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Ostatnio u nas | Latest news 
Ostatni miesiąc zimy obfitował w spotkania polonijne, zarówno w Christchurch jak i na szczeblu krajowym.  11 i 12 
sierpnia ponad 30-osobowa grupa spotkała się w pięknej górskiej scenerii Mt Cheeseman na weekend narciarski  
i wspólny wieczór towarzyski.  Dziękujemy Jackowi Pawłowskiemu za zorganizowanie wyjazdu. 
Tydzień później była okazja spotkać się ponownie i wspólnie obejrzeć głośny film Pawła Pawlikowskiego “Zimna Wojna” 
pokazany w ramach międzynarodowego festiwalu filmowego NZIFF.  Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do nas 
tego wieczora. 
W dniach 22 i 23 sierpnia miała miejsce wizyta Prezydenta RP z małżonką w Nowej Zelandii.  Odwiedzili oni Auckland  
i Wellington, gdzie odbyli serię oficjalnych spotkań z przedstawicielami władz nowozelandzkich i z Polonią.  W spotkaniu 
z parą prezydencką w Domu Polskim w Auckland wzięli udział zaproszeni przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia 
Polaków w Christchurch.  Szczególnie miło nam było być świadkami przyznania Jackowi Pawłowskimu, naszemu 
wieloletniemu członkowi, członkowi zarządu i przedstawicielowi polskiego biznesu w NZ Krzyża Kawalerskiego 
Odrodzenia Polski.  Gratulujemy!  Wzruszeni też byliśmy zainteresowaniem pary prezydenckiej naszą działalnością na 
rzecz promowania akcji Narodowego Czytania – czy wiecie, że Christchurch jest najbardziej oddalonym od Polski 
miejscem na świecie gdzie się ta akcja odbywa? 

~~~ 
The last month of winter was busy with events and get togethers, both in Christchurch and NZ-wide.  On 11 and 12 
August, a 30-strong group got together in the beautiful mountain scenery for a weekend of skiing at Mt Cheeseman ski 
field and socializing.  Thank you to Jacek Pawłowski for organising the trip.   
A week later, another opportunity arose to get together, this time to watch the screening of Paweł Pawlikowski’s 
acclaimed “Cold War” as part of the NZIFF film festival.  Thank you to all who joined us that evening. 
On 22 and 23 the historic visit by Poland’s President to New Zealand took place.  President Andrzej Duda and his wife 
visited Auckland and Wellington where they took part in a series of official engagements with representatives of the 
New Zealand government and with members of the Polish community.  The presidential couple’s meeting at Dom Polski 
in Auckland was attended by the invited representatives of the Executive Committee of the Polish Association in 
Christchurch.  We were particularly pleased to witness the award of one of Poland’s highest national honours to Jacek 
Pawłowski, our long standing member, member of the Executive Committee and representative of Polish business in 
New Zealand.  Congratulations!  We were also touched by the sincere interest shown by the presidential couple to our 
efforts in promoting the National Reading initiative – did you know that Christchurch is the farthest from Poland place 
in the world where this action takes place?   
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Narodowe Czytanie | National Reading Programme 
Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w akcji Narodowego Czytania 8 września, czytając z nami "Przedwiośnie" 
Stefana Żeromskiego oraz wybrane teksty z Antologii 
Niepodległości. 
Konkurs wiedzy o Przedwiośniu i jego autorze 
wygrała Beata Kumagai, a najlepszym lektorem 
“Przedwiośnia” został Piotr Sawicki. Gratulujemy i 
zapraszamy wszystkich za rok. 

~~~ 
Thank you to all who took part in the National 
Reading get together on 8 September, when we read 
together from Stefan Żeromski’s “The Coming 
Spring” and from “The Anthology of Independence”. 
Beata Kumagai took out the first prize in our literary 
quiz and Piotr Sawicki was pronounced the best 
reader.  Congratulations!  We look forward to seeing 
you all at next year’s edition of the event. 

Wkrótce / Coming Soon 
Wielokulturowy Festyn Selwyn CultureFest | Selwyn CultureFest Multicultural Festival 

W niedzielę, 30 września w godz. 11.00 – 16.00 w Lincoln odbędzie się wielokulturowy festyn CultureFest, w 
którym uczestniczymy juz po raz trzeci.  Polonus wystąpi oczywiście na scenie z krótkim programem polskich 
tańców narodowych.  Odwiedzić też można będzie polskie stoisko z pierogami, bigosem, wypiekami i innymi 
przysmakami. 
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 Sunday, 30 Septemer between 11 a.m. – 4 p.m. Lincoln will host the multi-cultural festival CultureFest.  This will be 
our third time participating in this event.  Polonus will of course be performing on the stage.  You will also be able to visit 
our stall offering Polish hot food and baking.  Hope to see you there!   
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. 

 
Porządkowanie nagrobków na Cmentarzu w Linwood | Linwood Cemetery Working Bee 

W dniach 12-22 października odbędzie się Tydzień Dziedzictwa Historycznego organizowany przez Urząd 
Miasta  (Beca Heritage Week), a w jego ramach przygotowany przez nasze Stowarzyszenie „Linwood 
Cemetery self-guided walk” upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości (szczegóły 
poniżej).   
W związku z tym, w sobotę 6 października zapraszamy na „working bee” na Linwood Cemetery celem 

uporządkowania nagrobków polskich osadników.  Zbiórka o godz. 11-ej przy wejściu na cmentarz od Butterfield Avenue 
(boczna Buckleys Road).  Należy przynieść wiadro, szczotki, szufelki, duże worki na śmieci oraz rękawice. 
Praca polega głównie na odchwaszczaniu, zbieraniu śmieci i ogólnym porządkowaniu nagrobków.  W razie deszczu 
„working bee” będzie odwołana. 

30  
Sep 

6  
Oct 
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The annual Christchurch Heritage Week will take place on 12 – 22 October, and its programme 
features an event prepared by our Association - „Linwood Cemetery self-guided walk” 
commemorating the centenary of Poland’s regained independence (details below).  In preparation for 
this event, we will have a „working bee” at Linwood Cemetery on Saturday 6 October to tidy up the 
graves of Polish settlers.  We are meeting at 11 a.m. by the Butterfield Avenue entrance (off Buckleys 
Road).  Please bring a bucket, brushes and dust pans, rubbish bags, gloves etc.  The work involves 
weeding, picking up rubbish and a general tidy up.  In the event of inclement weather, the „working 
bee” will be cancelled.   

Obiad Seniora | Annual Seniors’ Lunch 
 W niedzielę, 7 października o godz. 13.00 zapraszamy wszystkich Seniorów na doroczny Obiad Seniora, który 
odbędzie się w pięknie odrestaurowanym Avebury House, Evelyn Couzens Avenue, Richmond.   
Regularnym uczestnikom spotkań Seniora wkrótce wyślemy zaproszenia imienne ale do udziału zapraszamy 
wszystkich Seniorów  – wystarczy potwierdzić chęć wzięcia udziału emailem lub telefonicznie na jeden z 
numerów poniżej.  Avebury House jest otoczony pięknym parkiem.  Jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, 

zachęcamy do wcześniejszego przybycia aby skorzystać z jego uroków! 
OSOBY, POTRZEBUJĄCE POMOCY Z DOJAZDEM NA OBIAD LUB PO NIM PROSIMY O KONTAKT.     

 
O godz. 14-ej przyłączy do nas nasz gość, Jo Bailey, 
która opowie o swej pracy nad książką „Never 
Forget”, opartej na wspomnieniach osób 
bezpośrednio dotkniętych wydarzeniami II wojny 
światowej, w tym rodzeństwa Węgrzynów, którzy 
przybyli do Nowej Zelandii w 1944 r. z grupą 
„Pahiatulczyków”.   
Na tę część spotkania, przy kawie, herbacie i 
słodkim poczęstunku zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych spotkaniem z naszymi 
Seniorami i z pisarką Jo Bailey.   

~~~ 
On Sunday 7th October at 1:00 p.m., we invite all Seniors for the annual Seniors’ Lunch which will be held in the 
beautifully restored Avebury House, Evelyn Couzens Avenue, Richmond.  The regular attendees of our Seniors’ events will 
soon receive a named invitation but we also extend a warm welcome to all other Seniors interested in joining us – all you 
need to do is confirm attendance by email or phone on one of the numbers listed below.  Avebury House is surrounded 
by a beautiful park.  If the weather is good, please feel free to arrive a little earlier to enjoy it! 
IF YOU REQUIRE ASSISTANCE WITH TRANSPORT EITHER TO THE LUNCH, OR HOME AFTERWARDS, PLEASE CONTACT US. 
At 2.00 p.m. we will be joined by our guest, Jo Bailey, who will talk about her work in writing and publishing her book 
„Never Forget”, based on the memories of people directly affected by the events of WWI, including the Węgrzyn siblings 
who arrived in New Zealand in 1944 as Pahiatua Children.   
This part of the afternoon is open to all who would like to meet with our Seniors and with Jo Bailey.  Tea, coffee and 
baking will be served.   

Tydzień Historycznego Dziedzictwa | Beca Heritage Week: Commemorative Linwood Cemetery Walk 

W dniach 12-22 października odbywa się doroczny Tydzień Historycznego Dziedzictwa (Beca Heritage 
Week), którego tematem w tym roku jest  
„Z trudności siła”.  Zapraszamy do udziału w przygotowanym przez nasze Stowarzyszenie 
„Commemorative Linwood Cemetery Walk”, upamiętniającym stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie 

http://www.polonia.org.nz/news-and-events . Stamtąd można też pobrać mapkę zawierającą informacje o 
pierwszych polskich osadnikach pochowanych na Linwood Cemetery. 
Program Heritage Week jest dostępny na stronie https://www.ccc.govt.nz/culture-and-
community/heritage/heritage-week  

7  
Oct 

12-22 
Oct 

mailto:christchurch@polonia.org.nz
mailto:christchurch@polonia.org.nz
http://www.polonia.org.nz/news-and-events
https://www.ccc.govt.nz/culture-and-community/heritage/heritage-week
https://www.ccc.govt.nz/culture-and-community/heritage/heritage-week


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 annual Beca Heritage Week will be held on 12-22 October.  Its theme this year is 
„Strength from Struggle – Remembering our courageous communities”.  The programme 
includes an event prepared by our Association „Commemorative Linwood Cemetery Walk”, 
marking the centenary of Poland’s regained independence.  Detailed information can be 
found on our website http://www.polonia.org.nz/news-and-events . You can also download 
from there a map containing information about the early Polish settlers buried at  Linwood 
Cemetery. 
The full programme of the Heritage Week is available on https://www.ccc.govt.nz/culture-
and-community/heritage/heritage-week . 

Pierwsi polscy osadnicy w Nowej Zelandii i ich historie | Early Polish Settlers - Uncovering their stories 
W czwartek, 18 –go października 2018 o godz. 18-ej zapraszamy na wykład w jęz. angielskim „Pierwsi 
polscy osadnicy w Nowej Zelandii i ich historie”, który odbędzie się w Exchange Christchurch (XCHX), 
135 Wilsons Road.   Barbara Scrivens i Ray Watembach opowiedzą o swoich badaniach polskiego 
osadnictwa w Nowej Zelandii. 
Wstęp wolny.  Na miejscu jest bar, w którym można będzie nabyć napoje i przekąski.  

Wykład jest imprezą towarzyszącą opisanego powyżej Heritage Week Linwood Cemetery Walk. 
Zapraszamy do wysłuchania ciekawych historii pierwszych osadników i do zapoznania się z różnymi metodami 
odkrywania tajemnic przeszłości, mniej kosztownymi niż tak popularne obecnie portale geneaologiczne. 
Barbara Scrivens poświęciła wiele lat na badanie historii polskich osadników w Nowej Zelandii, docierając do ich 
przodków i przeczesując archiwa.  Wyniki jej badań są 
przedstawione na stronie 
http://polishhistorynewzealand.org/. 
Ray Watembach jest prawnukiem czworga polskich 
osadników przybyłych w XIX w.   Jego pradziadkowie ze 
strony ojca dotarli do Nowej Zelandii w 1872 r. na 
pokładzie Friedeburga, natomiast ze strony matki – w 
1876 r. na pokładzie Fritz Reutera.  Ray’a 
zainteresowanie historią polskiego osadnictwa w Nowej 
Zelandii nie ogranicza się do własnej rodziny – jest on od 
wielu lat Prezesem Polskiego Towarzystwa 
Geneaologicznego w NZ.   
Po zakończeniu wykładu przewidziany jest czas na 
pytania, dzielenie się historiami swoich rodzin,  
i nawiązywanie kontaktów z innymi uczestnikami spotkania.   

~~~ 
On Thursday, 18 October 2018 at 6:00 p.m.  you are invited to a free public talk „Early Polish Settlers -  Uncovering their 
stories” which will be held at Exchange Christchurch (XCHX), 135 Wilsons Road. Attendance is free.  Cash bar will be 
available for drinks and snacks.  
This is an accompanying event to the Heritage Week Linwood Cemetery Walk. 
Barbara Scrivens and Ray Watembach will talk about their research into Polish settlement in New Zealand.  Join us to hear 
some of the early settlers’ stories and learn how you can start unravelling the past yourself without blowing the budget 
on expensive ancestry search resources 
Barbara Scrivens has spent many years researching the stories of Polish settlers in New Zealand, interviewing their 
descendants and inspecting the archives.  The results of her research are recorded on her website 
http://polishhistorynewzealand.org/. 
Ray Watembach is the great-grandson of four of the first Polish settlers in New Zealand. His paternal great-grandparents 
sailed on the Friedeburg in 1872 and his maternal great-grandparents on the Fritz Reuter in 1876.  His interest in the 
history of the Polish settlers in NZ spans wider than his own family.  Ray is the President of Polish Genealogical Society of 
New Zealand. 
There will be ample time at the conclusion of the talk to ask questions, share your own families’ stories and connect 
with other attendees. 

18 
Oct 

A house of early Polish settlers in the Marshlands area, the Suhomski family 
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Msza Św w jęz. polskim | Holy Mass in Polish 
W sobotę, 27 października (godzinę potwierdzimy w najbliższym czasie) 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 (time tbc) 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. 

Zaznacz w kalendarzu: 100-a rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości | Mark your diary: The 
Centenary of Poland’s Regained Independence 
W listopadzie upamiętniamy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli.  Szczegóły 
podamy w kolejnym wydaniu Wiadomości, ale już teraz prosimy o zapisanie następujących dat:  

- piątek 9 listopada wieczorem: uroczystość okolicznościowa z udziałem Ambasadora RP i Konsul Honorowej – 
impreza dla członków Stowarzyszenia (wstęp za zaproszeniem) 

- niedziela 11 listopada po południu: kameralny koncert „100 lat Niepodległej”, spotkanie z poezją śpiewaną w 
wykonaniu artysty z Polski, Artura Gotza 

~~~ 
In November we will commemorate the Centenary of Poland’s Independence, regained after 123 years of foreign 
occupation and loss of statehood.  The details will be confirmed in our next Newsletter but please mark your diaries with 
the following dates:  

- Friday 9 November (evening): Independence Day ceremony with the Ambassador of Poland and Honorary 
Consul in attendance – this function is for members of the Association only (entry by invitation) 

- Sunday 11 November (afternoon): an intimate afternoon Independence Centenary recital of sung poetry by an 
artist from Poland, Artur Gotz 

 

Nasza regularna działalność / Our regular activities 
Polonus: Rocznica Inauguracji Wielokulturowej Strategii dla Christchurch | 1st anniversary of the 
Christchurch City Council Multicultural Strategy 
29 sierpnia, Polonus wziął udział w obchodach pierwszej 
rocznicy wprowadzenia w życie Wielokulturowej Strategii dla 
Christchurch, zorganizowanych przez Urząd Miasta.  Z dumą 
zaprezentowaliśmy polskie tańce dostojnym gościom, wśród 
których znaleźli się Burmistrz Christchurch, jej zastępca, wielu 
radnych, miejscowi parlamentarzyści i przedstawiciele 
lokalnych grup etnicznych. 
30-go września zapraszamy do Lincoln na festyn CultureFest, 
gdzie będzie możliwość zobaczyć nas w akcji na scenie!  

27 
Oct 
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On 29 August, Polonus took part in the celebrations of the first 
anniversary of the Christchurch Multicultural Strategy, hosted by the 
Christchurch City Council.  We were proud to present Polish dances to 
the distinguished guests who included the Mayor, Deputy Mayor, city 
councillors and local parliamentarians as well as representatives of 
ethnic communities. 
We invite you to Lincoln on 30 September, for the CultureFest 
festival, which will be an opportunity to see us perform on stage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polskie przedszkole | Polish language playgroup 
Na czas remontu Lyttelton St Playcentre, polskie przedszkole przeniosło się do Somerfield Playcentre na Studholme 
Street.  Niekiedy spotkania odbywają się również w Prebbleton Playcentre.  
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 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.    

~~~ 
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 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 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.  

Polonus PolArt Fundraiser : Garage Sale 
 

Aby sprostać ogromnym kosztom udziału w tegorocznym festiwalu PolArt w Brisbane, Polonus 
planuje “garage sale” podczas Canterbury Anniversary Weekend w listopadzie.  Zyski pomogą w 
pokryciu kosztów związanych z wyjazdem.  Potrzebujemy Waszegej pomocy!  Szukamy towarów 
dobrej jakości na sprzedaż – przyjmujemy książki, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego itp.  
Osoby chętne przekazać towary na ten cel prosimy o kontakt: polonus.chch@gmail.com.   

~~~  
To help with the huge costs of participating in this year’s PolArt Festival in Brisbane, we will be 
holding  
a fundraising garage sale during the Canterbury Anniversary Weekend in November.  We would 
appreciate your support!  We welcome donations of saleable goods of good quality – books, 
clothing, homewares etc.  If you have items which you would like to donate please contact us to 
arrange collection: polonus.chch@gmail.com.   

mailto:christchurch@polonia.org.nz
mailto:christchurch@polonia.org.nz
https://www.facebook.com/groups/219409795229963/
https://www.facebook.com/groups/219409795229963/
mailto:polonus.chch@gmail.com
mailto:polonus.chch@gmail.com


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 

 
 

Wesoła Polska Szkoła  - Szkolne Wieści | The Polish School News 
Pozdrowienia od Pierwszej Damy  
Podczas wizyty Pary Prezydenckiej w Nowej Zelandii Pierwsza 
Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z 
przedstawicielami szkół polskich w Wellington, Christchurch i 
Auckland. Agata Kornhauser-Duda w swojej działalności wiele 
uwagi poświęca dzieciom i młodzieży szkolnej  ze względu na 
swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe. Małżonka 
Prezydenta była bardzo zainteresowana jak funkcjonują 
szkoły polskie w Nowej Zelandii i wyraziła swoje uznanie dla 
wszystkich bezinteresownie pracujących na rzecz krzewienia 
kultury, historii i języka polskiego poza granicami Polski. Pan 
Adam Manterys przekazał Pani Prezydentowej napisaną przez 
siebie książkę, w której zebrane sa historie szkół polonijnych 
działających w Nowej Zelandii. Można w niej znaleźć także 

informacje o  naszej Wesołej Polskiej Szkole. Na zakończenie spotkania Pani Prezydentowa prosiła aby serdecznie 
pozdrowić wszystkich uczniów z naszych szkół oraz życzyła im wytrwałości w podejmowaniu trudu nauki języka polskiego.  
Regards from the First Lady 
During the visit of the Presidential couple to New Zealand, the First Lady, Agata Kornhauser-Duda, met with the 
representatives of Polish school teachers’ in Wellington, Christchurch and Auckland. Agata Kornhauser-Duda has paid a 
lot of attention to students due to her many years of professional experience as a teacher. The First Lady was very 
interested in learning how Polish schools in New Zealand function, and expressed her appreciation to all those who are 
selflessly working for the promotion of Polish culture, history and language outside of Poland. Mr. Adam Manterys gifted 
to the First Lady a copy of the book he wrote which contains the history of various Polish schools operating in New 
Zealand. Information on Wesoła Polska Szkoła can also be found in the book. At the end of the meeting, the First Lady 
asked us to pass on her warm greetings to all students and wished them persistence in their efforts to learn Polish.    

~~~ 
Legitymacje szkolne  
Wszyscy, którzy planują w najbliżym czasie podróż do Polski i są szcześliwymi posiadaczami legitymacji uczniowskich oraz 
dzięki temu  mają możliwość korzystania z ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej powinni przedlużyć datę 
ważności na swoich legitymacjach szkolnych. Informacji w jak sposób jest to możliwe udziela Sylwia Śmiarowska (Kontakt 
– wesopol.sz@gmail.com, ph 021637565) 
Polish school student IDs 
Anyone who is planning an upcoming trip to Poland and holds a Polish student ID card which entitles them to discounts 
on public transport, should think about extending their expiry date on their ID cards. Information on how to do this can 
be obtained from Sylwia Śmiarowska (Contact – wesopol.sz@gmail.com, ph 021637565) 

~~~ 
Konkurs “Polska to….” 
Termin nadsyłania prac na Konkurs “Polska to…” został przedłużony do końca września, szczegóły na szkolnej stronie: 
Facebook: https://www.facebook.com/WesolaPolskaSzkolaNZ/.  Zachęcam do wzięcia udziału – nagrody czekają! 
Competition “Polska to…” 
The deadline for submitting your work for the “Polska to…” competition has been extended until the end of September, 
details can be found on the school’s Facebook page: https://www.facebook.com/WesolaPolskaSzkolaNZ/ .  I encourage 
you to take part – prizes await! 

“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 już w poniedziałek, 17 
września, a w niej o niedawnej wizycie w NZ polskiej pary prezydenckiej, o polskiej bibliotece oraz polskiej literaturze 
tłumaczonej na jęz. angielski.  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.  The next programme is this Monday, 17 
September – tune in to hear about the President’s visit to NZ, about the Polish library and the Polish literature translated 
into English. 
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Polska Biblioteka | Polish Library  
Informujemy, że polska biblioteka jest chwilowo niedostępna 
w związku z jej przeprowadzką z oddziału na Peterborough 
Street do nowego budynku głównej biblioteki miejskiej 
Tūranga na Placu Katedralnym.   
Oficjalne otwarcie Tūranga nastąpi 12-go października. 

~~~ 
The Polish Library is temporarily unavailable due to the 
relocation of the Peterborough Street branch to the new 
central library Tūranga in the Cathedral Square. 
Tūranga will officially open on 12th October. 

Ogłoszenia/Announcements 
Dzięki wysiłkom nowopowstałej fundacji „Between the Waters” Polish Legacy in NZ Charitable Trust, od 23 września w 
Methven będzie można zobaczyć wystawę do niedawna wystawioną w Canterbury Museum.  Poniżej zaproszenie 
organizatorów na uroczystość otwarcia wystawy: 

 
New book of WWII stories 
Informujemy o ukazaniu się nowej pozycji książkowej poruszającej tematykę polskich dzieci przyjętych przez rząd 
Nowej Zelandii w 1944 r. jako uchodźcy wojenni, znanych nam jako „Pahiatulczycy”.  Zapraszamy na spotkanie z 
autorką 7 października (w ramach obiadu Seniora – szczegóły we wcześniejszej części „Wiadomości”) : 
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. 
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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   
Latvian Events 

Nasi nadbałtyccy sąsiedzi z Łotwy zapraszają do udziału w organizowanych przez nich spotkaniach, 
szczególnie do odbywającej się 29 września kolacji wielokulturowej: 
Other Eastern European nationalities are invited to join in with the Latvian community for this relaxed 
evening to share our different cultures.  Please bring a plate of food labelled with the country of origin 

and what it is. Please note there are no cooking facilities on site, however there is a microwave oven.   There will also be 
a gazebo and BBQ outdoors, You may also like to bring your own portable gas stoves. Again bring musical instruments 
and your voices.  Entry by donation would be appreciated. 

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.   
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. 

Rozmaitości/Miscellaneous 
65 rocznica Szkoły Polskiej w Wellington | 65th Anniversary of the Polish School in Wellington 
W tym roku Szkola Polska w Wellington obchodzi 65 rocznicę swojego powstania. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 
1953 roku. 
Wszystkie rodziny są zaproszone do wzięcia udziału w tej uroczystości, ze specjalnym uwzględnieniem tych, którzy 
uczestniczyli w zajęciach szkolnych jako uczniowie lub w inny sposób byli zaangażowani w pracę na rzecz szkolnictwa 
polonijnego w Nowej Zelandii (w Wellington i innych szkołach, które powstały później). Udział jest bezpłatny.  
Sobota 6 października 2018 roku – St. Patrick College Hall, 581 Evans Bay Parade, Kilbirnie. Wellington.  
W tym odbędzie się również premiera książki pt. “Polskie Szkoły w Nowej Zelandii”, która opisuje historię wszystkich 
istniejących szkół polskich w NZ.  
Program uroczystości szkolnych – Sobota 6.10.2018 
13.00-14.30 Lunch – zyski ze sprzedaży przeznaczone są dla Grup Orlęta i Lublin na ich wyjazd w grudniu do Australii na 

PolArt.   Cena: poniżej 7 roku – za darmo, Studenci $15, Dorośli $30, Rodzina (2 dorosłe osoby +3 dzieci) 
$70.  Zamówienia przyjmuje Helena Fagan – email- hjfagan@gmail.com   
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14.30-16.30  Przemówienia, występ Grupy Orlęta, premiera książki, prezentacja “Szklana klasa”, pokaz zdjęć oraz 
przekąski. Wstęp wolny. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału, wszyscy mile widziani. Więcej informacji - https://www.evensi.com/polish-
school-65th-anniversary-581-evans-bay-parade-kilbirnie-wellington-zealand/265844555 
Dodatkowo, następnego dnia, w niedzielę 7 października w tym samym miejscu, Stowarzyszenie Polaków w 
Wellington organizuje Polski Festiwal z polską muzyką, tańcem, jedzeniem oraz wieloma innymi atrakcjami. 

~~~ 
This year marks a special milestone – the 65th anniversary of the Wellington Polish School, which was established in 
1953.  This celebration is for everyone who attended, taught or was involved with a Polish School in Wellington or other 
schools anywhere in NZ and anyone from the Polish Community.  Free entry. 
Saturday 6th of October at St. Patrick’s College Hall, 581 Evans Bay Parade, Kilbirnie, Wellington. 
This event will also be marked by the launch of the book “Polish Schools in New Zealand”, which features the histories of 
all Polish Schools that have operated in NZ.  
Here is the Polish School anniversary programme - Saturday 6 October 2018: 
1.00-2.30pm Special pre-anniversary traditional Polish lunch.  All ticket proceeds for the lunch go to help the Orlęta and 

Lublin dance groups attend the PolArt Festival in Australia in December.  Price: U7 free; Students $15; 
Adults $30. Special family price $70 (2 adults and up to 3 children).  Please contact Helena Fagan for 
tickets - hjfagan@gmail.com.   

2.30-4.30pm  FREE anniversary event (everyone of all ages welcome): opening speeches, Polish School and Orlęta Dance 
Ensemble performances.  Also "Polish Schools in New Zealand" book launch and a "Glass Class” - a full 
scale model presentation of the Wellington Polish School classroom;  slideshows and free refreshments. 

Please confirm attendance. Info  https://www.evensi.com/polish-school-65th-anniversary-581-evans-bay-parade-
kilbirnie-wellington-zealand/265844555  
In addition, the following day, Sunday 7 October, in the same hall the Polish Association a Polish Festival will be held, 
which is open to the public and includes music, dance, food, art and stalls. 

Pahiatulskie Dzieci uhonorowane przez Prezydenta RP | President of Poland honours the Pahiatua 
Children 
Poczas sierpniowej wizyty w Nowej Zelandii, Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkali 
się z Polonią w Wellingtonie, gdzie  Prezydent, w obecności Burmistrza Wellingtonu Justina Lestera, i Ambasadora RP w 
Nowej Zelandii Zbigniewa Gniatkowskiego, wziął udział w ceremonii nazwania wellingtońskiego skweru imieniem Polish 
Children – Polskie Dzieci Square. Skwer nazwano na cześć polskich dzieci, „Pahiatulczyków” (733 sierot, które przybyły do 
Nowej Zelandii w 1944 r., i tutaj się osiedlily po zakończeniu wojny), podkreślając tym zacieśniającą się przyjaźn  
i współpracę między Polską a Nowa Zelandią.    
Podczas wizyty podpisana została również umowa o współpracy jako miasta partnerskie między Pahiatua w Nowej 
Zelandii i Kazimierzem Dolnym w Polsce. 

~~~  
During their August visit to New Zealand, President Andrzej Duda and First Lady Agata Kornhauser-Duda met with the 
Polish Community in Wellington where the 
Polish Head of State, in the presence of 
Mayor Justin Lester, inaugurated the Polish 
Children – Polskie Dzieci Square. The square 
was named after the Polish Pahiatua 
Children (733 orphaned children who 
arrived in Wellington in 1944 and settled in 
New Zealand after the Second World War) 
to mark the friendship and partnership 
between Poland and New Zealand. 
Partnership cooperation between sister 
towns Pahiatua in New Zealand and 
Kazimierz Dolny in Poland was also officially 
initiated during the visit with the signing of 
mutual agreements between the two cities. 
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