcia w czasie kampanii RP do RB ONZ, a później do Rady Praw Człowieka. Wspólnie
zajmujemy się problemami globalnymi, takimi jak zmiany klimatu.
Naturalnie do zadań Placówki należą czynności konsularne – od spraw paszportowych, prawnych i z zakresu
obywatelstwa po opiekę konsularną. Bez wątpienia kryzys spowodowany pandemią był jednym z większych wyzwań
dla naszej placówki. Przypomnę – nadal najmniejszej polskiej ambasady na świecie. Setki polskich turystów
starających się powrócić do kraju na przełomie marca i kwietnia br. uzyskały od nas wielowymiarowe wsparcie. Mimo
niewielkiej obsady regularnie organizowaliśmy dyżury konsularne dla Polaków w Auckland i Christchurch. Warto
wspomnieć o często skomplikowanych i długotrwałych procedurach potwierdzenia obywatelstwa polskiego; pani
Konsul Agnieszka Kacperska doprowadziła do pomyślnego końca ponad dwieście takich spraw dla Dzieci z Pahiatua
jak i ich potomków, łącznie z drugim pokoleniem urodzonym w Nowej Zelandii. Dzięki temu materialnym i
symbolicznym wyrazem ich polskości jest także polski paszport.
Współpraca Placówki z Polonią, chętnie angażującą się m.in. w projekty promujące Polskę, pozostaje jednym z
priorytetów. Chętnie angażowaliśmy się w działania mające na celu kultywowanie pamięci historycznej, w tym pamięci
o Sybirakach i Katyniu – poprzez odsłanianie tablic pamiątkowych (np. w Pahiatua i w Wellingtonie), publikacje,
seminaria historyczne, nadawanie odznaczeń państwowych i wiele innych form. Organizowaliśmy wspólnie, zarówno
ze stowarzyszeniami – Stowarzyszeniem Polaków w Nowej Zelandii z siedzibą w Wellingtonie i Stowarzyszeniem
Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii – jak i osobami indywidualnymi, wiele ważnych uroczystości łącznie z
obchodami Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mieliśmy zaszczyt współuczestniczyć i wspierać
organizację jubileuszu – 70- i 75-lecia – przybycia Polskich Dzieci do Nowej Zelandii. Szczególnie sobie ceniliśmy
przyjazne i często bardzo twórcze relacje z Polskimi Dziećmi z Pahiatua. Bardzo Państwu dziękuję za niezmienne
przywiązanie do spraw polskich i okazywaną nam życzliwość.
Organizowane przez środowisko polonijne Festiwal Filmu Polskiego w Wellingtonie i kiermasz bożonarodzeniowy
mają już swoje utrwalone miejsce na mapie wydarzeń kulturalnych. Poza wspieraniem tych inicjatyw,
przygotowywaliśmy także inne wydarzenia kulturalne, m.in. trasy koncertowe polskich artystów, wystawy, odczyty i
projekcje filmów. Inne przedsięwzięcia służyły wpieraniu rozwoju szkolnictwa polskiego oraz mediów polonijnych i
stała współpraca z nimi. Z przyjemnością przez niemal sześć lat zamieszczałem teksty i materiały w „Wiadomościach
Polskich”. Jednocześnie Placówka rozwijała kontakty ze środowiskami pozostającymi poza formalnymi strukturami
stowarzyszeń, m.in. pracownikami akademickimi i wspomnianym biznesem polonijnym. Tym bardziej cieszy kolejna
inicjatywa Polish Professionals in New Zealand.
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Podejmowane wspólnie działania, a także doskonała opinia, jaką Polacy cieszą się w Nowej Zelandii, skutecznie
wpisują się w zadania wzmacniania wizerunku Polski, jako kraju ważnego, nowoczesnego i atrakcyjnego. Serdecznie
dziękuję Państwu za sześć lat świetnej i owocnej współpracy.
Życzę Państwu wielu sukcesów prywatnych i zawodowych,

Z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności, zapraszamy do lektury artykułu
Premiera Polski, Mateusza Morawieckiego, Duch Solidarności potrzebny jest
dziś współczesnej Europie, który został zamieszczony na stronie
Stowarzyszenia Polskiego http://polishcommunity.org.nz/home/front-page/
On occasion of the 40th Anniversary of the birth of Solidarity, we have published
an article by the Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki The spirit of
Solidarity is necessary for today’s Europe on the Polish Association page
http://polishcommunity.org.nz/home/front-page/
Photo: Zenon Mirota/ECS

Pragniemy przeprosić Państwa za kłopoty związane z naszą website – powolność i zerwane linki z główną
stroną. Nasz administrator zajął się tą sprawą i obiecuje, że strona będzie wkrótce działać lepiej niż
dotychczas.
Our apologies that the website "polishcommunity.org.nz" has been down during the last week and before that
running very slow. Our administrator will soon have it running better than ever.
Web manager
Irena Lowe
We congratulate Association member Rick Sahar on being awarded the Gold
Cross of Merit of the Republic of Poland for his strengthening Polish-Jewish
ties in New Zealand.
Rick is the son of Polish-Jewish parents who survived the Holocaust and
moved to the United States where Rick was born and grew up. He has lived
in New Zealand since 1982.
Rick, who values and identifies with his Polish heritage, dedicated his award
to the memory of his parents.
Helena Fagan
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WIGILIA W ŚRODKU ZIMY
W dniach 21-24 sierpnia, już trzeci raz z rzędu świętowaliśmy Boże Narodzenie w środku zimy w górach.
Do domku w National Park, gdzie spędziliśmy 3 noce, przyjechało ponad 30 dorosłych i dzieci. Przybyli
Polacy z Wellington, Palmerston North i Whanganui. Niestety COVID pokrzyżował plany kilku rodzinom z
Auckland, więc grupa była nieco mniej liczna niż w poprzednich latach.
Jak zwykle za dnia były narty i wędrówki po okolicznych szlakach, a wieczorami wspólne biesiadowanie.

Rys. Łucja Tumiłowicz, lat 11

W sobotę zasiedliśmy do uroczystej kolacji wigilijnej. Na stole pojawiły się pierogi, barszcz, kapusta,
śledzie, sałatki, krokiety i polski chleb, oraz wspaniałe tradycyjne wypieki.
Po kolacji tradycyjnie Święty Mikołaj, który odwiedził nie tylko dzieci. Podkradanie prezentów
przysporzylo co nie miara śmiechu. Kiedy pogoda na zewnątrz szalała, miło było posiedzieć przy
rozgrzanym piecu i pograć w Tajniaków (Codenames).
Dzieciaki, a właściwie już nastolatki, też miały ubaw zarówno na nartach jak i przy bilardzie, plotkach i
ukrywając się przed rodzicami.
Szkoda, że weekend tak szybko minął. Podziękowania należą się dzielnemu Szymonowi Żurek, który to
wszystko zorganizował na medal.
Do zobaczenia za rok!
Basia Tumiłowicz

CZEŚĆ! TU STUDZIO I LUSIA
Cześć tu Studzio i Lusia!
Czy lubicie eksperymenty? My, bardzo! Czy lubicie tęczę? My, ogromnie!
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Dziś pokażemy Wam, jak stać się na chwilę prawdziwym naukowcem i jak zrobić tęczowy eksperyment z
wędrującą wodą wykorzystując zjawisko kapilarne (zajrzyjcie do Googla, co to takiego).
Do eksperymentu potrzebujecie:
➢
➢

➢
➢

1.
2.
3.

Wodę
7 szklanek lub plastikowych przezroczystych kubków
Barwniki spożywcze we fioletowym, niebieskim, żółtym i czerwonym kolorze
Papierowe ręczniki

Najpierw wlewamy ostrożnie wodę do czterech kubków.
Dolewamy kilka kropelek barwnika: fioletowy w pierwszym kubku, niebieski w drugim, żółty w
trzecim i czerwony w czwartym (my zaczęliśmy od końca ).
Porządnie mieszamy

4.

Bierzemy 6 papierowych ręczników i składamy je w kilkucentymetrowe paski, po czym paski
składamy jeszcze na pół.

5.

Ustawiamy 3 dodatkowe puste szklanki pomiędzy szklankami napełnionymi zabarwioną wodą i
wkładamy papierowe ręczniki tak, by w każdej pustej szklance znalazły się drugie końce
ręczników zanurzone w szklankach z kolorem (czyli dla przykładu w pierwszej pustej szklance
umieszczamy drugi koniec ręcznika ze szklanki z kolorem fioletowym i niebieskim).

6.

Teraz cierpliwie czekamy! Woda wędruje bardzo powoli ze szklanek pełnych do szklanek
pustych. W szklankach pustych kolory z sąsiednich szklanek mieszają się i tworzą nowe kolory.
Po paru godzinach czekania mamy 7 kolorów tęczy: fioletowy, indygo, niebieski, zielony, żółty,
pomarańczowy i czerwony!

Eksperymenty naukowe to świetna zabawa! Spróbujcie sami!
Pozdrawiamy serdecznie i do następnego razu.
Studzio i Lusia z Otaki
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SPACERKIEM PO WROCŁAWIU / HTTPS://VISITWROCLAW.EU/EN
Rozpoczynamy cykl felietonów “Spacerkiem po...” najciekawszych miastach polskich, które przesyłać będzie dla
naszych czytelników pani Jagoda Zdziarska, mieszkanka Wrocławia i zapalona amatorka publicystyczna.
W tym wydaniu przespacerujemy się po Wrocławiu – życzymy przyjemnej lektury! (Redakcja)

Według tradycji, Wrocław miał mieć swój początek w czasach, gdy w X wieku nadgraniczny
wówczas gród nad Odrą dostał się pod panowanie czeskiego księcia Wratysława. Nazwa grodu
pochodzić miała od skróconej formy imienia założyciela - Wrocisław.
Miastem został Wrocław dopiero w XIII wieku. W tym samym wieku przybyli tutaj
kolonizatorzy niemieccy. Miasto się rozwijało nie bez wpływu niemieckich mieszkańców,
powstawały budynki z cegieł, mury miejskie i fosy. Niemiecko-czesko-polski tygiel kulturowy.
Do XVIII wieku Wrocław pozostawał pod panowaniem czeskim. W roku 1742 przeszedł pod
berło pruskie.
Nadchodzą wojny światowe XX wieku.....
Podczas pierwszej wojny światowej, na szczęście Wrocław pozostawał poza strefą frontową i uniknął zniszczeń.
Ale nie uniknął kształtowania się nazistowskiego porządku politycznego.
Po wybuchu drugiej wojny światowej Wrocław do 1944 roku pozostawał poza obszarem bezpośrednich działań zbrojnych i
stał się schronieniem dla kilkuset tysięcy ewakuowanej z głębi Niemiec ludności cywilnej.
W 1944 roku stał się zamkniętą twierdzą - Festung Breslau. Na początku 1945 roku doszło do oblężenia miasta przez Armię
Czerwoną. Zaczęła się desperacka obrona miasta, a następnie jego systematyczne niszczenie.
06.05.1945 roku Wrocław skapitulował.
Na podstawie konferencji poczdamskiej przyznano go Polsce.
Nastąpiły przymusowe wysiedlenia Niemców z miasta. W miejsce dawnych lokatorów zamierzano osiedlić rodziny przybyłe
ze Wschodnich Kresów, które przymusowo wysiedlono z ich ziem ojczystych, oraz ludność z Polski Centralnej. Była to akcja
repatriacyjna. Rozpoczęła się 01.10.1945 r. i trwała 2 lata.
Nowi mieszkańcy Wrocławia przez wiele lat nie byli pewni, czy ich "nowy dom" jest tak naprawdę "ich", czy Niemcy zaraz
nie powrócą. Ten brak stałości i bezpieczeństwa był prawdziwą tragedią pierwszych polskich mieszkańców ziem
odzyskanych. Walizki zawsze czekały w pogotowiu w ich wrocławskich nowych domach.
Wrocław dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Przyciąga artystów i młodych ludzi. Jest też jednym z
najlepiej rozwijających się miast w Unii Europejskiej. Uplasował się na trzecim miejscu, ustępując jedynie Dublinowi i
Pradze.
Proponuję kilka spacerów po tym wyjątkowym mieście.
Wrocławskie Krasnale
Wędrując po Wrocławiu można natknąć się na figurki krasnoludków. Jest ich w mieście ponad 400.
Obecność krasnali w tym mieście nie jest przypadkowa. To one wzięły udział w latach 80. XX
wieku w obaleniu komunizmu. Krasnoludki były symbolem Pomarańczowej Alternatywy, ruchu,
który miał na celu ośmieszenie absurdów ówczesnego ustroju. Uczestnicy ruchu, występujący
często w pomarańczowych czapeczkach, malowali krasnale na zamalowywanych przez milicję
hasłach antykomunistycznych.Liczba krasnali stale rośnie, można się na nie natknąć właściwie w
każdym zakątku miasta, lecz najwięcej jest ich wokół Rynku. Każdy z nich posiada imię.
Ostrów Tumski
Najstarsza zabytkowa część Wrocławia, która powstała na ówczesnej wyspie na obszarze przepraw na
Odrze. Legendy mówią, że to właśnie z Ostrowa Tumskiego wywodzi się cały współczesny Wrocław.
Gazowane latarnie, świecące nocą, romantyczne zakątki, takie jak choćby Most Tumski, wprowadzają
przechodnia w stan ukojenia a czas tutaj zwalnia.
Przepiękna katedra góruje nad całym kompleksem budowli.
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Afrykarium
Jest to położona na terenie zoo prezentacja różnych
ekosystemów fauny i flory związanych ze
środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. To
„życiodajne wody Afryki”. Pierwsze w
Polsce oceanarium, jedna z największych atrakcji
turystycznych w Polsce.
Ponad tysiąc ryb pływa w basenach, są tam m.in.
rekiny, krokodyle nilowe, meduzy, hipopotamy,
żółwie morskie i pingwiny.
Park Szczytnicki - Hala Stulecia
Hala Stulecia wraz z otaczającymi ją Pergolą, Iglicą i pawilonem Czterech
Kopuł to budynek widowiskowo-sportowy. Mieści się w Parku
Szczytnickim. Wzniesiona w latach 1911-1913.
Obiekt światowego dziedzictwa Unesco.
Przepiękna Pergola posiada Fontannę Multimedialną, gdzie
można podziwiać w sezonie letnim (maj-wrzesień) codzienne pokazy z
udziałem muzyki.
Cudowne zjawisko!
Dzielnica Czterech Świątyń (Wyznań)
Znajdujące się w centrum miasta, to miejsce spotkań, dialogu, wzajemnego szacunku oraz
wielu niezapomnianych doznań kulinarnych. Wyjątkowy jest charakter tego miejsca,
zwanego też Dzielnicą Wzajemnego Szacunku. Posiada wspaniałe zabytki architektury
sakralnej.
Dzielnica Czterech Wyznań to przestrzeń dla wielu wydarzeń kulturalnych i
edukacyjnych.
Jedno z najbardziej magicznych miejsc spotkań Wrocławia.
Pomnik Anonimowego Przechodnia
Jest to czternaście odlanych z brązu postaci ludzkich naturalnej wielkości,
stojących po obu stronach ul. Świdnickiej , na skrzyżowaniu z ul.
Piłsudskiego.
Znajdziemy wśród nich matkę z dzieckiem i staruszkę z laską, kobietę z
zakupami, mężczyznę z walizką i dziesięciu innych zwykłych
przechodniów.
Część rzeźb widoczna jest w całości, część „znika” w niewidzialnym
przejściu.
Mówi się, że symbolizuje zmiany jakie zaszły w Polsce od czasów stanu
wojennego, ale także dokonania anonimowych osób, które walczyły z
komunizmem, schodząc do podziemia.

Ale żeby naprawdę zasmakować
Wrocławia, należy wpaść do
chociaż jednej z licznych knajpek,
kawiarni i sprawdzić co jest grane
w teatrze lub sali koncertowej.

Zapraszam serdecznie do zwiedzenia
mojego rodzinnego miasta!
Jagoda Zdziarska
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