










Barbara (Basia) Scrivens
Cześć, jestem Basia.

Badania nad aktami wojskowymi moich dziadków doprowadziły mnie w 2008 roku do poznania

innych, podobnie myślących Polaków w Nowej Zelandii. W 2009 roku oddtworzyłam oddział mojego

dziadka ze strony matki w I Polskiej Dywizji Pancernej, przez północną Francję, gdzie zginął pod

Abbeville w 1944 roku. Muszę jeszcze zrobić to samo dla mojego dziadka ze strony ojca, który wraz z

II Korpusem Polskim przeżył Monte Cassino i spoczywa na Cmentarzu Polskim w Bolonii, Włochy.

Zaangażowałam się w badanie i rejestrowanie historii Polaków mieszkających w Nowej Zelandii.

Obecnie moja strona internetowa, Polish History New Zealand, https://polishhistorynewzealand.org/

obejmuje tematy dotyczące „genialnego, ale zepsutego” polskiego przyrodnika kapitana Cooka i

jego syna, oraz historie Polaków przybyłych do Nowej Zelandii w latach 70. XIX wieku (tych którym

rząd Nowej Zelandii udzielił schronienia w tym samym roku, w którym mój dziadek zmarł we Francji),

oraz historie Polaków przybyłych później. Staram się nadać kontekst życiu wielu ludzi, którzy byli na

tyle mili, że podzielili się ze mną swoimi doświadczeniami i wspomnieniami oraz historiami

rodzinnymi. To mój sposób na wzbogacenie polskiej historii w diasporze tak odległej od naszej

ojczyzny

Barbara (Basia) Scrivens
Hi, I’m Basia.

Research into my grandfathers’ military records led me in 2008 to meet other, like-minded Poles in

New Zealand. In 2009, I retraced my maternal grandfather’s unit in the First Polish Armoured

Division, through northern France, to where he died outside Abbeville in 1944. I have yet to do the

same for my paternal grandfather, who survived Monte Cassino with the Second Polish Corps, and

rests in the Polish cemetery in Bologna, Italy. I became committed to researching and recording

the history of Polish people living in New Zealand. These days my website, Polish History New

Zealand, https://polishhistorynewzealand.org/ ranges from Captain Cook’s “brilliant but cranky”

Polish naturalist and his son, to the first large groups of Poles who arrived in the 1870s; from those

who were given refuge by the New Zealand government the same year my grandfather died in

France, to others who came later. I strive to provide context to the lives of the many people who

have been kind enough to share their experiences and memories with me, and their family stories.

It is my way to make sure that Polish history is enriched within a diaspora so far from our

motherland.


















