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Ostatnio u nas | Latest news 
Obiad Seniora | Annual Seniors’ Lunch 
Na początku października z wielką przyjemnością gościliśmy naszych Seniorów na dorocznym Obiedzie. Dziękujemy 
za liczne przybycie, za radosne i wzruszające chwile i do zobaczenia ponownie wkrótce!  
Miło nam było gościć naszą Konsul Winsome Dormer oraz autorkę Jo Bailey, której opowieść o pracy nad książką 
„Never Forget”, zawierającą historię rodziny Węgrzynów  przybyłych do Nowej Zelandii w 1944 r. z grupą 
Pahiatulczyków, wywołała wiele wspomnień u starszych gości, młodszym przysparzając łez wzruszenia. Składamy 
gorące podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i obsługę tegorocznego obiadu. 

~~~ 
In early October, it was our pleasure to host the annual Seniors’ Lunch. Thank you for the great turnout, and for the 
happy and moving moments shared together.  
It was lovely to have our Honorary Consul Winsome Dormer in attendance, as well as our special guest - author Jo 
Bailey, whose presentation on writing the book “Never Forget”, which includes the story of the Węgrzyn family who 
arrived in New Zealand in 1944 with the Pahiatua Children’s group, brought out memories from our older guests and 
a tear or two from the younger ones. A huge thank you to all who assisted with the preparation and service.   
See you all next time! 

     

Tydzień Historycznego Dziedzictwa | Beca Heritage Week 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli nam w 
porządkowaniu nagrobków polskich osadników na cmentarzu w 
Linwood oraz wzięli udział w przygotowanych przez nas 
imprezach w ramach tegorocznego Tygodnia Historycznego 
Dziedzictwa - zawiedzaniu Linwood Cemetery oraz prelekcji 
„Pierwsi polscy osadnicy w Nowej Zelandii i ich historie” 
zaprezentowanej przez Barbarę Scrivens i Raya Watembacha.  
Jesteśmy wdzięczni, że Barbara i Ray przybyli aż z Auckland  
i New Plymouth aby się z nami spotkać.  Bardzo nas też 
ucieszyła obecność wielu potomków polskich osadników, 
niektórzy z nich również przybyli na to spotkanie z daleka.   
Mamy nadzieję częściej Was spotykać na naszych imprezach!   
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Prowadzona przez Barbarę od 2012 roku strona http://polishhistorynewzealand.org/about-us/ jest wspaniałym 
źródłem informacji o Polakach w NZ.  Opowiedziane na niej osobiste historie polskich 
rodzin składają się na historię osadnictwa z Polski w Nowej Zelandii od XIX w. po czasy 
współczesne.  Zachęcamy do odwiedzania tej strony,  oraz dzielenia się dziejami swoich 
rodzin, wzbogacając tym archiwum naszego wspólnego polskiego dziedzictwa.     
Nasza broszura przygotowana w związku z Tygodniem Dziedzictwa Historycznego: 
When Poland was nowhere: Centenary of Poland’s Regained Independence 
Commemorative Linwood Cemetery Walk pozostanie dostępna na naszej stronie www 
aby mogli z niej korzystać odwiedzający Christchurch rodacy i wszyscy zainteresowani 
historią polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii: http://www.polonia.org.nz/news-and-
events  

~~~ 
A big thank you to everyone who joined us for the Linwood Cemetery working bee in preparation for the Beca 
Heritage Week, and participated in our Heritage Week events – the self-guided walk of the Linwood Cemetery and 
the informative and entertaining  talk presented by Barbara Scrivens and Ray Watembach on Early Polish Settlers: 
Uncovering Their Stories.  
We are very grateful to Barbara and Ray for travelling from Auckland and New Plymouth respectively especially to 
meet with us.  It was great to see many descendants of the early Polish settler families, some of who have also 
travelled from far afield, at one of our events, and we are looking forward to seeing you at many others!   
Barbara’s website http://polishhistorynewzealand.org/about-us/ is a wonderful resource, recounting through 
personal stories the history of Polish settlement in New Zealand.  We strongly encourage you to visit the site, enjoy 
the stories and, if you also have a family story you would like to share and thus contribute to this repository of our 
shared Polish heritage, please get in contact with Barbara directly.  
Our Heritage Week pamphlet: When Poland was nowhere: Centenary of Poland’s Regained Independence 
Commemorative Linwood Cemetery Walk will remain available on our website for the benefit of visitors to 
Christchurch and anyone with interest in the Polish settlers’ history: http://www.polonia.org.nz/news-and-events  

 

Listopad: Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości 
November: Centenary of Poland’s Regained Independence 

Uroczystość okolicznościowa z udziałem Ambasadora RP i Konsul Honorowej |  
Independence Day reception with the Ambassador of Poland and Honorary Consul  
W listopadzie br. upamiętniamy setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli.   

Z tej okazji, w piątek 9 listopada wieczorem 
odbędzie się uroczystość okolicznościowa której 
współgospodarzem, wraz z Ambasadorem RP  
i Konsul Honorową Winsome Dormer, jest 
Stowarzyszenie Polaków w Christchurch.   

9 
Nov 
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Jest to impreza dla członków Stowarzyszenia (wstęp za zaproszeniem). Do członków naszego Stowarzyszenia zostały 
już wystosowane zaproszenia, jeżeli ktoś go nie otrzymał, a jest członkiem Stowarzyszenia, prosimy o bezzwłoczny 
kontakt celem wpisania na listę gości. 

~~~ 
In November we will commemorate the Centenary of Poland’s Independence, regained after 123 years of foreign 
occupation and loss of statehood.   
To mark the occasion, on Friday 9 November in the evening, there will be a formal reception co-hosted by the 
Ambassador of Poland, the Honorary Consul Winsome Dormer and the Polish Association in Christchurch.  
This is a member’s event (entry by invitation).  Invitations have already been issued to the members of our 
Association, however if you have not received it and you are a member, please let us know without delay in order 
that your name can be entered on the guest list. 

„100 lat Niepodległej”: Koncert patriotyczny w wykonaniu Artura Gotza  | 
„Polish Independence 100”: Artur Gotz recital 

W samym dniu 100-ej rocznicy, 11-go listopada (niedziela) o godz. 15-ej zapraszamy na okolicznościowe 
spotkanie muzyczne.  Artur Gotz, wokalista Roku 2016 (trzy płyty, ponad 400 koncertów), aktor scen 
Warszawy i Łodzi, tytułowy bohater powieści „Idol”, wystapi w koncercie patriotycznym z okazji 100-
lecia Polski Niepodległej. Akompaniament: Dawid Ludkiewicz – instrumenty klawiszowe. 
Za pomocą piosenek i tekstów literackich artysta zaprezentuje historię Polski XX wieku. Nie zabraknie 

twórców dwudziestolecia międzywojennego jak Marian Hemar, Julian Tuwim czy Henryk Wars, a także wielkich 
polskich poetów Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Stanisława Wyspiańskiego (fragment „Wyzwolenia” i 
„Wesela”), Mirona Białoszewskiego (fragment „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego”) z muzyką Mateusza 
Pospieszalskiego, Józefa Czechowicza, Ryszarda Krynickiego, a nawet Galla Anonima („Ballada o cudownych 
narodzinach Bolesława Krzywoustego”).  Zaprezentowane zostaną również niezapomniane przeboje Kabaretu 
Starszych Panów, które artysta nagrał na swojej trzeciej płycie z okazji 60-lecia powstania legendarnego kabaretu, a 
także piosenki Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty oraz znane piosenki patriotyczne często w zaskakujących 
aranżacjach i oryginalnej, porywającej interpretacji. 
Wstęp: $10 (gotówką przy wejściu).  Członkowie Stowarzyszenia Polaków w Christchurch: wstęp wolny.  
Stowarzyszenie Polaków w Christchurch zapewnia poczęstunek – napoje i coś słodkiego. 

~~~ 
On the very day of the centenary, 11th November (Sunday) at 3.00 p.m. please join us for a recital of patriotic music 
and poetry performed by Artur Gotz from Poland. 
Songs and musical interpretation of literary texts will convey the Poland’s 20th century history.  Although the 
performance will be in the Polish language, it should appeal to anyone who enjoys the popular in Europe genre of 
sung poetry. 
Entry: $10 (cash on the door only).  Members of the Polish Association in Christchurch: free.   
The Polish Association in Christchurch is sponsoring the refreshments for this function: drinks and baking. 

         

11 
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Wkrótce / Coming Soon 
Msza Św w jęz. polskim | Holy Mass in Polish 

W sobotę, 27 października o godz. 12.30 w kościele St. Bernadette Church, 76 Hei Hei Road, ks. 
Tadeusz Świątkowski odprawi mszę św w jęz polskim.  Będzie to prywatna msza z okazji srebrnych 
godów członków naszego Stowarzyszenia, Sylwii i Irka Śmiarowskich, do udziału w której w imieniu 
Jubilatów zapraszamy wszystkich zainteresowanych.   

~~~ 
On Saturday, 27 October at 12.30 p.m. at the St. Bernadette Church, 76 Hei Hei Road, Father Tadeusz Swiatkowski 
will say a Holy Mass in Polish.  It will be a private mass to celebrate the 25th wedding anniversary of members of our 
community, Sylwia and Irek Śmiarowski, to which they would like to invite all interested. 

Wielokulturowy Festyn Bożonarodzeniowy  | Global Christmas Multicultural Festival 
W sobotę, 24 listopada w godz. 17.00 – 22.00 w Ray Blanc Park, 
Maidstone Road, odbędzie się inauguracyjny wielokulturowy festyn 
bożonarodzeniowy.  Zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska, na 
którym można będzie zakupić tradycyjne ozdoby świąteczne,  polskie 
wypieki i dania na gorąco.   
W ramach festynu planowana jest również wystawa tradycyjnych dekoracji 
świątecznych z różnych zakątków świata, w tym i polskiej choinki.   
Zapraszamy do udziału, jak również do wspomagania naszych wysiłków 
fundraisingowych darując wypieki na sprzedaż.  Wypieki można 
dostarczyć na nasze stoisko w dniu imprezy lub umówić się na ich odbiór z 
członkami zarządu dnia poprzedniego. 

~~~  
On Saturday, 24 November between 5.00 – 10.00 p.m.  17.00 – 22.00 an 
inaugural Global Christmas Festival will be held at the Ray Blanc Park, 
Maidstone Road. Please visit our stall with items for sale: traditional 
Christmas decorations, baking and hot food.     
 

As part of the festival, the organisers are planning a display of traditional Christmas decorations from around the 
world, which will include our Polish Christmas Tree.   
We also encourage everyone to support our fundraising efforts by offering baking for sale.  You can drop off your 
baking at our stall on the day, or arrange collection with one of the committee members the day before. 

Spotkanie Wigilijne | Christmas Celebration 
W niedzielę, 9 grudnia o godz. 14-ej w sali przy kościele Sacred Heart w Addington (70 Spencer Street) 
odbędzie się doroczne spotkanie wigilijne na które serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkających w 
Christchurch rodaków, jak również  gości przebywających wtedy w naszym mieście z wizytą.   
Prosimy o przyniesienie tradycyjnych dań wigilijnych na wspólny stół.   
Najmłodsze dzieci zachęcamy do przebrania się w stroje związane z tematyką świąteczną, 

przewidziane są nagrody za najciekawszy kostium. 
Do dzieci tradycyjnie przyjdzie Mikołaj.  Rodziców prosimy 
o przygotowanie skromnych prezentów do $20, opisanych 
imieniem i nazwiskiem dziecka. 

~~~ 
Please join us on Sunday, 9th December at 2.00 p.m.  at 
the Sacred Heart Church Hall (70 Spencer Street) for our 
annual Christmas celebration.   

We warmly invite all members of the Polish community in Christchurch and visitors to our city to attend.     
Please bring a plate of traditional Christmas food to share. 
We encourage the youngest children to wear a Christmas-themed costume – there will be prizes!   
As always, Father Christmas will be stopping by to visit the children.  We request that parent prepare modest gifts 
for the children, up to $20, clearly marked with the child’s full name. 

24  
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Piknik Rodzinny u Konsul Honorowej | Family Picnic at the Honorary Consul’s residence 
 W niedzielę, 16 grudnia w godz. 12.00 – 14.00 zapraszamy na przedświąteczny piknik rodzinny w 
siedzibie Konsul Honorowej w Loburn koło Oxford.  Zapraszamy na wspólne BBQ, oraz gry i zabawy na 
świeżym powietrzu.   
Adres i inne szczegóły podamy w następnych 
Wiadomościach.    

~~~ 
On Sunday, 16 December between 12.00 – 2.00 p.m.  
please join us for a pre-Christmas family picnic at the 
residence of our Honorary Consul Winsome Dormer in 
Loburn near Oxford.  There will be a BBQ, and outdoor 
games for all ages.   
The address and other details will be provided in our next 
Newsletter.   

Nasza regularna działalność / Our regular activities 
Polonus na scenie | Polonus on stage 
Po niedawnym występie na Lincoln CultureFest, Polonus już się przygotowuje do następnego koncertu w ramach 
festynu miejskiego Celebrate Bishopdale w niedzielę 25 
listopada w godz.  11.00 – 14.00 parku w Bishopdale.  
Zapraszamy również na pierogi, bigos i polskie wypieki z 
naszego stoiska. 
 

Following its recent performance at the Lincoln CultureFest, Polonus is busy preparing for its next performace, as 
part of the Celebrate Bishopdale Festival on Sunday 25 November w godz.  11.00 – 14.00 zapraszamy do parku w 
Bishopdale.  You can also enjoy pierogi (dumplings), bigos (stew) and delicious polish cakes from our stall.  
Polonus: Podziękowania dla naszych sponsorów! | Thank you to our sponsors 
Na cotygodniowych próbach Polonus szlifuje swój nowy repertuar pod kątem 
występów na PolArt 2018 w Brisbane.  Kontynuujemy jednocześnie zbiórkę 
funduszy na pokrycie kosztów wyjazdu.  Nasza obecność na PolArt będzie możliwa 
dzięki naszym sponsorom: 

♥ The Mainland Foundation 
♥ One Foundation 
♥ Southern Trust 
♥ Polish Charitable and Educational Trust. 

 Jesteśmy szczególnie wdzięczni polskim biznesom za otrzymane od nich dotacje:  
♥  Stanley’s Automotive Ltd 
♥  Blue Pearl Gallery  
♥  Martins Garage Door Installation Ltd 
♥  oraz European Tiling Ltd 

Dziękujemy z całego serca za Wasze wsparcie! 
~~~ 

In its weekly rehearsals, Polonus continues to master its new repertoire prepared for the performances at the PolArt 
2018 festival in Brisbane.  At the same time we continue fundraising to assist with the costs of our participation in 
PolArt.  Our presence there will be possible thanks to our sponsors: 

♥ The Mainland Foundation 
♥ One Foundation 

16  
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♥ Southern Trust 
♥ Polish Charitable and Educational Trust. 

We are particularly grateful to local Polish businesses for their donations:  
♥  Stanley’s Automotive Ltd 
♥  Blue Pearl Gallery  
♥  Martins Garage Door Installation Ltd 
♥  and European Tiling Ltd 

 Our heartfelt thanks for your support! 
  
 

Polskie przedszkole | Polish language playgroup 
W ciągu ostanich paru tygodni przedszkole powiększyło się o nowe rodziny.  Dla osób od niedawna przebywających 
w Christchurch z małymi dziećmi przedszkole jest świetnym sposobem na nawiązanie nowych kontaktów – 
serdecznie zapraszamy!  
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.   
Na czas remontu Lyttelton St Playcentre, polskie 
przedszkole przeniosło się do Somerfield Playcentre 
na Studholme Street.  Niekiedy spotkania odbywają 
się również w Prebbleton Playcentre.  Zajęcia 
odbywają się w weekendy (zazwyczaj w soboty) raz 
na dwa tygodnie (czasem co tydzień) a terminy 
spotkań są publikowane na bieżąco na stronie FB: 
Polskie Playcentre Christchurch.    

~~~ 
In recent weeks the playgroup welcomed new 
families.  For new arrivals in Christchurch with young children, the playgroup is a great way to make new contacts 
and friends – all are welcome!  
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.   

Polonus PolArt Fundraiser : Garage Sale 
 

Aby sprostać ogromnym kosztom udziału w tegorocznym festiwalu PolArt w Brisbane, w 
sobotę 17-go listopada Polonus planuje “garage sale”.  Zyski pomogą w pokryciu kosztów 
związanych z wyjazdem.  Potrzebujemy Waszej pomocy!  Szukamy towarów w dobrym stanie 
na sprzedaż – przyjmujemy książki, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego itp.   
Osoby chętne przekazać towary na ten cel prosimy o kontakt: polonus.chch@gmail.com lub 
telefonicznie z Anką Gruczyńską 021 0657 306 celem umówienia się na dostarczenie lub odbiór 
darowizn. 

~~~  
To help with the huge costs of participating in this year’s PolArt Festival in Brisbane, we will be 
holding  
a fundraising garage sale on Saturday 17th November.  We would appreciate your support!  We 
welcome donations of saleable goods in good condition – books, clothing, homewares etc.  If 
you have items which you would like to donate please contact us to arrange collection: 
polonus.chch@gmail.com or by phone 021 0657 306 (Anka Gruczynska) to arrange delivery or 
collection of the donated goods. 
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While the Lyttelton St Playcentre is undergoing earthquake repairs, the Polish Language Playgroup meets at 
Somerfield Playcentre in Studholme Street.  At times, it also meets at the Prebbleton Playcentre.   
The playgroup meets at weekends (usually Saturday) every fortnight, sometimes weekly and 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 październiku Wesoła Polska Szkoła była reprezentowana na uroczystych obchodach 65-
lecia Polskiej Szkoły w Wellington, połączonej z promocją książki “Polish Schools in New 
Zealand”, w której uwzględniona jest również działalność szkoły w Christchurch.  Więcej o 
obchodach rocznicowych w najnowszej audycji POLKA radio (szczegóły poniżej) oraz na 
stronie Polish Association in New Zealand 

~~~ 
In October, Wesoła Polska Szkoła was represented at the celebration of the 65th 
anniversary of the Polish School in Wellington, which included the book launch of “Polish 
Schools in New Zealand” which, among others, covers the activities of the school in 
Christchurch.  You can learn more about the anniversary celebrations from the latest 
POLKA Radio podcast (see below) and from the website of Polish Association in New 
Zealand. 

“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.   Najbliższa audycja 
traktuje o niedawnych obchodach 65-lecia Polskiej Szkoły w Wellington .  Zapraszamy! 

~~~ 
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.  Tune in to hear the latest 
programme about the recently celebrated 65th anniversary of the Polish School in Wellington. 

Polska Biblioteka | Polish Library  
Kto nie był jeszcze w nowej bibliotece w Tūranga na Cathedral Square?  
Uroczyście otwartą 12-go października bibliotekę można odwiedzać 7 dni 
w tygoniu, a na jej czwartym piętrze (z wspaniałymi widokami na miasto!) 
polską półkę stanowiącą część World Languages Collection. 

~~~ 
Have you visited the new central library Tūranga in the Cathedral Square 
yet?  Following its grand opening on 12 October, the library is now open 7 
days a week and on the 4th floor (with spectacular views!) it hosts the 
Polish library, which is part of the World Languages Collection. 

Ogłoszenia/Announcements 
New book of WWII stories 
Canterbury author Jo Bailey has just released her latest book 
called Never Forget, a collection of six true World War II stories, 
which features the story of the six Węgrzyn orphans, five of 
whom arrived in Wellington as Pahiatua Children in 1944. The 
eldest sister, Maria, accompanied them as a caregiver. The 
family was sent to a forced labour camp in Siberia by the 
Russians after the invasion of Poland, and then to Uzbekistan, 
where their parents died of typhoid. The miraculous survival of 
the six children, their journey to Iran, and ultimate arrival in New 
Zealand, is detailed in the book. Jo was fortunate to have access 
to the wartime diaries of the two eldest sisters, Maria and 
Jόzefa, who were instrumental in keeping the family together 
and alive. This was an incredible gift as she wrote the story. 

mailto:christchurch@polonia.org.nz
mailto:christchurch@polonia.org.nz
https://www.facebook.com/groups/219409795229963/
https://www.facebook.com/groups/219409795229963/
http://polishcommunity.org.nz/home/front-page/?fbclid=IwAR0Hsmq8MYkGvl81UPMJiVlg2mgn7Wki26JW0pp4sQR37ATgHQZ7FEmanmg
http://polishcommunity.org.nz/home/front-page/?fbclid=IwAR0Hsmq8MYkGvl81UPMJiVlg2mgn7Wki26JW0pp4sQR37ATgHQZ7FEmanmg
http://polishcommunity.org.nz/home/front-page/?fbclid=IwAR0Hsmq8MYkGvl81UPMJiVlg2mgn7Wki26JW0pp4sQR37ATgHQZ7FEmanmg
https://www.facebook.com/polkaradio/?fb_dtsg_ag=AdwJA_Jon4rnB_7sNV5guaMxsCE9IiK8t77Se_X8-5Bt1A%3AAdzrpfaQrMuSDA5FBZABSgWnaiILsn-8tqjooG23j-FcQw
http://www.plainsfm.org.nz/Programmes/Programme-Details.aspx?PID=3be15ee0-1e79-4056-8900-1b6c0f39aceb
https://www.facebook.com/polkaradio/?fb_dtsg_ag=AdwJA_Jon4rnB_7sNV5guaMxsCE9IiK8t77Se_X8-5Bt1A%3AAdzrpfaQrMuSDA5FBZABSgWnaiILsn-8tqjooG23j-FcQw
http://www.plainsfm.org.nz/Programmes/Programme-Details.aspx?PID=3be15ee0-1e79-4056-8900-1b6c0f39aceb


Kontakt z nami | Contact us  
Anka Gruczyńska 980 2204 Ela Sawicka 322 9034 Dorota Zabielska 359 6290 Basia Pawlikowska 352 8338 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać naszych wiadomości, poinformuj nas o tym - christchurch@polonia.org.nz 
If you do not wish to receive our newsletter, please let us know - christchurch@polonia.org.nz 

 
 

The five other stories in the book include a boy who grew up in Japanese-occupied Dutch East Indies (Indonesia), a 
New Zealand soldier in the 2nd New Zealand Divisional Cavalry, a young girl whose father was a key figure in the 
Resistance in German-occupied Rotterdam, a navigator who flew with Churchill’s top secret RAF squadron flying 
agents and equipment behind enemy lines, and a boy who grew up in the wartime slums of Newcastle-upon-Tyne 
and was sent to Australia as a child migrant after the war.  Never Forget is available from Jo’s website 
www.jobailey.com   

Centenary of Poland’s Regained Independence Commemorative Pins 
'Between the Waters' – Polish Legacy in NZ Trust offers a limited edition of 
Commemorative Pins commemorating the Centenary of Poland’s Regained 
Independence, purposely designed for this very specific occasion.  They are 
available for purchase at $10 each.  Purchase enquiries can be made to 
polishlegacynz@gmail.com  

Rozmaitości/Miscellaneous 
Składki członkowskie Membership Fees 
Zapraszamy do płacenia składek członkowskich za 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.   
Wszystkim Członkom przysługują zniżki na imprezy 
organizowane przez Stowarzyszenie. 
Członkowie kategorii Seniorzy, Juniorzy i Temporary New 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. 

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-
0800-0906732-00 (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.  
All Members are entitled to discounts to events organised 
by the Association.  Members of Senior, Junior and 
Temporary New categories 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. 

Z kart historii: 11 listopada 
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo 
podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. 
Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. 
Wykorzystana szansa na niepodległość 
Na przełomie października i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski 
Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. Zaistniała 
sytuacja międzynarodowa była dla Polski wyjątkowo korzystna. Cztery lata wcześniej w chwili wybuchu I wojny 
światowej Polacy mogli jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie trzy państwa zaborcze 
będą właściwie bezsilne. Szansy danej przez historię Polacy nie zmarnowali i aktywnie przystąpili do przejmowania 
władzy na ziemiach polskich okupowanych przez państwa centralne. W Cieszynie już od 19 października 1918 r. 
działała i sprawowała funkcje rządowe Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod przewodnictwem księdza Józefa 
Londzina. 28 października 1918 r. w Krakowie posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję 
Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął Wincenty Witos, przywódca PSL 
"Piast". 31 października rozpoczęto przejmowanie władzy w okupowanej przez Austro-Węgry części Królestwa.  
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W nocy z 6 na 7 listopada w zajętym kilka dni wcześniej Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński, przywódca galicyjskich socjalistów. 
Rada Regencyjna i Piłsudski 
W Warszawie od września 1917 r. działała powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna. Jej członkami 
byli książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski i hrabia Józef Ostrowski. W grudniu 1917 r. Rada 
Regencyjna utworzyła gabinet ministrów, na czele którego stanął Jan Kucharzewski. Prof. Andrzej Garlicki oceniając 
jej działania, stwierdzał: "Rada Regencyjna, szczególnie pod koniec swego istnienia, miała bardzo złą opinię w 
społeczeństwie polskim. Krytykowano ją za zbytnią uległość wobec zaborców, za konserwatyzm poglądów i były to 
opinie słuszne. Należy jednak docenić i to, że przejmowanie z rąk okupantów kolejnych dziedzin życia społecznego 
stanowiło znakomitą szkołę dla przyszłych funkcjonariuszy państwa polskiego. Zilustrować to można dziesiątkami 
przykładów, ale posłużmy się tylko jednym - pierwsze prace nad konstytucją niepodległej Polski zostały podjęte za 
czasów Rady Regencyjnej i wiele z ówczesnych ustaleń znalazło się następnie w ustawie zasadniczej. Niechętny 
stosunek większości społeczeństwa do rady i tworzonych przez nią instytucji wynikał również z gwałtownie 
pogarszającej się sytuacji ekonomicznej ludności". (A. Garlicki "Historia 1815-1939. Polska i świat"). Na początku 
listopada 1918 r. regenci zdawali sobie sprawę, że ich polityczna rola dobiega końca i starali się powołać rząd, który 
miałby szerokie poparcie społeczne i któremu mogliby oddać władzę z przekonaniem, że w możliwie krótkim czasie 
przeprowadzi on wybory do Sejmu. Sytuację polityczną w Warszawie 
zmieniło w sposób zasadniczy przybycie 10 listopada 1918 r. specjalnym 
pociągiem z Berlina uwolnionego z twierdzy magdeburskiej Józefa 
Piłsudskiego. Na Dworcu Głównym powitał go m.in. reprezentujący 
Radę Regencyjną książę Zdzisław Lubomirski. Prof. Tomasz Schramm 
oceniając ówczesną pozycję Piłsudskiego pisał: "W jego osobie zjawiał 
się poważny czynnik polityczny: przywódca, za którym stała siła POW, 
opromieniony wspomnieniem długoletniej działalności, zsyłki, więzienia 
carskiego, wreszcie aktywności lat 1914-1917 i szesnastomiesięcznego 
więzienia w Magdeburgu, człowiek przez lewicę uznawany za swojego, 
przez prawicę - acz niechętnie - za +klapę bezpieczeństwa+ chroniącą 
przed rewolucją; jego ofiarny patriotyzm mało kto mógł wtedy 
kwestionować" (T. Schramm "Wygrać Polskę 1914-1918"). Tuż po 
przybyciu do Warszawy Piłsudski odbył rozmowy z członkami Rady 
Regencyjnej. W ich wyniku zrezygnował z planowanego wyjazdu do 
Lublina, gdzie od trzech dni na wyzwolonych terenach działał 
Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 
Rząd ten zresztą na wiadomość o jego powrocie z Magdeburga oddał 
mu się do dyspozycji. Na decyzję Piłsudskiego o pozostaniu w stolicy bez 
wątpienia miał wpływ fakt, iż w dniu jego przybycia do Warszawy 
niemiecka okupacja była już w stanie rozkładu i perspektywa 
utworzenia Rządu Narodowego w stolicy wydawała się bardzo bliska. 
Ewakuacja niemieckiej armii 
Generalny Gubernator gen. Hans von Beseler potajemnie opuścił miasto, a POW razem z żołnierzami Polskiej Siły 
Zbrojnej, będącej pod rozkazami Rady Regencyjnej, przystąpiły do rozbrajania stacjonujących w Warszawie 
oddziałów niemieckich. Na ogół akcja rozbrajania przebiegała bez walki, choć zdarzały się również ostre starcia. Do 
zaciętych walk doszło m.in. przy opanowywaniu Ratusza i Cytadeli. Żołnierzy niemieckich wraz z urzędnikami w 
Warszawie było ok. 30 tys., natomiast w całym Królestwie 80 tys. Jeśli dodać do tego wojska niemieckie stacjonujące 
na froncie wschodnim, których liczebność wynosiła ok. 600 tys., to widać wyraźnie, iż gdyby jednostki niemieckie 
zamierzały stawiać opór, to wówczas powstające państwo polskie znalazłoby się bez wątpienia w sytuacji krytycznej. 
Na szczęście większość niemieckich żołnierzy myślała wówczas przede wszystkim o tym, jak najszybciej powrócić do 
domów. Problemem ewakuacji niemieckiej armii Piłsudski zajął się zaraz po przybyciu do stolicy. Jeszcze 10 listopada 
doszło do jego spotkania z niemiecką Centralną Radą Żołnierską. W wyniku zawartych porozumień do 19 listopada 
ewakuowano jednostki niemieckie z Królestwa. 
"Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo!" 
Przyjazd Piłsudskiego do Warszawy wywołał powszechny entuzjazm jej mieszkańców i tylko o jeden dzień wyprzedził 
wiadomość o tym, że w okolicach Compiegne delegacja rządu niemieckiego podpisała zawieszenie broni, które 
kończyło działania bojowe I wojny światowej. W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali 
niepodległość.  
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Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał Jędrzej Moraczewski: "Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału 
radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma +ich+. Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo 
jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Kto tych 
krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu 
najwyższej radości" (J. Moraczewski "Przewrót w Polsce").  
Piłsudski przejmuje władzę  

  11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna "wobec grożącego 
niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia 
wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju" 
przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej 
podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.Trzy dni później Rada 
Regencyjna rozwiązała się, oświadczając jednocześnie, iż "od tej chwili 
obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje 
ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi 
Narodowemu". Piłsudski mając powszechne poparcie społeczne, 
zdecydował się przejąć władzę od regentów, podkreślając w ten sposób 
jej ciągłość i legalny charakter. Nie wszyscy byli zadowoleni z tej 
procedury, wskazując na to, iż Piłsudski nie powinien być sukcesorem 
instytucji powołanej do życia przez okupantów. Bez względu na te 
komentarze Piłsudski stał się rzeczywistym przywódcą tworzącego się 
państwa polskiego. Rząd lubelski rozwiązał się, Rada Regencyjna ustąpiła, 
a Polska Komisja Likwidacyjna zaakceptowała istniejącą sytuację. Rząd 
Moraczewskiego13 listopada właśnie szefowi rozwiązanego rządu 
lubelskiego Ignacemu Daszyńskiemu Piłsudski powierzył misję tworzenia 
nowego gabinetu. Zakończyła się ona jednak niepowodzeniem, przede 
wszystkim z powodu sprzeciwu stronnictw prawicowych, zwłaszcza 
Narodowej Demokracji.Ostatecznie 18 listopada pierwszy oficjalny rząd 

niepodległej Polski utworzył inny socjalista Jędrzej Moraczewski, który nie wzbudzał tak wielkich obaw prawicy, jak 
Daszyński. 
Tymczasowy Naczelnik Państwa 
Cztery dni później 22 listopada 1918 r. nowy rząd opracował, a Piłsudski zatwierdził "Dekret o najwyższej władzy 
reprezentacyjnej Republiki Polskiej". Na mocy tego dekretu, który był swego rodzaju ustawą zasadniczą, Piłsudski 
obejmował, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa "Najwyższą Władzę Republiki Polskiej" i miał ją sprawować do czasu 
zebrania się Sejmu Ustawodawczego. Dekretem z 28 listopada 1918 r. wybory do Sejmu zarządzone zostały na 26 
stycznia 1919 r.Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice. 
29 listopada 1918 r. Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników tak mówił o 
odzyskanej niepodległości: "Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. 
Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem 
stare porachunki (...) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zadecydować, na jakiej 
przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem 
do siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu" (B. Miedziński "Wspomnienia", "Zeszyty Historyczne", z. 37, 
Paryż 1976). 
W okresie międzywojennym toczono ostre spory o to, które z wydarzeń jesieni 1918 r. uznać należy za symboliczny 
moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Z punktu widzenia piłsudczyków najważniejszym wydarzeniem było 
przybycie 10 listopada do Warszawy z magdeburskiej twierdzy Piłsudskiego. Z kolei lewica przekonywała o znaczeniu 
utworzonego w Lublinie rządu Daszyńskiego. Ostatecznie Sejm RP w 1937 r. uznał, że Święto Niepodległości 
obchodzone będzie 11 listopada "jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i 
jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o 
wolność ojczyzny". 
W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe. W roku 1945 władze 
komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca. W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane. 
Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi represjami ze strony władz. 
 Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 r. 
Mariusz Jarosiński 
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