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Ostatnio u nas / Recent News
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 2018 | Annual General Meeting 2018
12-go maja odbyło się doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowana została działalność
Stowarzyszenia za ubiegły rok oraz powołano nowy zarząd w składzie:
Anna Gruczyńska - Prezes i Edytor Wiadomości
Dorota Zabielski - Skarbnik
Ela Sawicka – Wice Prezes. Ela jest ponadto odpowiedzialna za kontakty i współpracę z zespołem Polonus i Polską Bibliotekę.
Krzysztof Pawlikowski - Sekretarz
Jacek Pawłowski - Koordynator Wycieczek
Członkowie: Ilona Pawłowska i Kasia Dybka
Zarząd postanowił rozszerzyć liczbę członków zarządu o jedną osobę. Osobą tą jest Barbara Pawlikowska, która otrzymała
największą liczbę głosów spośród pozostałych kandydatów do Zarządu.
Sprawozdanie z Dorocznego Walnego Zgromadzenia roześlemy oddzielnie do członków naszej Organizacji.
The Annual General Meeting was held on 12 May. Members were presented with a summary of the Association’s activities
during the year, and the new Executive committee was elected:
Anna Gruczyńska – President and Newsletter Editor
Dorota Zabielski – Treasurer
Ela Sawicka – Vice President. Ela is also responsible for the cooperation with Polonus and the Polish Library.
Krzysztof Pawlikowski - Secretary
Jacek Pawłowski – Trips Coordinator
Members: Ilona Pawłowska and Kasia Dybka
The Executive determined to invite an additional member, increasing the total number to 7. The additional member is
Barbara Palikowska who at the AGM received the largest number of votes among the remaining candidates.
The Minutes of the Annual General Meeting will be separately circulated to all members of our organisation.

Roczny Plan Działalności / Annual Plan of Activities
Podczas pierwszego w tej kadencji zebrania zarządu ustalony został wtępny plan działalności na bieżący rok, który obejmuje
(niektóre z podanych orientacyjnie dat mogą ulec zmianie):
 15 czerwca 2018 – Spotkanie towarzyskie w pubie Speights Alehouse Tower Junction
 18 lipca 2018 – Wieczór filmowy dla młodzieży (i nie tylko): „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”
 11-12 sierpnia 2018 – wyjazd na narty do Mt Cheeseman
 8 września 2018 – Akcja Narodowego Czytania – Stefan Żeromski: „Przedwiośnie”
 Wrzesień/październik 2018 – znajdź nas na festynie CultureFest w Rolleston
 7 października 2018 – Obiad Seniora
 Listopad 2018 – Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 9 grudnia 2018 – Spotkanie wigilijne
 16 grudnia 2018 – Piknik w siedzibie Konsul Honorowej, Loburn
 17 lutego 2019 – Popołudniowa Herbatka Seniorów
 23 lutego 2019 – znajdź nas na Culture Galore
 3 marca 2019 – Piknik w Spencer Park. W programie, m.in. bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (w różnych
kategoriach) w związku z obchodzonym 1 marca Dniem Żołnierzy Wyklętych
 marzec/kwiecień 2018 – wyjazd do Hanmer Springs
 27 kwietnia 2019 – Walne Zgromadzenie
W ramach działalności Stowarzyszenia planujemy również kontynuować:
 msze święte w języku polskim (koordynator: Sylwia Śmiarowska)
 spotkania Wesołej Polskiej Szkoły (koordynator: Sylwia Śmiarowska)
 Polka Radio (koordynator: Agata Bulska)
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 Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (koordynator: Magda Pawłowska)
 Różnorodne bardziej kameralne i nieformalne imprezy towarzyskie.
O najbliższych spotkaniach informujemy poniżej, oraz na bieżąco przez naszą stronę na Facebooku.
Przypominamy, że wpływ na kształt naszej działalności może mieć każdy, więc zapraszamy wszystkich do zglaszania
pomysłów na ciekawe imprezy, spotkania i inne inicjatywy.
At its first meeting, the Committee agreed the plan of activities for the year which includes (some of these indicative dates
may change):
 15 June 2018 – Social Get-together at the Tower Junction Speights Alehouse
 18 July 2018 – Movie night for children and teenagers: Harry Potter and the Philosopher’s Stone (in Polish)
 11-12 August 2018 –Mt Cheeseman Ski Weekend
 8 September 2018 – National Reading – Stefan Żeromski: „The Coming Spring”
 September/October 2018 – find us at CultureFest in Rolleston
 7 October 2018 – Seniors’ Lunch
 November 2018 – Centenary of Independence celebrations
 9 December 2018 – Christmas Gathering
 16 December 2018 – Family Picnic – The Honorary Consul’s Residence, Loburn
 17 February 2019 – Seniors’ Afternoon Tea
 23 February 2019 – find us at Culture Galore
 3 March 2019 – Picnic at Spencer Park
 March/April 2019 –Hanmer Springs weekend
 27 April 2019 - AGM
As part of the Association’s activities, we also intend to continue:
 Church services in Polish (coordinator: Sylwia Śmiarowska)
 Polish School (coordinator: Sylwia Śmiarowska)
 Polka Radio (coordinator: Agata Bulska)
 Activities for preschoolers (coordinator: Magda Pawłowska)
 Various informal social events.
You can find out about our upcoming events below and by following our Facebook page.
We also remind you that everyone can have input into what we do, so if you have a good idea for an interesting event,
please get in touch.

Warsztaty jubilerskie w Hanmer | Hanmer Jewellery making
Wysiłek uczestników warsztatów jubilerskich pod okiem Jacka Pawłowskiego został
uwieńczony sukcesem! Na zdjęciu widać efekty pracy młodych adeptów sztuki
złotniczej. Jednoosobowe jury w osobie artysty rzeźbiarza Kazimierza Puci
jednogłośnie oceniło pracę Świnka Miki na Wakacjach jako najlepszą pracę
konkursową, przyznając mu I (i jedyną) Nagrodę - twórca nie ponosi kosztów
odlewu i materiałów. Gratulujemy!
Po odbiór pozostałych prac (za zwrotem kosztów odlewu i materiałów) prosimy się
zgłaszać do Jacka (021 104 1272).
¤¤¤
The efforts of the participants of Hanmer jewellery
workshop have resulted in amazing success! You
can see in the pictures the work of our young
apprentices to the jewellery trade. The one-person
jury consisting of artist and sculptor Kazimierz Pucia
unanimously selected the Piggy on Holiday piece as
the winner of the first (and only) prize – the costs of
cast and materials are covered by the organisers.
Congratulations!
To collect other works (subject to the payment of the cost of the cast and materials) please
contact Jacek directly (021 104 1272).
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Wkrótce / Coming Soon
Piątkowe spotkanie towarzyskie | Friday night out
W piątek 15-go czerwca od godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie towarzyskie w
Speights Ale House,Tower Junction. Zapraszamy zarówno stałych bywalców jak i
osoby nowe w Christchurch!
¤¤¤
Please join us on Friday, 15th June from 7.00 p.m. for an informal get
15
together at the Speights Ale House, Tower Junction.
June
Both our regulars and those who are new to Christchurch are very
welcome!

Wieczór filmowy | Movie Night
W środę 18-go lipca o godz. 17.30 zapraszamy dzieci, młodzież i nie tylko do sali przy
Upper Riccarton Library na projekcję filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny w polskiej
wersji językowej. Prosimy o przyniesienie własnej poduszki lub pufy do siedzenia.
18
Zapewniamy popcorn i zimne napoje. Wstęp wolny. Obecność rodziców mile widziana,
July
ale nie wymagana.
¤¤¤
On Wednesday, 18 July at 5.30 p.m. we invite children, teenagers and all young at heart to join us at
the Upper Riccarton Library in watching Harry Potter and the Philosopher’s Stone in Polish. Please
bring your own cushion or beanbag to sit on. We will provide popcorn and soft drinks. Free entry.
Parents are welcome but not required to attend.

Wyjazd na narty do Mt Cheeseman | Ski trip to Mt Cheeseman
Podczas weekendu 11-12 sierpnia odbędzie się doroczny wyjazd na narty do Mt. Cheeseman. Nocleg w
sobotę jak zwykle w ”Forest Lodge” u podnóża Mt Cheeseman w pokojach integracyjnych ze wspólną
kuchnią i łazienką (pościel we własnym zakresie). Koszt noclegu:
11-12
• osoba dorosła - $30 (członkowie stowarzyszenia: $25)
August
• dzieci i młodzież (do 18 lat) - $18 (członkowie stowarzyszenia $15)
Z reguły w sobotę po południu jeździmy na nartach (z opcją relaksu w Skyline Lodge), w porze kolacji
zbieramy się w Forest Lodge na wspólny wieczór towarzyski, i w niedzielę ponownie na narty!
Liczba miejsc ściśle ograniczona (w ub. roku mieliśmy więcej chętnych niż miejsc!). Do 4 czerwca zapisy przyjmuje
Jacek Pawłowski (021 104 1272). Jeżeli po tym terminie będą jeszcze wolne miejsca, podamy dalsze instrukcje.
Aby potwierdzić rezerwację, prosimy o zapłatę za nocleg z góry – numer konta BNZ 02-0800-0906732-00 (reference:
ski+nazwisko). W razie zmiany okoliczności, rezerwację będzie można odstąpić innej osobie lub rodzinie.
Więcej informacji o Mt Cheeseman:
http://www.mtcheeseman.co.nz
https://www.facebook.com/MtCheesemanSkiArea/?fref=nf
¤¤¤
Our annual ski trip to Mt Cheeseman has been confirmed for the weeked of 11-12 August. As in the previous years,
accommodation on Saturday night is at the ”Forest Lodge” in lower Mt Cheeseman, dormitory style with shared
facilities (own bedding required). Accommodation costs:
• Adult - $30 (members of the Association: $25)
• Children and youth (under 18) - $18 (members of the Association: $15)
We generally ski from lunchtime on Saturday (with the option to just relax at the Skyline Lodge, chat and enjoy the
views), get together at dinner time for a social evening at Forest Lodge, and ski again on Sunday.
Numbers are strictly limited (last year we were overbooked!). Until 4 June bookings are taken by Jacek Pawłowski
(021 104 1272). If there are spaces available after that date, we will provide further instructions.
In order to confirm your space, up front payment is required, which can be made to our bank account: BNZ 02-08000906732-00 (reference: ski+surname). If your circumstances change later, you will be able to transfer your booking to
another person or family.
For more information about Mt Cheeseman ski field visit:
http://www.mtcheeseman.co.nz
https://www.facebook.com/MtCheesemanSkiArea/?fref=nf.
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Nasza regularna działalność / Our regular activities
Polonus: PolArt2018 Brisbane, Australia
Do Festiwalu PolArt 2018 Brisbane zostało blisko 200 dni. Polonus nadal ciężko pracuje nad
przygotowaniem programu na trzy koncerty w Brisbane.
Wyjazd na festiwal to dla nas ogromne wyzwanie finansowe, dlatego tez już od dwóch lat
prowadzimy zbiórkę funduszy poprzez różnorodna aktywność, jak np. sprzedaż polskich
potraw. W ramach gromadzenia funduszy przyjmujemy zamówienia na pierogi (ruskie, z
kapustą i grzybami i inne). Cena do ustalenia w zależności od rozmiaru zamówienia.
Z wdzięcznością przyjmujemy również pomoc naszych polskich i nowozelandzkich przyjaciół i
sympatyków w formie datków finansowych. Polonus bank account: The Polish Association in
Christchurch, Dance Group - 02 0800 0906732 01.
Poniżej zdjęcia z naszego występu na marcowym festynie Culture Galore!
~~~
With only about 200 days left until the 2018 PolArt Festival, Polonus is working hard to prepare its repertoire for the three
concerts it will perform at in Brisbane. Attendance at the Festival is a tremendous financial challenge for us, and we have
started fundraising for it some two years ago. As part of our fundraising, we offer pierogis for sale (cheese & potato,
sauerkraut & mushroom, and other fillings). Price by agreement, depending on the size of the order. We also gratefully
receive support from our Polish and New Zealand friends and supporters in the form of financial donations. These can be
made to the Polonus bank account: The Polish Association in Christchurch, Dance Group - 02 0800 0906732 01.
See below a couple of photos from our March performance at the Culture Galore Festival!

Polskie przedszkole | Polish language playgroup
Polskie przedszkole, prowadzone przez Magdę Pawłowską, zaprasza rodziców z dziećmi (od 0 do wieku wczesnoszkolnego)
na regularne spotkania i zajęcia dla dzieci w jęz polskim. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie (czasem co tydzień) w
Lyttelton Playcentre lub Prebbleton Playcentre. Terminy spotkań są publikowane na bieżąco na stronie FB: Polskie
Playcentre Christchurch.
~~~
The Polish language playgroup, coordinated by Magda Pawłowska, invites all parents and children (0 – early primary school
age) to the playgroup’s regular sessions in Polish. The playgroup meets every fortnight, sometimes weekly, at the Lyttelton
Street Playcentre or the Prebbleton Playcentre. The up to date information about the dates and venues of forthcoming
sessions is published on the facebook page: Polskie Playcentre Christchurch.

Wesoła Polska Szkoła - Szkolne Wieści | The Polish School News
W dniach 23 i 24 kwietnia odbyły się wakacyjne zajęcia szkolne. W programie zajęć, jak zwykle znalazły się zajęcia
edukacyjne - nauka czytania i pisania oraz różnorodne zabawy. W pierszym dniu czytaliśmy listy od uczniów ze szkół z
Wrocławia, Poznania, Gdyni i Londynu. Później bawilismy się na świeżym powietrzu w podchody, w czasie których
uczniowie wykonywali różne zadania i opowiadali na pytania – wszystko oczywiście w języku polskim. W drugi dzień zajęć
szkolnych postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do Canterbury Muzeum, gdzie uczniowie mieli okazję poznać
ciekawostki techniczne oraz wykonać interesujące doświadczenia naukowe w sekcji specjalnie przygotowanej dla młodych
odkrywców. Odwiedziliśmy też wystawę o pierwszych polskich osadnikach i poznaliśmy ich 145 letnią historię. Potem
korzystając z uroków słonecznego jesiennego dnia urządziliśmy sobie piknik w Ogrodzie Botanicznym. Dziękujemy Joannie
Oryszczak za jej obecność i pomoc.
Dnia 2 maja studenci naszej szkoły mieli wyjatkową okazję występowac podczas uroczystości w Canterbury Muzeum z okazji
zamknięcia wystawy o pierwszych Polskich osadnikach. Przy tej okazji promowali oni również nasze narodowe święta - Flagi
i Polaków żyjących poza granicami Polski. Uczestnicy tej uroczystości otrzymali ciastka w kształcie konturu Polski
udekorowane naszymi narodowymi barwami.
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Ważna informacja dla wszystkich posiadaczy polskiej legitymacji szkolnej - jeżeli ktoś planuje w najbliższym czasie podróż
do Polski to istnieje możliwość przedłużenia legitymacji do 31.01.2019. Kontakt Sylwia Smiarowska 021637565.
Jak zwykle zapraszamy na nasze zajęcia oraz do odwiedzania nas na naszej stronie Facebook.
~~~
On the 23 and 24 of April the holiday Polish school activities
took place. As usual, educational activities took place such
as reading and writing and other fun events. On the first
day we read the letters we have received from the school
in Wrocław, Poznan, Gdynia and London. Later in the day
we did a treasure hunt outside which included the students
in answering certain questions and solving problems – all of
which was of course done in Polish. On the second day we
decided to take a trip to the Canterbury Museum where
the students had the opportunity to learn new things as
well as take part in activities in relation to the different eras
of education, specially organised for young explorers. We
also visited the display for Polish settlers in New Zealand
and familiarised ourselves with the 145-year-old history.
We then took advantage of the autumn sun and made ourselves a picnic in the Botanic Gardens. We thank Joanna
Oryszczak for your presence and help.
On the 2nd of May our students had the wonderful opportunity to perform during the closing of the Polish Settlers display
that took place in the Canterbury Museum. During this occasion we were also able to commemorate the day that
celebrates the Polish flag and Polish people who live overseas. Participants of this event received cookies in the shape of
Poland and decorated with our Polish national colours – red and white.
I would like to inform students of our school that you can get a stamp saying that the Polish school ID is valid till 31.01.2019.
Contact Sylwia Smiarowska 021637565.
As usual we welcome all to our Polish school activities and we also welcome you to visit us on our Facebook page.

“POLKA” Radio
POLKA Radio nadaje w trzeci poniedziałek miesiąca w południe. Powtórka programu nadawana jest w następną niedzielę o
15:00. Wejdź na Plains FM 96.9 aby posłuchać na żywo lub ściągnąć podkasty. W najnowszych audycjach Abina Pope z
rodziny Kotłowskich opowiada o odkrywaniu swych polskich korzeni, oraz Tomek Prokop o swej wieloletniej działalności
polonijnej.
~~~
POLKA Radio is on air on the third Monday of every month at noon, and repeated the following Sunday at 3pm. Check us
out on Plains FM 96.9 for direct streaming or to download the latest podcasts. In the latest broadcast, listen to an interview
with Abina Pope about discovering her Polish roots and Tom Prokop about his Polonia community work.

Polska Biblioteka na Peterborough Street | Polish Library in Peterborough Street

22 maja polska pisarka Olga Tokarczuk została laureatką prestiżowej Man Booker International Prize. Jury doceniło jej
książkę "Bieguni", którą tłumaczyła Jennifer Croft. Tokarczuk jest pierwszą polskojęzyczną pisarką, która wygrała tę
międzynarodową nagrodę, jedną z najważniejszych w świecie literatury. „Bieguni”, jak również wcześniejsza powieść pisarki
„Prawiek i inne czasy” są już na półkach polskiej biblioteki. Wkrótce dołączy do nich kolejna powieść Tokarczuk „Prowadź
swój pług przez kości umarłych" zekranizowana przez Agnieszkę Holland w filmie POKOT.
Zapraszamy do korzystania z polskiej kolekcji w bibliotece miejskiej, która jest dostępna w oddziale przy 91
Peterborough Street. Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9.00 – 18.00, sobotaniedziela 10.00 – 17.00.
~~~
On 22 May, Polish writer Olga Tokarczuk became
the winner of the prestigious Man Booker
International Prize. Jury awarded the prize to her
book "Flights", translated by Jennifer Croft.
Tokarczuk is the first Polish writer to win this international prize, one of the most important in literature. The English
translation - „Flights”, as well as Tokarczuk’s later novel „Drive your Plow over the bones of the Dead” (on which Agnieszka
Holland’s film SPOOR is based), are currently on order at the Christchurch City Libraries, but you can place a hold on them
already to get in early!
The Polish language collection at the Christchurch City Libraries is available at the Peterborough St branch. Opening
hours: Monday – Friday 9.00 – 6.00 p.m.; Saturday – Sunday 10.00 – 5.00 p.m.
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Ogłoszenia/Announcements
Przygotowania do 75 rocznicy przyjazdu Polskich Dzieci do NZ | 75th anniversary of the arrival of
Pahiatua Polish Children
1 listopada 2019 roku będzie 75-ą rocznicą przyjazdu do Nowej Zelandii Polskich Dzieci i ich opiekunów. Komitet Obchodów
Rocznicowych pragnie nawiązać kontakt z Pahiatulczykami i ich rodzinami i zaprasza do zgłaszania sugestii jak upamiętnić
rocznicę tych historycznych wydarzeń. Sugestie dot. planowanych obchodów prosimy zgłaszać do 1 lipca pod adres:
polish70reunion@polishcommunity.org.nz
~~~
1 November 2019 will mark the 75th anniversary of the arrival of the Pahiatua Polish Children and their caregivers to New
Zealand. The 70th Reunion Facilitating Committee is looking to engage with the Pahiatua Polish Children’s community by
calling for submissions on how to commemorate this historic event in 2019. Please feel free to email your submission by 1
July to: polish70reunion@polishcommunity.org.nz

Lekcje jęz. polskiego dla dorosłych | Polish language tuition for adults
Kilkakrotnie otrzymaliśmy ostatnio zapytania, czy organizujemy w Christchurch naukę jęz. polskiego dla dorosłych.
Chcielibyśmy w związku z tym zrobić rozeznanie, jakie byłoby zainteresowanie takimi lekcjami.
Osoby potencjalnie zainteresowane regularną nauką polskiego, gdyby zaistniała taka możliwość, prosimy o kontakt na nasz
email: christchurch@polonia.org.nz .
~~~
We have been asked recently whether there is a possibility in Christchurch to learn Polish as a Foreign Language. We would
therefore like to get some idea of the likely numbers that might be interested.
If you are interested in attending regular Polish language classes if such opportunity is offered in Christchurch, please let us
know by email: christchurch@polonia.org.nz .

Wspomnienie o Julie Mokrzyckiej | Remembering Julie Mokrzycka
W marcu minęła pierwsza rocznica śmierci Julie Mokrzyckiej, długoletniej aktywnej członkini naszego Stowarzyszenia. Z
okazji rocznicy przyjaciele Julie – Margaret Brosnan i Bernard Hempseed - opublikowali krótkie opracowanie historii jej życia
„Polish Kiwis” – od dzieciństwa w Polsce, wygnania na Syberię i szczęśliwych lat w obozie w
Pahiatua, po pózniejszą pracę jako siostra zakonna, nauczyciel i opiekun społeczny. Margaret i
Bernard pragną podzielić się opowieścią o życiu Julie z wszystkimi zainteresowanymi. Bezpłatne
kopie publikacji „Polish Kiwi” można uzyskać kontaktując się z nimi pod numerem 03 342 5967 lub
emailem mbrosn@xtra.co.nz
~~~
March marked the first anniversary of the passing of Julie Mokrzycka, a long serving active member
of our Association, . Marking the anniversary, Julie’s friends Margaret Brosnan and Bernard
Hempseed published a short brochure „Polish Kiwi” chronicling her life, from the childhood in
Poland, exile in Siberia and happy years in the Pahiatua Camp, through the later years working as a
nun, a teacher and a social worker. Margaret and Bernard would like to share Julie’s story with all interested. Free copies
of „Polish Kiwi” are available by contacting Margaret and Bernard on 03 342 5967 or by email mbrosn@xtra.co.nz

Składki członkowskie

Membership Fees

Zapraszamy do płacenia składek członkowskich za nowy
rok finansowy 2018/19 ($25.00 indywidualna; $50
rodzinna). Przyjmujemy zapłatę przelewem na konto BNZ
02-0800-0906732-00 (wpisując nazwisko w polu
“reference”) lub gotówką podczas naszych spotkań.
Dziękujemy za terminowe płacenie składek, które
umożliwiają nam kontynuowanie naszej działalności.
UWAGA! Zwracamy uwagę na zatwierdzone niedawno
zmiany w Statucie, w efekcie których zostały ustanowione
następujące nowe kategorie członkostwa:
- Senior: osoby powyżej 70 roku życia, które w przeszłości
były pełnymi członkami stowarzyszenia.
- Junior: osoby do 18 roku życia zamieszkałe pod jednym
adresem z pełnym członkiem stowarzyszenia
- Temporary New: nowi członkowie pragnący przystąpić do
Stowarzyszenia w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Członkostwo w powyższych kategoriach jest bezpłatne.
Członkom przysługują zniżki na imprezy organizowane
przez Stowarzyszenie.

Membership fees for the 2018/19 financial year can be paid
now (individual - $25.00 family- $50). We accept payment
by direct transfer to our bank account BNZ 02-08000906732-00 (using your surname as the reference) or in cash
during our meet ups. Thank you for the prompt payment of
your membership fees which allow us to continue our work
and activities.
Please note that the recent changes to the Rules of the
Association have established the following new categories
of membership:
- Senior: any person over the age of 70, who is a previous
member of the Association
- Junior: any person under the age of 18, living at the same
address as a Full member of the Association
- Temporary New: new members intending to join the
Association within 6 months.
There is no membership fee for members in the above
categories. Members are entitled to discounts to events
organised by the Association, where applicable.
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Członkowie są uprawnieni do wszystkich korzyści
płynących z członkostwa, ale nie mają prawa do udziału w
głosowaniu ani kandydowaniu do zarządu, które to prawa
dotyczą wyłącznie dla pełnych członków Stowarzyszenia.
Pełne członkostwo Stowarzyszenia można uzyskaćw
dowolnej chwili zapłaciwszy składki członkowskie.

Other members enjoy all benefits of membership but shall
not have the right to vote and to be elected to Executive
roles. These rights are limited to the Full members of the
Association only. Full membership can be obtained at any
time, subject to the payment of membership fees.

Rozmaitości/Miscellaneous

Ogólnopolski Konkurs Historyczny – “Dzieci Pahiatua” | „Pahiatua Children” –Competition in Poland

W Polsce trwa obecnie konkurs majacy na celu popularyzowanie wiedzy o Pahiatulczykach. Konkurs skierowany jest do
uczniów szkół podstawowych i średnich. Podstawową literaturą jest książka Dwie Ojczyzny – Polskie dzieci w Nowej
Zelandii – Tułacze wspomnienia. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną z form: esej, film, prezentacja, grafika, obraz i
inne, opisującą losy dzieci w okresie II wojny światowej i dalsze ich losy. Do konkursu zgłosiło się 172 uczestników z całej
Polski. W drugim etapie konkursu, uczestnicy wykonali test wiedzy z informacji o losach polskich dzieci, ktore w latach 1944
– 1949 przebywaly w obozie w Pahiatua. Na stronie www.pahiatua.pl można zobaczyć nadesłane przez uczestników
konkursu prace. 2 czerwca 2018 r. odbedzie sie finał ogólnopolski. Tymczasem, ponizej zamieszczamy przykladowe
zgloszenia do konkursu w kategorii wiersz i obraz i zachecamy do zapoznania sie z pracami pozostalych uczestnikow
konkursu, ktore sa bardzo piekne i wzruszajace! Organizatorom gratulujemy tej wspanialej inicjatywy.
~~~
A competition is currently underway in Poland aiming to spread the knowledge of the story of Pahiatua Children among
primary and secondary school students. The source textbook is New Zealand's First Refugees: Pahiatua's Polish Children.
The participants submit works in one of the following categories: essay, film, presentation, painting, and others, the subject
of which is the Pahiatua Children’s life during and after WW2. 172 participants entered the competition from all over
Poland. In the second stage, they had to complete a test of knowledge of historical facts.
Please visit www.pahiatua.pl to view the works submitted for the competition. The grand final will take place on 2 June
2018. In the meantime, we have included below some examples of the entries in the poetry and painting categories, and
we encourage you to see other submissions which are all very beautiful and moving! Congratulations to the organisers for
this initiative.
Tomasz Tomczyk – Miechów: „Komitet do spraw ugoszczenia”
Niedawno z objęć matki wyrwani,
Z rąk ojca brutalnie wyszarpani.
Pytali: Czy takie jest życie?
Gdy strzał w tył głowy budził ich o świcie.
W wędrówce nie mającej końca,
Zbliżali się coraz bliżej słońca,
Witani z sercem na dłoni
Stali w oknach pociągu – skroń, przy skroni.
Resztą dziecięcej ufności,
Zmywali ślady sowieckiej marności.
733 dziecięce twarze,
witały obiecaną krainę marzeń.
Zabawką pod poduszkę schowaną,
oswajały samotność modlitwą przetykaną.
Stali się dla siebie siostrą, bratem
We wspólnej ucieczce przed czerwonym katem.
Dominik Pietrzykowski – Włocławek
Bóg dał im lepsze życie w oddali
Dobrym ludziom dał szansę… i ich ocalił.
Nie spełnił się rozkaz polskiego unicestwienia,
Bo gdzieś tam powstał Komitet do Spraw Ugoszczenia.

Z kart historii: Konstytucja 3 Maja - najważniejsza z konstytucji

Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się
niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.
Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej korzenie
są jednak znacznie głębsze. Już od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee głębokich reform politycznych.
Oświeceniowi pisarze polityczni, tacy jak Stanisław Dunin-Karwicki, Jan Stanisław Jabłonowski, Stanisław Leszczyński i
Stanisław Konarski, krytykowali w swoich dziełach ustrój oparty na zasadzie liberum veto i słabości władzy wykonawczej oraz
proponowali nowe sposoby sprawowania rządów w Rzeczpospolitej.
Odzyskiwanie niepodległości
„Naród polski w ostatnim stadium upadku” – tak pisał „Monitor”, jedno z najbardziej wpływowych czasopism politycznych
obozu reformatorskiego w 1763 r. Stan Rzeczpospolitej był rzeczywiście fatalny. Polska już od schyłku XVII w. nie była
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państwem suwerennym. W okresie rządów dynastii saskiej stała się ona protektoratem Rosji, która miała wieczyście
gwarantować jej wolność i bezpieczeństwo. W rzeczywistości pod piękną frazeologią kryła się brutalna dominacja polityczna
i chaos. W sposób szczególny fakt, że „Polska nierządem stoi”, był widoczny pod koniec lat sześćdziesiątych, czyli okresie
Konfederacji Barskiej.
I rozbiór Polski spowodował swoisty przełom w myśleniu o reformach państwa. Znany za sprawą gestu Tadeusza Rejtana
Sejm rozbiorowy, poza wydaniem zgody na rozbiór, stworzył również Komisję Edukacji Narodowej. Nieprzypadkowo
czterech najważniejszych twórców Konstytucji było związanych z Komisją. Ta i inne inicjatywy początków panowania
Poniatowskiego, takie jak Szkoła Rycerska, stanowiły podstawę do starań o odzyskanie suwerenności przez Rzeczpospolitą.
Sejm rozbiorowy na żądanie Rosji stworzył również Radę Nieustającą, będącą swoistą radą ministrów, której celem miało
być ograniczenie władzy królewskiej i planów głębokich reform.
W drugiej połowie lat 80. sytuacja międzynarodowa zmieniła się na korzyść Rzeczypospolitej. Wybuch wojny rosyjskotureckiej i włączenie się do niej Austrii sprawiły, że król Stanisław August Poniatowski postanowił wykorzystać tę sytuację do
wzmocnienia swojej władzy i niezależności od Katarzyny II. Droga do tego celu może wydawać się dość zaskakująca. Zwołany
w 1788 r. Sejm miał zatwierdzić sojusz polsko-rosyjski i włączenie się do wojny z Turcją. Tymczasem wśród zgromadzonej na
Sejmie szlachty zapanowało pragnienie zerwania związków w Rosją. Pierwszym krokiem była likwidacja Rady Nieustającej.
Skonfederowany Sejm, w którym niemożliwe było zastosowanie liberum veto, rozpoczął realizację reform. Już pod koniec
1788 r. uchwalono powiększenie armii z ok. 20 do 100 tys. żołnierzy. Pod koniec kolejnego roku ulicami Warszawy przeszła
kilkutysięczna tzw. czarna procesja mieszczan, żądających zrównania w niektórych prawach ze szlachtą.
Zamach stanu?
Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się najważniejsi przedstawiciele obozu reformatorskiego: Stanisław Małachowski,
Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki i Tadeusz Matuszewicz. Z czasem ich liczba sięgnęła 60 osób
cieszących się wsparciem króla. Podczas spotkań zastanawiano się nad kształtem reformy, m.in. analizując konstytucję
amerykańską i prace francuskiego Zgromadzenia Narodowego.
Ich działania przyspieszyło pogorszenie się sytuacji międzynarodowej. Przegłosowanie ustawy zmieniającej ustrój
zaplanowano na okres tuż po Wielkanocy, gdy większość posłów wciąż przebywała w swoich oddalonych często o setki
kilometrów dworach. 2 maja 1791 r. w Pałacu Radziwiłłowskim (obecnym prezydenckim) odczytano projekt ustawy. Tego
samego dnia w domu ambasadora Rosji obradowali przeciwnicy reform.
Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych odczytano odpowiednio dobrane depesze dyplomatyczne
wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się do króla: „abyś nam odkrył widoki swoje ku ratowaniu
ojczyzny”. Poniatowski odparł, że jest nim uchwalenie wielkiej reformy. Natychmiast przegłosowano uchwalenie Ustawy
Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: „Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę”.
W tym samym czasie przed Zamkiem Królewskim obstawionym przez dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego
oddziały garnizonu warszawskiego gromadził się rozentuzjazmowany tłum. Wśród niego wieczorem do pobliskiej katedry
św. Jana przeszli posłowie na czele z marszałkiem Stanisławem Małachowskim, aby zaprzysiąc nową ustawę. Król do katedry
z uwagi na bezpieczeństwo udał się łączącym ją z Zamkiem bezpośrednim przejściem.
Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i
mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Sejm miał być zwoływany co dwa lata; po upływie ćwierć wieku — czyli w 1819 r.
- Sejm nadzwyczajny miał zmienić Konstytucję.
Upadek i legenda
Rok po uchwaleniu Konstytucji Sejm Wielki wciąż obradował, uchwalając kolejne ustawy budujące nowy ustrój. 3 maja 1792
r. król w sąsiedztwie Łazienek wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej, mającej być wotum za
uchwalenie Konstytucji. W trakcie uroczystości rozszalała się wichura, co przyjęto za złą wróżbę. W tym samym czasie na
kresach Rzeczypospolitej w miasteczku Targowica zbierali się magnaci dążący wraz z Katarzyną II do obalenia nowego
ustroju. Kilka miesięcy później przejęli władzę, unieważniając większość ustaw Sejmu Wielkiego. Był to zarazem moment
rozpoczynający ostateczny upadek Rzeczpospolitej.
Konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. Odniesienia do Konstytucji 3
Maja znajdowały się w Konstytucji Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. nadając Konstytucję Królestwu Polskiemu sam car
Aleksander I sugerował, że odwołuje się do ustawy z 3 maja 1791 r.
Wraz z odchodzeniem w przeszłość świadków epoki Konstytucja stawała się mitem dla żyjących pod zaborami. W 32.
rocznicę jej uchwalenia piętnastoletni uczeń gimnazjum wileńskiego napisał na tablicy „Vivat Konstytucja 3 maja!”. Jego
koledzy dopisali niżej: „Jak słodkie wspomnienie dla nas rodaków, lecz nie masz kto by się o nią upomniał”. To wydarzenie
było początkiem prześladowań wileńskiej młodzieży.
Dziewiętnastowieczne poglądy na Konstytucję streścić można słowami jednego z działaczy emigracji po powstaniu
listopadowym Janusza Woronicza: „Ustawa 3 maja nie zdołała odwrócić już rozbiorów, uratować niepodległości narodu,
uratowała go wszakże pod względem wewnętrznej naprawy, uratowała od wiecznej zakały. Z zapałem powitał ją cały naród i
po dziś dzień jest ona jedynym węzłem rozszarpanej Polski”.
Michał Szukała
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