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Razem budujmy ‘naszą małą Ojczyznę, Home 

Away From Home’, o której Kołakowski pisał"  

to środek świata. To przestrzeń niewielka,  

w której się obracamy - nasze domy, ulice, 

cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka, 

wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana,  

przez wojny niszczona, to centrum świata" - 

razem budujmy to nasze centrum świata na 

antypodach. 

"Together let us build our small homeland, 

„Home Away From Home", about which 

Kołakowski wrote "... it is the centre of the 

world. It's a small space, in which we turn -  

our homes, streets, cemeteries, churches, a small 

space built with great human effort, destroyed by 

war, the centre of the world "- let us build 

together our centre of the world in the 

antipodes. 
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LETTER FROM PRESIDENT  

Newsletter 

Auckland Polish Association 

Email: 

ad.polishassociation@gmail.com 

phone:+64 212546428 

 

Czas  płynie bardzo szybko wypełniony  

wieloma zajęciami, których podjęliśmy się w 

tym roku. Naszym celem jest kontynuuawanie 

pracy Stowarzyszenia jako organizacji 

jednoczącej Polonię w Auckland a także 

zaznaczające naszą obecność  w Auckland. Na 

pewno zauważacie rozliczne  imprezy dla 

różnych pokolen—zapraszamy wszystkich an 

wszystkie abyśmy poznając się byli razem.  

Chciałbym jednak podkreślić, zę poza sceną, 

niewidoczna dla oczu odbywa się 

niestrudzonaa, mrówcza pracy osób, któe 

pracują nad naszą bazą członków, wciąż ją 

uakytualniając, uaktualniają naszą stronę 

internetową, facebook, piszą i składają 

newsletter, próbują dotrzeć do jak największej 

grupy osób.  Dzięki nim możecie wiedzieć co 

się dzieje w naszym Polonijnym świecie.  

Czekamy na Was wszystkich  

Time flows very quickly filled with many 

activities that we have undertaken this year. 

Our goal is to continue the work of the 

Association as an organization uniting Polonia 

in Auckland and also highlighting our presence 

in Auckland. You certainly have noticed 

numerous events for different generations—

we invite everyone and all of us to get to know 

each other.  

However, I would like to emphasize, that off 

stage, invisible to the eye takes place tireless, 

work by people who are working on our 

member base, still updating our website, 

facebook, writes the newsletter, trying reach 

as many people as possible.  Thanks to them, 

you can know what is happening in our Polish 

world. . We  welcome all of  you 

Przemek Dawidowski 

Prezes Stowarzyszenia Polaków w Auckland  
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“WE WAIT FOR 

YOU 

 IF YOU WANT 

BE   INVOLVED 

GET IN TOUCH “ 

“Ludzie są 

przeważnie dobrzy” 

“People in the 

majority are Good”   

„The smallest act of kindness  

is worth  

more than the grandest 

intention.” 

 

~Oscar Wilde 

POLONIA  

LUNCH MEETINGS  

 

EVENTS AT THE POLISH HOUSE  

All EVENTS TO BE CONFIRMED— check before going 

  MARCH 

1st   SUNDAY                             14:00                      

  Seniors’  afternoon tea—see next page 

    

20th   FRIDAY    17:30 

29th   SUNDAY                                        14:00  

   EASTER MARKET 

APRIL 

5th  FIRST SUNDAY      lunch        13:30 

  Kwiecień w Polsce 

   

 Multicultural Festival—Mt Roskill 

 whole day event 

 Tikera group—dance 
 COME AND SUPPORT US 

 

18th        ‘Katyń’ Andrzej Wajda       TBC 

                 MAY 

3rd  Uroczystości Majowe   13:30 

17th         Annual General Meeting        

TBC 

24th           Family Day/Dzień Rodziny 15:00 

 

contact:  

email:                     ad.polishassociation@gmail.com 

phone:   0212546428 

Check details for events: 

website               https://poloniaauckland.co.nz/  
facebook   Auckland Polish Association - Polonia Auckland 

https://poloniaauckland.co.nz/en_NZ/
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When: Sunday March 1st 

Time: 2-4 PM 

Where: Auckland Polish House, 1 MacDonald St, 

Morningside 

 

 Zapraszamy wszystkich polskich seniorów i członków ich 

rodzin na relaksującą i przyjemną popołudniową herbatę  

w Domu Polskim.  

Jest to świetna okazja, aby spotkać starych przyjaciół  

i zawrzeć nowe przyjaźnie, a dla tych, którzy wzięli udział  

w Auckland Polish Reunion w zeszłym roku jest to szansa, 

aby kontynuować rozmowy rozpoczęte na tej uroczystości.  

W ofercie będzie kawa, ciasta i kanapki, a bar będzie 

otwarty. 

W celach cateringowych prosimy o poinformowanie nas, 

czy planujecie Państwo uczestniczyć w spotkaniu.  

RSVP: Regina na prwypych@xtra.co.nz lub telefon 027 235 

9669. 

 Planujemy  organizować spotkania dla starszych członków 

Polonii co dwa miesiące.  

Jeśli macie jakieś pomysły na te spotkania skontaktujcie się 

z Reginą. 

We welcome all Polish Seniors and their family members  

to a relaxed and convivial Afternoon Tea at Dom Polski.  

This is an occasion to catch up with old friends and make 

new ones and for those that attended the Auckland Polish 

Reunion last year this is a chance to carry on with the 

conversations started at this celebration.  

Tea, coffee, cakes and sandwiches will be on offer  

and the bar will be open. 

For catering purposes please let us know if you plan  

to attend and how many people.  

RSVP to Regina on prwypych@xtra.co.nz  

or phone 027 235 9669. 

We plan to hold events for the Senior members of our 

Polish Community every two months. If you have any ideas 

for these events please feel free to contact Regina. 

SENIORS AFTERNOON TEA—SUNDAY 1st  MARCH 2020 

https://www.google.com/maps/search/1+MacDonald+St?entry=gmail&source=g
mailto:prwypych@xtra.co.nz
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Tikera – Polska grupa teatralna w Auckland, działa od 

września 2017 roku. Dotychczas grupa dzieci pod okiem 

profesjonalnej nauczycielki tańca przygotowywała występ 

taneczny raz lub dwa razy do roku. W tym roku 

Stowarzyszenie Polaków w Auckland  proponuje regularne 

zajęcia przez cały rok. Celem grupy  tanecznej jest rozwijanie 

umiejętności tanecznej a przez to wzmacnianie ogólnego 

rozwoju dzieci szczególnie koordynacji ruchowej, refleksu, 

umiejętności współdziałania w grupie, oraz inteligencji 

twórczej i ruchowej.  Dodatkową zaletą uczestniczenia w 

zajęciach jest nauka tańców polskich oraz występy 

artystyczne.   

Więcej informacji: info@poloniaauckland.co.nz  lub mobile 

0210524323  

Tikera - Polish Theatre Group in Auckland has been 

operating since September 2017. So far the children’s dance 

group under the guidance of a professional dance teacher 

has prepared one or two performances per year. This year 

The Auckland Polish Association is pleased to offer regular 

dance classes throughout the year.  

The aim of the group is to develop dance skills and thereby 

strengthen the overall development of children, especially 

movement coordination, reflexes, team interaction skills, 

and creative and movement intelligence. An additional 

advantage of participating in classes is learning Polish 

dances and performing at multicultural festivals.  

For more information contact: info@poloniaauckland.co.nz  

or phone 0210524323  

TIKERA – THEATRE GROUP invites children to join the dancing group 

TIKERA – GRUPA TEATRALNA—ogłasza zapisy dzieci do grupy tanecznej 

In February and March – we offer free dance classes with the aim  

to perform at the Auckland International Cultural Festival 5th of April 

 W marcu i kwietniu –  lekcje tańca przygotowywujących do występu  

5-ego kwietnia na Międzynarodwym Festiwalu Kultury, Auckland  

Contact details: 

for lessons in February & March:  

Aga P—email: vega83@tlen.pl, mobile: 0210462868 

 

Enrolment for dance lessons from April 2020      

            Agnieszka Dawidowska -email: info@poloniaauckland.co.nz 

mobile—0210524323  

Next Dancing Class 

 

when: Saturday 28th 

February at 15:00 – 16:30  

 

where: Polish House,  

1 McDonald Street, 

Sandringham 

Come and join! 

Zapraszamy! 
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Stowarzyszenie Polaków w Auckland 
gościło delegację Muzeum II wojny 
Światowej. Zebrała się grupa osób 
pasjonatów historii polskiej, która  
z zaintersowaniem wysłuchała 
przygotowanych prelekcji i obejrzała 
miniatury filmowe. W spotkaniu 
uczestniczył również  Konsul 
Honowrowy oraz przedstawiciele 
Zarzadu. 
To, kim jesteśmy, widzimy w tym co 
zostawiamy po sobie w swiecie 
materialnym. Od czegosc 
nieznacznego do najbardziej 
niesamowitego. Nawet najmniejsze 
przedmioty mogą miec najgłębsze 
znaczenie w zależności od tego jaki 
nadamy tej rzeczy opis. Jak  
opisujemy zależy od okoliczności,  
w których ten „skarb” istnial. Ludzkie 
przedsięwzięcia są „świadkami” 
naszej podróży i przez to opowiedają 
nasza historię. Miejsca, w których te 
historie są najczesciej 
przychowywane, to muzea. Niektóre 
osoby nazywają te instytucje 
„martwymi”. Inni znajdują w nich 
swoją tożsamość, duchowosc, źródło 
siły, wyrocznię. O ile przepowiadanie 
przyszłości jest trudną pracą, 
przepowiedanie jest fascynujące  
i magiczne, i wszyscy jesteśmy tym 
zainteresowani. Dlatego muzea są 

tak ważnymi miejscami: pokazując 
przeszłość, opowiadają o przyszłości. 
Tak więc prawda o przyszłości 
spoczywa w rękach kustoszy 
muzeów. To ogromna 
odpowiedzialność i ciężar mówienia 
Prawdy. Nie opinii. Ale czym jest ta 
Prawda? Czy o wojnie jest jedna 
prawda? Jest doświadczenie - 
osobiste doświadczenie. Niewielu  
z nas ma teraz takie doświadczenia  
z pierwszej ręki. Jest doświadczenie 
rodzinne. Istnieje doświadczenie 
danej wspólnoty i narodu. Jeśli 
będziemy poszukiwać Jedynej 
Prawdy, zawsze będziemy w błędzie, 
dzieląc i niszcząc. Niedawno temu 
byliśmy świadkami kampanii na 
rzecz „TYLKO JEDYNEJ PRAWDY” 
pochodzącej od Prezydenta 
Federacji Rosyjskiej. Dlatego tak 
ważne jest, aby muzea i instytucje 
historyczne były „strefami wolnymi 
od polityki”, nie napędzanymi 
ideologią, ale miejscami, które 
starają się rejestrować różnorodny 
obraz wydarzeń. Dlatego tak ważne 
jest rejestrowanie indywidualnych 
doświadczeń i właśnie aby to uczynic 
przybyla delegacja z Muzeum II 
Wojny Światowej - aby 
zarejestrować doświadczenia 
świadków 

That who we are, we see in the 
material world by what we leave 
behind. From the insignificant to the 
most awesome. Even the tiniest  
of items will be most profound 
depending on the meaning we give 
it. Meaning depends on the 
circumstances in which the 
‘treasure’ came to exist. Items  
of human endeavour are ‘witnesses’ 
to our journey through time and by 
this tell a story. Places where these 
stories are most plentiful are usually 
call museums. Some people call 
these institutions ‘dead’. Others find 
in them their identity, their spiritual 
self, a source of strength, an oracle. 
As much as foretelling the future is  
a difficult job it is fascinating  
and magical and in that we are all 
interested. That is why museums are 
such important places: by showing 
the past they will tell the future. 
 So the truth of the future rests in 
the hands of museum curators. That 
is an enormous responsibility  
and a burden of telling The Truth. 
Not an opinion. But what is  
The Truth? Is there a one truth 
about war? There is experience - 
personal experience.  

SPOTKANIE Z DELEGACJĄ MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 
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Cont 
Not many of us now have such first-hand 
experience. There is family experience. 
There is community experience and there 
is national experience. If we seek The ‘One 
Truth’ we will always be wrong, divisive 
and destructive. We have recently 
witnessed a campaign for such ‘THE ONLY 
TRUTH’ coming from the President of the 
Russian Federation. That is why it is 
essential that museums and historical 
institutions are ‘politics-free zones’ not 
driven by ideology but places which seek 
to record the multiple view of events. That 
is why recording of individual experience is 
so important and that is what the 
delegates from the Museum of the Second 
WW have come to NZ to do – to record the 
experience of the witnesses. We had 
privileged to host them.  
Reprint Gazeta  Polonia March 2020 
 

Polski Piknik na Plaży 

Polish Picnic on the Beach 

Tuż po Walentynkowym Dniu 

spotkaliśmy się przyjacielsko i 

rodzinnie na kolejnym już 5 

Polskim Pikniku na Plaży. Tak po 

raz już 5 byliśmy razem na Long 

Bay Beach wspólnie bawiąc się, 

rozmawiając poznając nowych 

przyjaciół. Zgromadziła się nas 

dosyć pokaźna grupa niektórzy 

nasi stali bywalcy, inni pojawili się 

po raz pierwszy. Zparaszamy za 

rok znów a w międzyczasie na 

spotkania w Domu Polskim i na 

wycieczki Klubu Krajoznawczego 

 

 

Just two after Valentine's Day, we 

met witn friends and families  at 

5th Polish Picnic on the Beach. 

Yes, for the fifth time we were  

playing and talking together at 

Long Bay Beach playing together, 

talking to meet new friends. 

About 70-80 people came to 

spend time together, some of 

them have been with us form teh 

start, otehrs came for teh first 

time. We all had a good time. We 

invite all of you in next year, it 

would be exactly teh Valantine 

Day and in meantime come and 

join us at the Polish House and 

the Polish Tramping Club.  
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Obituary: Pan Adam Piotrzkiewicz 

Pan Adam Piotrzkiewicz was farewelled on the 30th December 2019 

at St Joseph’s Chapel, Herne Bay in a solemn  

and moving ceremony. Many friends and representatives  

of our Polish community, including the Honorary Consul. Bogusław 

Nowak, paid their respects to this honourable, quiet gentleman . 

Adam Piotrzkiewicz was born in Lwow in 1927. After the taking over 

of Lwow by Russia in 1939 his mother was taken to Siberia and his 

father was executed by the Russians. After the Germans occupied 

Lwow in 1941, the young Adam was sent to forced labour in 

Norway, Austria and Italy. 

When the allies invaded Italy, he joined the 2nd Corp  

of General Anders serving in the 4th Light Artillery Regiment.  

He served in the army between 1945 and 1948, gaining  

the rank of Cannoneer. 

As he was not able to return to Lwow due to political reasons,  

he lived in Scotland where he gained British citizenship.  

In Scotland, he joined the Association of Polish Combatants,  

and also married an Irish woman, Christina, with whom  

he emigrated to New Zealand in 1972. 

After arriving in New Zealand he became an active part  

of the Polish community. He was involved in the building  

of the Polish House in Auckland, and to his last days,  

was a member of the Auckland Polish Association. 

In 2017 he was awarded the Pro-Patria medal by the Minister  

of Combatants. 

He will be sadly missed by his many friends in Scotland  

and the New Zealand, Polish Community. 

For more of Pan Adam Piotrzkiewicz’s story go to Polish History in 

New Zealand. 

  

RIP Pan Adam Piotrzkiewicz 

 

 

 

 

30 grudnia 2019 roku w Kaplicy Świętego Józefa  

w Zatoce Hernew w uroczystej i wzruszającej ceremonii 

pożegnaliśmy Pana Adama Piotrzkiewicza. Wielu przyjaciół  

i przedstawicieli naszej polskiej społeczności, w tym Konsul 

Honorowy. Bogusław Nowak, oddał szacunek temu szanownemu, 

cichemu dżentelmenowi.  

 

Adam Piotrzkiewicz urodził się we Lwowie w 1927 roku. Po przejęciu 

Lwowa przez Rosję w 1939 roku jego matka została zabrana na 

Syberię, a jego ojciec został stracony przez Rosjan. Po zajęciu Lwowa 

przez Niemców  

w 1941 roku, młody Adam został wysłany do przymusowej pracy  

w Norwegii, Austrii i Włoszech. 

 

Kiedy alliance rozpoczęli walki we  Włoszech, wstąpił  

do 2 Korpusu Generała Andersa w 4 Pułku Artylerii Lekkiej. Służył  

w armii w latach 1945-1948, zdobywając stopień Cannoneera. 

 

Z powodów politycznych, nie mógł powrócić  

do Lwowa po wojnie I zamieszkał w Szkocji, gdzie uzyskał brytyjskie 

obywatelstwo. W Szkocji wstąpił do Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów, a także ożenił się z Irlandką Christiną, z którą 

wyemigrował do Nowej Zelandii w 1972 roku. 

 

Po przybyciu do Nowej Zelandii był aktywny  

w polskiej społeczności. Był zaangażowany w budowę Domu 

Polskiego w Auckland, a do ostatnich dni był członkiem Polskiego 

Związku Auckland.  

 

W 2017 roku został odznaczony 

medalem Pro-Patria przez 

Ministra ds Kombatantów. 

 

Będzie go nam  brakowało, 

zrówno przyjaciołom  

w Nowej Zelandii I Szkocji.  

 

Więcej informacj o  Panu Adamie 

Piotrzkiewiczu na stronie Polish 

History in New Zealand. 

   

               Niech odpoczywa w pokoju . 

 

https://phinz2014.wordpress.com/war-immigrants/polish-veterans/surviving-on-the-edge-of-a-city-at-war-adam-piotrzkiewicz-continued/
https://phinz2014.wordpress.com/war-immigrants/polish-veterans/surviving-on-the-edge-of-a-city-at-war-adam-piotrzkiewicz-continued/
https://phinz2014.wordpress.com/war-immigrants/polish-veterans/surviving-on-the-edge-of-a-city-at-war-adam-piotrzkiewicz-continued/
https://phinz2014.wordpress.com/war-immigrants/polish-veterans/surviving-on-the-edge-of-a-city-at-war-adam-piotrzkiewicz-continued/
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MEET 

EXECUTIVE 

2019-2021 

PRESIDENT 

Przemek Dawidowski 

V-CE PRESIDENT 

Piotr Piasta 

TRAESURER  

Eva Milanowska 

V-CE TREASURER 

Agnieszka Pyka 

SECRETARY 

Agnieszka Dawidowska 

V-ce SECRETARY 

Regina Wypych 

MEMEBERS: 

Viola Abrasowicz– Madej 

Helena Konarski 

Agnieszka Puchalska-Porczyk 

Paweł Szymończyk 

 

WEBSITE I FACEBOOK 

Agnieszka Marek 

Dawid Ramadan 

Martyna Wala  

Contact any of us: 
ad.polishassociation@gmail.com 

phone: 0212546428 

 

 

 

POLISH RADIO IN AUCKLAND—HALO TU POLSKA 

 https://www.planetaudio.org.nz/   

RADIO PLANET 104.6 FM 1ST SATURDAY OF MONTH 21:30 

POLSKIE SPOTKANIA NIEDZIELNE– ZABAWY, HISTORIE I ZWYCZAJE 

POLISH LUNCHE—POLISH LUNCH WITH POLISH CUSTOMS AND HISTORY  

1ST SUNDAY OF THE MONTH  13:30  

POLISH HOUSE, 1 McDonald street, Morningside  

Po raz pierwszy  20/03 marca a potem w trzeci pi piątek miesiaca zw kwietniu 

i maju apraszamy do Polskiego Domu na wieczorne spotkania, bar otwarty od 

17:30, obiad od 19:00 pre-ordered.  Szegóły website, facebook lub  

ad.polishassociation@gmail.com 

For the first time on 20/03  and the every third Friday of the month (april and 

May) we invite you To Polish House for evening drinks and dinner. Bar open 

fro 17:00 and pre-ordered dinner at 19:00. Details website, facebook lor 

contact ad.polishassociation@gmail.com 

mailto:ad.polishassociation@gmail.com
mailto:ad.polishassociation@gmail.com
https://www.planetaudio.org.nz/

