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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 
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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  

 

Jeżeli chcecie i możecie pomóc innym najlepiej to zrobic w swoich 
lokalnych społecznościach w obecnej sytuacji. Pomocne strony to: 
https://live.voluntarily.nz/ lub https://www.neighbourly.co.nz/ 
Wyślijcie również do nas informacje o Waszych inicjatywach 
pomocy innym 
Oficjalne informacje dotyczące obecnej sytuacji COVID 19 
znajdziecie na https://covid19.govt.nz/ 
Zarząd Stowarzyszenia Polaków w Auckland uruchomił specjalny 
email gdzie możecie zgłaszać swoją chęć pomocy innym.   
W ten sposób możecie skontaktować się też z Zarządem jeśli 
potrzebujecie pomocy. Postaramy się podać Wam kontakt do 
instytucji, które mogą pomóc w Waszej sytacji lub skontaktujemy 
z tymi którzy zaoferowali pomoc.  
Stowarzyszenie nie ma możliwości pomocy finansowej 
indywidualnym osobom.   
Email md.polishassociation@gmail.com  
 
If you want and can help others, it's best to do so in your local 
communities in the current situation. Helpful web sites are 
https://live.voluntarily.nz/ or https://www.neighbourly.co.nz/  

Also send us information about your initiatives to help others 
Official information about the current COVID 19 situation is on 
https://covid19.govt.nz/  
The Auckland Polish Association executive has launched a special 
email where you can report your willingness to help others. 
This way you can also contact the executive if you need help. We 
will try to give you the contact details of institutions that can help 
you or contact those who offered help. 
The association is not able to provide financial assistance to 
individuals. 
Email md.polishassociation@gmail.com  

https://live.voluntarily.nz/
https://www.neighbourly.co.nz/
https://covid19.govt.nz/
mailto:md.polishassociation@gmail.com
https://live.voluntarily.nz/
https://www.neighbourly.co.nz/
https://covid19.govt.nz/
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It was wonderful to have over 40 

Polish Seniors and their families 

attend the Afternoon Tea at Dom 

Polski on Sunday 1st March. It was  

a lovely relaxed afternoon with 

convivial conversations over hot 

drinks and Polish baking. One had 

to be very quick to get in for  

a pączek and the tasty home baking 

kindly donated by many generous 

hands. The Auckland Polish 

Association Executive would like  

to extend a heartfelt Thank You!  

To those who provided baking  

and the many volunteers  

who assisted to make this 

afternoon the success it was – 

Basia Scrivens; Wanda & Janek Lis, 

Irena Pąk, Krysia & Paolo Radich. 

  

Those in attendance expressed 

interest in making this type  

of event bi-monthly. We planned  

for the next afternoon tea  

on Trzeciego Maja (3rd of May)  

but due to the current situation  

we will advise when the next 

meeting will happen.  

 

Spotkanie Seniorów przy herbacie 

  

W niedzielę pierwszego marca 

spotkaliśmy się z około 40 

seniorami naszej społeczności i ich 

rodzinami na popołudniowym 

poczestunku w Domu Polskim. 

Razem spędziliśmy bardzo 

przyjemne popołudnie na miłych 

rozmowach i delektując się 

polskimi smakołykami. Aby załapać 

 

 

SENIORS  

AFTERNOON TEA 

SUNDAY  

1st  MARCH 2020 
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Msza Św on line  

SENIORS AFTERNOON TEA—SUNDAY 1st  MARCH 2020  

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/  

Zarząd Stowarzyszenia Polaków dziękuje wszystkim, którzy 

przygotowali ciasta i kanapki oraz tym którzy pomagali w trakcie 

spotkania, Basi Scrivens; Wandzie & Jankowi Lis, Irenie Pąk, Krysi & Paolo 

Radich  

a także członkom Zarządu, którzy zainicjowali i pomagali w trakcie 

spotkania Reginie Wypych, Helenie Konarskiej, Agnieszce i Przemkowi 

Dawidowskim.  

Uczestnicy wyrazili zaintersowanie podobym spotkaniem w maju. 

Planowaliśmy kolejne popołudniowe spotkanie 3-ego maja jednak w 

obecnej sytuacji związanej z COVID 19 poinformujemy Was o następnej 

dacie kiedy to będzie możliwe.  

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/


LETTER FROM PRESIDENT  
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Koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie. Społeczeństwa podejmują olbrzymi 
wysiłek, aby spowolnić rozprzestrzenianie się epidemii. Rządzący wprowadzają kolejne 
regulacje mające na celu walkę z koronawirusem. Wszyscy musimy zmobilizować wszelkie 
siły, aby razem sprostać obecnym wyzwaniom. W takich momentach ważne jest, aby być 
razem i wspierać się nawzajem. Widzę to jako jedno z najważniejszych zadań Stowarzyszenia 
w chwili obecnej. Dla nas wszystkich często będących z dala od rodzin i bliskich, 
zaniepokojonych ich losem niezwykle ważne jest wzajemne wsparcie. 
Obecnie stajemy wobec wyzwań i problemów, których się nie spodziewaliśmy i nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć. Chcemy, aby Stowarzyszenie pozostało miejscem, gdzie możecie się 
zwrócić o pomoc, której spróbujemy sprostać. 
Prosimy o kontakt osoby, które potrzebują pomocy, jak również wszystkich którzy mogą tą 
pomoc zaoferować. 
Bądźmy dla siebie przyjaciółmi! 
 
Kontakt: Mat Dawidowski md.polishassociation@gmail.com 
 
Przemek Dawidowski  
Prezes Stowarzyszenia Polaków w Auckland 
 
 
 
 
Coronavirus is spreading all over the world. Societies are making a huge effort to slow down 

the spread of the epidemic. As governments introduce further regulations aimed at the fight 

against coronavirus, we all need to mobilize in orfer to meet the current challenges. In such 

moments it is important to be together and support each other. I see it as one of the most 

important tasks of our Association at present. For all of us who are often away from our 

families and relatives, worried about their fate, mutual support is extremely important. 

We are currently facing challenges and problems that we did not expect and are unable to 

predict. We want the Association to remain a place where you can ask for help, which we will 

try to meet. 

Those needing help as well as those able to helpl please contact us. 

Let's be friendly to each other! 
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Życzenia Wielkanocne 

Trudno jest składać życzenia 

Wielkanocne w 2020.  

Niepewność, samotność, niepokój  

o bliskich to uczucia, które 

wszystkim nam dziś towarzyszą. 

Wszyscy pytamy siebie samych  

i innych, Co jest ważne?  

Wielu z nas pozostaje w izolacji, 

kwarantanie. Niektórzy są chorzy, 

niektórzy umierają. Większość 

zamknięta w swoich domach  

z codziennymi wyzwaniami, których 

nigdy wcześniej nie spotkała.  

Wielu z nas pracuje narażając siebie 

i swoich bliskich, niosąc pomoc tym 

którzy jej potrzebują najbardziej  

i umożliwiając codzienne 

funkcjonowanie społeczeństwa.  

Święta Wielkanocne niosą szczególne chrześcijańskie przesłanie – absolutnej samotności w cierpieniu i ofiary. 

Doświadczenia strachu, przerażenia, opuszczenia, całkowitej ciemności i nocy. Ale te Święta też wzmacniają nas  

w wierze o pokonaniu tej drogi do rzeczywistości nieznaniej, doskonałej i pięknej. 

Być może symbolem Wielkanocy 2020 roku jest nie jajko, królik, czekolada, wiosenne kwiaty, a maska 

chirurgiczna. Maska na twarzy może być symbolem zamknięcia i oddzielenia się od ‘drugiego-innego’, ale może też 

być symbolem poświęcenia, niesienia pomocy potrzebującemu, stawiania dobra ‘drugiego’ ponad swoim własnym.  

Nasze życie dokonało dramatycznego zwrotu, wielka nieznana jest przed nami. Czy wyjdziemy z tej pokoleniowej 

próby wzmocnieni jako ludzkość czy osłabieni w naszych wartościach człowieczeństwa? Czas pokaże. 

Pozostańmy dla siebie przyjaciółmi. Wesołego Alleluja! 

Easter Greetings 

It is difficult to make Easter Greetings in 2020. Uncertainty, loneliness, anxiety about loved ones are the feelings 

that accompany us all today. We ask ourselves and others what is important? Many of us remain isolated, some 

are sick, some may die. Most are locked in their homes with everyday challenges they have never met before. 

Many of us work by exposing ourselves and our loved ones to risk, helping those who need help most for daily 

functioning.  

Easter has a particular Christian message – absolute loneliness of suffering and sacrifice. Experiences of fear, 

horror, abandonment, total darkness and night. But Easter also has the message of overcoming despair  

and bringing into reality that which is unfamiliar and beautiful. 

Perhaps the symbol of Easter 2020 is not an egg, bunny, chocolate or spring flowers but a surgical mask.  

A surgical mask on the face can be a symbol of separation from the ‘other – the different’ but it can also be  

a symbol of duty, helping the needy, doing good to ‘the other’ and of putting the needs of others above one’s 

own.  

Our lives have taken a dramatic turn, a great unknown is upon us. Will we leave this generation-spanning ordeal 

strengthened as a people or weakened in our values of humanity? Only time will tell. 

In the meantime let's stay friends for each other. Happy Easter! 
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Pożegnanie – Pana Kazimierza Jana Raywera 

Obituary – Kazimierz Jan Raywer 

Pan Kazimierz Rajwer, który przybył do NZ, 

jako jedno z Dzieci Pahaitua, zmarł  

w Auckland w wieku 87 lat. Był członkiem 

Stowarzyszenia Polaków  w Auckland, 

otrzymał Krzyż Zesłańców Sybiru.  

W ube i g ł ym  roku  uc ze s tn i c z y ł  

w uroczystościach 75. roocznicy przybycia 

Dzieci Pahaitua do NZ. Swoje wspomnienia  

z obozu Pahiatua opublikował w książce  

pt. ‘Dwie ojczyzny’ (‘The Two Homelands’) . 

Wielu członków polskiej społeczności  

w Auckland uczestniczyło w pogrzebie  

w sobotę 22-ego lutego w Mangere Bridge. 

Syn Pana Kazimierza, Tadeusz, powiedział  

"Nie zapominajmy o naszych korzeniach”. 

Było to jedno z najważniejszych spuścizny 

przekazanej mu przez ojca. Inni członkowie 

rodziny wspominali Pana Kazimierza i jego 

poświęcenie wierze, rodzinie, za poczucie 

humoru, i za umiejętności wtórnego 

wykorzystnia niemal wszystkiego oraz za jego zdolności rzeźbiarskie. 

Wyrażamy współczucie dla jego żony, Kazimiery, jego dzieci i wnuków.  

 

 

Pan Kazimierz Rajwer, one of the Pahiatua Children passed away in Auckland at the age of 87. 

He was a member of the Polish Auckland Association and recipient of the Siberian Exiles Cross. 

Last year he attended the 75th commemoration of the Polish Orphans' arrival in NZ.  

His memoirs from the Pahiatua camp have been published in the book ‘Dwie ojczyzny’  

('The Two Homelands’). 

Many of the Polish community attended his funeral held on Saturday the 22nd of February  

at St Anthony's Church in Mangere Bridge. His son Tadeusz, said during the funeral "Don't deny 

your heritage". This was one of the most important legacies passed on to him by his father. 

Other family remembered him for his dedication to his faith, his family, for his wit, his ability  

to  recyc l e  a lmost  any th ing  and  for  h i s  ma s te r  c a rv ing  sk i l l s . 

We extend our sympathy to his wife, his children and grandchildren. RIP.
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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 

 

 

 

Easter is almost here but out Easter market is cancelled. 

But if you would like to order some polish traditional food please call Ela 021 079 15 it 

will be delivered 

 

Pierogi ruskie ( $30/kg) 

Pierogi z kapustą i grzybami ( $30/kg) 

Pierogi z mięsem ( $30/kg) 

Kiełbasa wędzona– $ 37 / kg 

Kiełbasa biała parzona – $ 37 / kg 

Schab z śliwką lub morelą $37 

Pasztet $37 

Boczek wędzony $44 

Rolada z boczku pieczona $42 

Klops mięsny( gluten free) $37 

Paszteciki z kapustą i grzybami $30/kg 

Kluski śląskie $25/kg 

 

Oraz makowiec pieczony przez Zosię Kozub 

 

Wszystkie produkty można zamówić 

021 079 15 w związku z alert level 4 będzie organizowana dostawa  do domu 

mailto:ad.polishassociation@gmail.com
mailto:ad.polishassociation@gmail.com

