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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 THE PRESIDENT  

Witam wszystkich serdecznie, 

 

We are becoming too familiar  

with the statement that we are living  

i n  u n p r e c e d e n t e d  t i m e s . 

NZ in its fight with the coronavirus 

pandemic has achieved a lot  

and this week the restriction that 

affected all of us have been lifted. Our 

s o c i e t y  m a d e  a n  e n o r m o u s  

and conscious effort to maintain health 

and wellbeing. We had to learn a lot  

in a very short time and we succeed!  

 

 

T ak  c z e s t o  s ł y s z ym y  d z i s i a j 

stwierdzenie, że żyjemy w czasach 

d o t y c h c z a s  n i e s p o t k a n y c h . 

Nowozelandzk ie spo łeczeństwo  

i rząd osiągneli w walce z pandemią 

koronowirusa wiele.  

W tym tygodniu zniesiono niektóre 

ograniczenia, którym poddaliśmy się 

przez ostatnie 5 tygodni.  

Nasze społeczenstwo podjęło ogromny 

świadomy wysiłek aby chronić zdrowie 

każdego z nas. Zachowaliśmy się jak 

s p o ł e c z e ń s t w o  o b y w a t e l s k i e . 

Musieliśmy się wiele nauczyć w bardzo 

krótkim czasie  

I udało nam się!                Continuiing page 3 
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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 

Majówka 2020 

Świętuj z nami  

#proudtobepolish  
więcej informacji strona 4   

May Anniversaries 2020 

Join us!  

#proudtobepolish  
more information page  4   

https://live.voluntarily.nz/
https://www.neighbourly.co.nz/
https://covid19.govt.nz/
mailto:md.polishassociation@gmail.com
https://live.voluntarily.nz/
https://live.voluntarily.nz/
https://www.neighbourly.co.nz/
https://covid19.govt.nz/
https://covid19.govt.nz/
https://www.facebook.com/hashtag/proudtobepolish?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/proudtobepolish?epa=HASHTAG
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Kontynuacja/continuuing ... 

Uczyliśmy się jak być razem i wzajemnie dbać  

o siebie w naszych” małych ojczyznach” tu na 

Antypdach. Jest to myśl Kołakowskiego z którą 

silnie się identifkuję i która jest mottem naszego 

nowozelendzkiego listu do naszych członków. 

Dzisiaj niesie szczególnie silne przesłanie. 

Zwłaszcza, gdy wkraczamy w nieznaną przyszłość, 

której musimy się uczyć każdego dnia od nowa  

i która przynosi nam niepokój. Jest to trudne dla 

wielu z nas. Bliscy wielu z nas mieszkają tysiące 

kilometrów stąd w krajach gdzie epidemia jest  

o wiele bardziej groźna. Rozdzielenie nagle 

przybiera bardzo wyraźną formę. Dlatego jeszcze 

ważniejsze staje się bycie „małą ojczyną: tutaj  

w Auckland. Nie możemy zmienieć tego co dzieje 

się na świecie, nie możemy wpłynąć na decyzje 

rządów, które mają na nas wiekszy  

i bezpośredni efekt,, ale możemy podejmować 

nasze ‘małe’ decyzje każdego dnia dla naszych 

rodzin i dla naszych społeczności.Stowarzyszenie 

Polakó w Auckland jest tutaj aby pomóc i być  

z wszystkimi którzy tej pomocy potrzebują.  

‘Niespotkana’,’nieznana’ dla nas rzeczywistość, 

rzeczywistość z którą meirzymy się po raz 

pierwszy w naszym życiu skłania nas do 

przemyśleń.  

Musimy zapytać również o przyszłość 

Stowarzyszenie Polaków w Auckland. Jakie mamy 

pomysły na nasze wspólne działąnie? Jakie pomysły 

ma każdy indywidualny członek naszej organizacji. 

Jakie są moje potrzeby, jak wiele mogę i chcę 

poświęcić?  

Jak dostosujemy sie do nowej rzeczywistości 

ekonomicznej, jak mogę wspierać Stowarzyszenie? 

M a j  j e s t  m i e s i ą c e m  s z c z e g ó l n y m .  

Zachęcam wszystkich aby przyłączyli się do akcji 

Zarządu i świetowali nasze majowe rocznice  

w roku 2020!...... #proudtobepolish  

 

Being together and caring for each other  

in our small communities, in our ‘małe ojczyzny’ 

was an important lesson. This is an important 

thought that we bring to you as a motto in each 

newsletter. Nowadays this has taken on a practical 

meaning. Particularly as we move into an unknown 

future that we worry about and are concerned 

about as we have to learn something new each 

day. It is difficult for many of us who have families 

far away. The separation suddenly takes on  

a more distinct form. That is why it becomes even 

more important that we are for each other the 

‘mała ojczyzna’ (the small community) here  

in Auckland. We cannot change what happens 

around the world, we cannot influence decisions 

which are very much related to us, but we can 

make our small decisions each day for our families, 

for our Polish community and for others  

in Auckland or wherever we live. The APA is here 

to help, being together, in touch despite  

the distance.  

 

The unprecedented time are telling us that we 

need to re-think our future. So what is the APA  

of the future? What are the ideas  

for togetherness? What are our needs  

and expectations? And how are we going to adapt 

to the new economic reality? Our ‘mała ojczyzna’ 

needs a plan. We want to hear from you!  

 

The executive takes this opportunity to wish all 

happy 3rd of May #proudtobepolish  

Przemek Dawidowski 

 

 

 

The President of the 

Auckland Polish Association 

 

LETTER FROM THE PRESIDENT  

https://www.facebook.com/hashtag/proudtobepolish?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/proudtobepolish?epa=HASHTAG
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Jesteśmy już na progu majówki. Już za kilka dni 1, 2 i 3 Maja.  

Z tej okazji zapraszamy do udziału w akcji, która pokaże całemu Światu, że w te dni 

pamiętamy o naszej Ojczyźnie. 

 

Dołącz do NAS ! 

 

Wywieś flagę w oknie lub obok skrzynki na listy i pokaż ją Światu 

lub 

Pomóż dzieciom przygotować obrazy lub inny craft z Flagą Polską w temacie 

lub 

Włóż na siebie koszulkę z kolorach narodowych  

i zrób zdjęcie i oznacz je #proudtobepolish i opublikuj na swoim facebooku 

 

Bądź dumny, że jesteś Polakiem , że masz polskie korzenie. 

 

 

To commemorate 1st, 2nd and 3rd of May, we invite you to participate in the 

campaign that will show the whole world that we remember Poland on these days. 

 

Join us ! 

 

Take the flag show it to the World - hang it in the window or next to the letterbox, 

or 

Help children prepare paintings or other craft with the Polish Flag , or 

Put on a T-shirt with national colours 

Take a picture and tag it #proudtobepolish and post it on your Facebook 

 

Be proud that you are Polish, that you have Polish roots! 

https://www.facebook.com/hashtag/proudtobepolish?epa=HASHTAG
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Święta majowe; 

Pierwsze trzy dni maja to ważne dni dla Polski i 

Polaków 

1-ego maja obchodzimy Święto Pracy  

2-ego  maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej i Dzień 

Polaków mieszkających za granicami kraju  

3-ego maja Święto Narodowe 

Obchodzimy w roku szczególnym bo w roku 2020 

‘pod kwarantanną’. W roku w którym zaczynamy 

sobie odpowiadać na pytania co jest dla nas ważne, 

jak żyć jako jednostki, rodziny, społeczeństwa, 

ludzkość. Uczymy się świętować inaczej, uczymy 

się doświadczać rodości świątecznej w sposób, 

który odkrywa dla nas to co najważniejsze. Każdy 

z tych pierwszych trzech dni niesie inne przesłanie 

dla nas Polaków, ludzi i świata w 2020 roku. 

 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

1 maja – wiele z nas jeszcze pamięta - 

przymusowy dzień Święta Pracy z hasałami 

„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”,  

z przymusowymi pochodami, propagandą, rytuał w 

czasach komunistycznych strywializował  

i zniechęcił nas do świętowania w tym dniu. Warto 

jednak pamiętać, że Międzynarodowe Święto Pracy 

zostało ustanowione w 1891 r. dla upamiętnienia 

wcześniejszego o pięć lat protestu robotników 

w Chicago, krwawo stłumionego przez policję.  

W Polsce międzywojennej obchody 1 Maja, 

organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, 

stanowiły wyraz protestu. W latach 80., w czasach 

stanu wojennego nielegalne demonstracje 

pierwszomajowe organizowała w opozycji 

do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. 

 

Dzień ten przypomina nam o solidarności ludzi 

pracujacych, o prawach człowieka do pracy, o 

konieczności wyrównywania dysproporcji 

szczególnie dzisiaj w okresie lawinowo nasilających 

sie dysproporcji ekonomicznych. 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii 

i Polaków za Granicą 

2 maja - Dzień Flagi obchodzimy od  2004. Polskie 

barwy narodowe, biało-czerwone  pochodzą  

z barw herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego  

i  Królestwa Polskiego. Kolor czerwony na naszej 

fladze to karmazyn (do 1927 r. cynober), a biały 

jest srebrnobiały. Święto flagi obchodzi się  

na świecie w US, Meksyku, Argentynie, Finlandii, 

Turkmenistanie, na Ukrainie, Litwie i w Chinach. 

 Dzień Polonii obchodzimy od 2002. Polska 

historia to też historia emigracji. Emigracji  

z różnych powodów politycnych, ekonmicznych  

i rodzinnych. Emigracja często rodzi poczucie 

wyobcowanie, uczy nas jak ważne są korzenie, 

wartości bliskość innych i zaufanie.  

Święto Narodowe Trzeciego Maja 

3 maj – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja  

w 1791  

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną 

konstytucją w Europie i drugą na świecie (po 

amerkańskiej). Określała prawa i obowiązki 

obywateli i organizację władz państwowych. 

Została uchwalona przes Sejm Wielki w 1791 

roku. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny 

powstał przy współpracy posłów Sejmu. Była 

wyrazem troski i odpowiedzialności za państwo  

i zwyklych obywateli, także tych najsłabszych. 

Dla pokoleń Polaków stała się symbolem nadziei, 

wolności, niezależności, dziś w 2020 roku Święto 

to przypomina nam również, że wraz z wolnością 

rośnie obowiązek troski i odpowiedzialność za 

‘Innego’, słabszych i wykluczonych.  

18 maj – Obchody rocznicy zwycięskiej Bitwy  

o  M o n t e  C a s s i n o 

W maju pamiętamy też o bitwie pod Monte 

C a s s i n o .  N i e m c y  w y c o f a l i  s i ę  

z klasztoru na Monte Cassino w nocy 17/18 

ustępując pod naporem wojsk alianckich. Polacy 

jako pierwsi wkroczyli do klasztoru biorąc  

do niewoli pozostałych tam Niemców i nad ranem 

na wzgórzu Monte Cassio zawisła polska flaga. 

Polskie walki o Monte Cassino były bardzo 

krwawe, zginęlo ponad 900 żołnierzy, wielu 

zostało rannych. Po zdobyciu Rzymu generał 

Harold Alexander, dziękował polskim żołnierzom 

mówiąc: ”Żołnierze 2 Polskiego Korpusu! Jeżeliby  

mi dano do wyboru między którymikolwiek 

żołnierzami, których bym chciał mieć pod swoim 

dowództwem, wybrałbym Was – Polaków. 

Dziś pamiętajmy jak wiele potrafili poświęcić  

dla innych, bohaterowie tamtych dni. 
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The first three days of May are important days for 

Poland and Poles 

1st of May          -   Labour Day  

2nd of May   - Day of the Polish Flag  

   and Polonia  

3rd of May  - National Day 

 

In 2020 we celebrate these anniversaries  

in unprecedented circumstances. This year we 

begin to ask questions about what is important  

to us, as individuals, families, society and humanity. 

We learn to celebrate differently in a way  

that discovers what really matters most to us.  

Each of these first three days of May carries  

a different message for us Poles, for people  

and the world in 2020. 

 

International Labour Day of Solidarity  

of workers 

1st of May   

Many of us still remember, the Labour Day under 

a communist’s regime with ‘forced’ parades, 

slogans "Workers of all countries unite!",  

with propaganda, ritual that lost meaning of this 

day. It is important to remember,  

that International Labour Day was established  

in 1891 to commemorate protest of Chicago 

workers, bloodily suppressed by the police five 

years earlier. In Poland 1918-1939, celebrations  

of 1st of May, organized by the Polish Socialist 

Party, were an expression of protest. In the 1980s, 

during the time of martial law, illegal 1st of May 

demonstrations were organized in opposition  

to official celebrations by the then underground 

Solidarity. 

This day reminds us of the solidarity of working 

people, about the right to work, the need  

to equalise disparities, especially today during rapid 

increase of economic differences. 

2nd of May  

Day of the Polish Flag and Polonia Day 

Day of the Polish Flag has 

been celebrated since 2004. 

Polish national, white  

and red colours come from 

the colours of the coat  

of arms of the Grand Duchy 

of Lithuania and the 

Kingdom of Poland. The red 

colour on our flag is crimson 

(until 1927 cynober),  

and white is silver-white. The celebration  

of the national flag is celebrated in the world  

by USA, Mexico, Argentina, Finland, Turkmenistan, 

Ukraine, Lithuania and China.  

We have been celebrating Polonia Day since 2002. 

Polish history is also the history of emigration. 

Emigration for various causes: political, economic 

or family reasons. Emigration often is linked  

with a sense of alienation, teaches us  

the importance of our roots, the values of trust 

and closeness to others, so necessary in May 2020. 

  

3 May  

Polish National Day - Anniversary of the 

Constitution on 3rd of May 

The Constitution of the 3rd of May was the first 

written constitution in Europe and the second  

in the world (two years after USA). It defined  

the rights and obligations of citizens and the 

organisation of state authorities. It was passed  

by the Grand Sejm in 1791. The legislation 

adopted on the 3rd May 1791 was created  

in cooperation with the Members of the Sejm/

Parliament. It was an expression of concern  

and responsibility for the state and ordinary 

citizens, including the most vulnerable. 

For generations of Poles, it had become a symbol 

of hope, freedom and independence. Today  

in 2020, the 3rd of May Anniversary reminds  

us that with freedom there is a growing duty  

of care and responsibility for others,  

for the disadvantaged and the excluded. 

18th May – Anniversary of victory in the Battle  

for Monte Cassino 

In May we also remember The Battle for Monte 

Cassino, surrounded by allied forces, the Germans 

left the Monte Cassino monastery after many 

weeks of fighting at night from 17th to 18th May. 

Polish forces were first to conquer the monastery 

and in the morning of 18th of May the Polish Flag 

was waving from Monte Cassino. Polish battle for 

Monte Cassino was dramatic with more than 900 

l o s s e s ,  m a n y  g o t  i n j u r e d .  

After conquering Rome in 1944, General Harold 

Alexander thanked the Polish soldiers in a special 

way by saying “Soldiers of the 2nd Polish Corps!  

If I was given a choice between any soldiers  

I would like to have under my command,  

I would choose you.”  

On this day we remember how much the heroes 

of those days sacrificed for others. 

May Anniversaries 2020 
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W maju świętujemy Dzień Matki. 

W Nowej Zelandii 10 maja,   

w Polsce 26 maja. 

Składamy wszystkim mamom 

najgorętsze życzenia, dni pełnych 

uśmiechów i radości. W ten 

szczególny dzień chcemy 

wszystkim mamom wyrazić 

swoją wdzięczność za ich 

matczyną opiekę i miłość. 

Dzień Matki obchodzono już  

w starożytnej Grecji i Rzymie. 

Satrożytni otaczali kultem 

boginię Matkę, dawczynie życia. 

Później ten dzień powróćił  

w XVII wiecznej Anglii jako dzień 

u Matki. Dzień ten był dniem 

wolnym od pracy. Matki 

obdarowywano podurankami, 

kwiatami, słodyczami w zamina 

z a  o t r z y m y w a n e 

błogosławieństwo. Ten zwyczaj 

trwał do XIX wieku i powrócił 

na krótko w USA w roku 1870. 

Ponownie zaczęto świętować 

dzień Matki po II wojnie 

Światowej. 

W Polsce po raz pierwszy 

obchodzono to święto w 

Krakowie 23 maja 1934 roku, 

obchodzono go w różne 

n i e d z i e l e  m a j a .  

Obecnie jest to stała data 26 

maja.  

In May we celebrate Mother's 

Day. In New Zealand on the 10th 

of May, in Poland on the 26th  

of May 26. 

We want to send to all our 

mums the best of wishes, lots of 

smiles and joy. On this special 

day we want to thank them for 

their protection and love. 

Mother's Day was celebrated  

in ancient Greece and Rome. 

They celebrated the goddess 

‘Mother’, the giver of life. Later 

the celebration of that day 

returned in 17th century England 

as “Day with Mother’. That day 

was a day free from work. 

Mothers were given gifts, 

flowers, sweets in exchange  

for their blessing. This custom 

lasted until the 19th century and 

returned for a short time in the 

USA as Mother’s Day in 1870. 

After World War II, Mother's 

day started to be celebrated 

again. In Poland, for the first time 

Mother’s day was observed 

Krakow on May 23, 1934, then it 

was celebrated on different 

Sundays of May. Nowadays,  

is always on May 26. 

Let's paint our mothers the most 

beautiful of thanks-giving cards! 

And send photos of them to us 

and we will publish your wishes 

to your mum on the APA 

facebook page. 

Namalujmy naszym mamo 

najpiękniejsze laurki! Fotografie 

wyślijcie do nas, opublikujemy 

Wasze życzenia dla mam na 

naszym facebooku. 

Dzień Matki ze Stowarzyszeniem Polaków  
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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 

Regina Wypych 

MEMEBERS: 

Viola Abrasowicz– Madej 

Agnieszka Dawidowska 

Helena Konarski 

Agnieszka Puchalska-Porczyk 

Paweł Szymończyk 

 

WEBSITE I FACEBOOK 

Agnieszka Dawidowska 

Agnieszka Marek 

 

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

 

 

Jeśli lubisz uczyć innych, mówisz po polsku i chcesz 

podzielić się swoimi umiejętnościami z innymi napisz 

do nas. DOŚWIADCZENIE NIE JEST WYMAGANE  

POLISH RADIO IN AUCKLAND—HALO TU POLSKA 

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

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

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

