
Rocznica 

(przemowienie Evy Niedzielskiej 31.5.2014) 

Witam wszystkich serdecznie,  szczegolnie pana 
Konsula Honorowego Boguslawa Nowaka ktory 
wyruszyl dzis wczesnie rano z Auckland aby 
uczestniczyc w naszej ceremonii. Obchodzimy dzis 
pierwsza rocznice zalozenia szkoly polskiej oraz 
fundacji na jej cel pod nazwa Polish Community Trust. 
Widzimy Pana Konsula  pierwszy raz i cieszymy sie ze 
zawital w nasze stony. 

Nasza grupa Polakow w Taurandze i Mount Maunganui 
obejmuje az 4 generacje. Pierwsza generacja to Polacy 
majacy obecnie okolo lat 70 lub 80 lat ktorzy przybyli 
do Pahiatua jako dzieci po drugiej Wojnie Swiatowej. 
Maja oni bogata i smutna historie swojej mlodosci w 
Polsce i na Syberii. Historia ta uwieczniona jest w wielu 
artykulach, wspomnieniach, krotkich filmach i 
ksiazkach. Panstwo Zosia i Edward naleza do tej 
generacji.  

Druga generacje Polakow stanowia ich dzieci, majace 
obecnie lat okolo 50 lub 60 lat, ktore urodzily sie w 
Nowej Zealandii. Pani Halina Footner jest tu 
przykladem. Do tej generacji naleza rowniez  Polacy 
ktorzy opuscili kraj podczas stanu wojennego w 81 
roku, jak pani Ewa Fenn, oraz inni Polacy ktorzy pozniej 
przybyli do Nowej Zelandii z Ameryki czy Europy jak 
pani Malgosia. 



Trzecia generacja sa Polacy, w wiekszosci Polki, lat 
okolo 30-stu, ktorzy znalezli  sie w Nowej Zelandii 
poprzez malzenstawa z Nowozelanczykami lub innymi 
obcokrajowcami. Jest wsrod nich Magda, zalozycielka 
szkoly polskiej. Ostatnia i czwarta gerenarcje stanowia 
ich dzieci.  Milo zobaczyc reprezentantow wszystkich  
generacji zgromadzonych dzis tutaj na sali. Kazdy z nas 
bez watpienia ma ciekawa historie do opowiedzenia. 

Jak zrodzil sie pomysl zalozenia polskiej szkoly? Otoz 
pewnego dnia w lutym przy rozmowie o dzieciach 
polskie mamy doszly do wniosku ze jezyk polski ich 
malych dzieci skazany jest na powolne  wymarcie  z 
chwila wstapienia maluchow do szkol nowozelandzkich.  
Trudno pogodzic sie z takim stanen rzeczy zwlaszcza ze 
utrata jezyka wiaze sie niejako z utrata polskosci.  Jezyk 
otwiera drzwi do mozliwosci studiowania w Polsce lub 
zdobycia tam pracy, do poszerzenia kontaktow 
miedzyludzkich, podrozy i zglebienia kultury rodzicow.  

Podczas tej rozmowy Magda zaproponowala zalozenie 
polskiej szkoly pod haslem: chcemy aby dzieci 
zachowaly nasz jezyk, kulture i byly dumne z polskiego 
pochodzenia. Pomysl spodobal sie zwlaszcza ze 
mezowie matek rowniez moga korzystac i uczyc sie 
polskiego. Szkola ruszyla w ciagu tygodnia. Magda 
zaoferowala swoj salon w domu do prowadzenia zajec 
ale gdy zaczelo robic sie ciasno trzeba bylo pomyslec o 
innym lokum i funduszach.  

Zblizal sie nasz doroczny miedzynarodowy festiwal w 
Taurandze w marcu i Ewa Fenn zaproponawala 



zebranie w celu zalozenia fundacji na cele szkoly.  
Pomysl wszedl w zycie i w ten sposob powstal Polish 
Community Trust ktory zostal sponsorem polskiej 
szkoly. Festiwal w marcu byl  swietna okazja dla nas 
poniewaz  dal nam moznosc sprzedania polskich 
wypiekow i zebrania funduszy.  

Mija rok od zalozenia szkoly ktora w lipcu zostala 
przeniesiona z domu Magdy do sali w kosciele St. 
Thomas More gdzie jestesmy obecnie. Jest wiele do 
zrobienia aby dzieci mialy coraz lepsze warunki i ochote 
do nauki.  

Magda James jest nie tylko zalozycielka szkoly ale 
rowniez prowadzi lekcje, organizuje, planuje oraz  
uklada programy muzyczno-taneczne i zajecia 
artystyczne. Jako absolwentka Akademii Muzycznej w 
Warszawie i nauczycielka gry na pianinie i rytmiki jest 
w stanie urozmaicic i wzbogacic dzieciom zajecia. Robi 
to w sposob ciekawy i zabawny. 

A jak to konkretnie robi opowie nam sama nauczycielka. 


