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W piątek 12 października 2007 roku
o godzinie 12.00, czyli  w samo po−

łudnie, miała miejsce w Politechnice
Gdańskiej podniosła uroczystość – otwar−
cie wystawy  „Na końcu świata. Emigra−
cja z Polski do Nowej Zelandii”. W uro−
czystości tej wziął udział Ambasador No−
wej Zelandii Philip Griffiths. Stronę
polską reprezentowali Marszałek Senatu
RP Bogdan Borusewicz, Wiceprezydent
Miasta Gdańska Maciej Lisicki oraz Pro−
rektor Politechniki Gdańskiej prof. Ry−
szard Katulski. Otwarciu wystawy towa−
rzyszyło duże zainteresowanie. Przyby−
ło na nią wielu znamienitych gości, przed−
stawiciele korpusu dyplomatycznego,
profesorowie uczelni trójmiejskich i wie−
le innych osób.

Po przeczytaniu tej informacji pojawi
się zapewne naturalne pytanie – skąd tego
typu wystawa w Politechnice Gdańskiej?
Odpowiedź wymaga drobnego wprowa−
dzenia. Inicjatorką sprowadzenia  wysta−
wy do Polski była Pani Cecylia Kłobu−
kowska, aktualnie przewodnicząca i czło−
nek założyciel  Stowarzyszenia  Polish
Heritage of Otago and Southland – Cha−
ritable Trust –  działającego od 1998 roku
w Dunedin, stolicy prowincji Otago, na
południowej wyspie Nowej Zelandii. Ce−
lem i misją Stowarzyszenia jest kultywo−
wanie polskich tradycji i pamięci o pol−
skim osadnictwie na południowych tere−
nach Nowej Zelandii.  W trzech ostatnich
latach Stowarzyszenie współorganizowa−
ło dwie wystawy, prezentowane w miej−
scowym Muzeum Osadnictwa (The Ota−
go Settlers Museum), poświęcone pol−
skim emigrantom. Pierwsza wystawa,  za−
tytułowana „From Poland to Pahiatua”,
zorganizowana w 2004 roku, przedsta−
wiała losy polskich sierot, które z Sybe−
rii dotarły  do Nowej Zelandii w 1944
roku. Z kolei druga – „Our Southern Po−
les”, zorganizowana w 2006 roku, uka−
zywała trzy fale emigracji polskiej do
Nowej Zelandii, a mianowicie losy:
pierwszych polskich osadników z regio−
nu Kociewia i Kaszub z końca XIX wie−
ku, emigrację wojenną i współczesną.

Podczas pobytu w Polsce, w lipcu 2006
roku, Pani Cecylia przedstawiła Ambasa−
dorowi Nowej Zelandii w Polsce, Panu
Philipowi Griffithsowi ideę sprowadzenia
wyżej wymienionych wystaw do Polski.

Następnego dnia, wspólnie z Ambasa−
dorem, uczestniczyła w otwarciu, w Mu−
zeum Wychodźstwa Polskiego w war−
szawskich Łazienkach, wystawy poświę−
conej polskiej emigracji do Australii. Po−
mysł zorganizowania „wystawy nowoze−
landzkiej” został przedstawiony prof.
Markowi Kwiatkowskiemu, Dyrektoro−
wi Muzeum, który wykazał nim duże za−
interesowanie. Decyzja zapadła – wysta−
wa przyjedzie do Polski. I tak to się za−
częło. Autor tej relacji miał okazję obej−
rzeć wystawę „Our Southern Poles” w
Muzeum w Dunedin. Od początku sym−
patyzował z tym pięknym pomysłem.
Pani Cecylia, z domu Wiwatowska, wy−
chowała się na Kociewiu, w Trąbkach
Wielkich. Jej wielkim marzeniem i bez
mała misją stało się, by wystawa, której
znaczna część poświęcona jest emigran−
tom z Kociewia, dotarła do Starogardu i
Gdańska. W kwietniu miało miejsce
otwarcie wystawy w Łazienkach Królew−
skich w Warszawie, natomiast w połowie
sierpnia w Starogardzie Gdańskim, w
Muzeum Ziemi Kociewskiej. W między−
czasie trwały intensywne rozmowy i po−
szukiwania miejsca dla wystawy w Gdań−
sku. Gdy swoje „tak” powiedział JM Rek−
tor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz
Rachoń, miejsce zostało ostatecznie prze−
sądzone. Wszyscy zaangażowani ode−
tchnęli z ulgą – wystawa będzie ekspo−
nowana w Gdańsku. Zaczęły się dość go−
rączkowe prace przygotowawcze. Panie
Dyrektor: Biura Prezydenta ds. Kultury,
Sportu i Promocji Urzędu Miasta Gdań−
ska Anna Czekanowicz i Biblioteki
Głównej Politechniki Gdańskiej Bożena
Hakuć wzięły sprawy w swoje ręce.

Urząd Miasta podjął się sprowadzenia
wystawy ze Starogardu i wydania infor−
matora. I tak to się potoczyło.  Można
więc powiedzieć, parafrazując wydarze−
nia z historii, że wystawa, ukazująca mało
znane losy Polaków, szczęśliwie zawinę−
ła do Gdańska, pchana przez  pomyślne
wiatry, podobnie jak w XIX wieku po
wielomiesięcznej podróży, do dziewicze−
go wybrzeża Wyspy Południowej Nowej
Zelandii docierali pierwsi polscy osadni−
cy z Pomeranii.

Z Gdańska wystawa pojedzie jeszcze
do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński,
a następnie na  KUL w Lublinie.

Po tym przydługim komentarzu or−
ganizacyjnym wypada napisać  kilka słów
o Nowej Zelandii i Polakach w tym kra−
ju.

Nasze związki z Nową Zelandią i wie−
dza o Polakach przebywających i żyją−
cych, w przeszłości i teraz, w tym odle−
głym zakątku świata, są dość ograniczo−
ne.

Prawdopodobnie niewielu z nas, Eu−
ropejczyków, jest też  świadomych tego,
że lokalizacja geograficzna Nowej Zelan−
dii jest podobna do Włoch. Kraj ten zaj−
muje bowiem szerokość geograficzną
mniej więcej pomiędzy 35 a 45 stopniem,
oczywiście z racji położenia na antypo−
dach, szerokości południowej. Bardzo po−
dobny jest też, pomimo „wyspiarskiego
charakteru”  Nowej Zelandii, kształt obu
tych krajów. Mieszkańcowi Europy życie
w Nowej Zelandii, czyli na półkuli połu−
dniowej, dostarcza sporych odmienności.
Słońce, wstając tu „tradycyjnie” na
wschodzie, jest widziane w południe na
północy. Zima jest w lecie, a lato zimą,
wiosna i jesień odpowiednio uzupełniają
ten obraz. W kraju tym żyjemy niejako
w przyszłości, wyprzedzając czas euro−
pejski o 10 do 12 godzin. Ten piękny kraj
jest, zgodnie z powszechną opinią tych,
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którzy go widzieli, „światem w pigułce”.
Są tu piękne góry, lodowce i jeziora gór−
skie krajów alpejskich,  góry, morze i fior−
dy Norwegii, gejzery, gorące źródła  z Is−
landii czy Parku Yellowstone w Stanach
Zjednoczonych, wulkany południowo−
wschodniej Azji oraz lasy deszczowe
krajów tropikalnych. Spotkać tu można
wyjątkowe, unikatowe w skali świata
okazy flory i fauny, z dziwnymi ptakami
kiwi – symbolem Nowej Zelandii. Rdzen−
ni Nowozelandczycy określają siebie
właśnie mianem „kiwi”. Kiwi jest więc
synonimem tego, co  nowozelandzkie. Pa−
miętajmy przy tym, że smaczne skądinąd
owoce „kiwi”, chociaż powszechnie tu
uprawiane, nie są  roślinami rodzimymi.
Aktinidia została tu sprowadzona z Chin,
stąd często nazywana jest agrestem chiń−
skim!!!

Nowa Zelandia jest zamieszkiwana
przez nieco ponad 4 miliony ludności
(4.165 tys. wg stanu na koniec grudnia
2006 roku). Skład etniczny kraju, to:
osadnicy europejscy, ze zdecydowaną
przewagą osób pochodzenia brytyjskie−
go – stanowiący około 80% ludności, Ma−
orysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii –
z udziałem  10%, oraz Polinezyjczycy z
Oceanii (głównie z Samoa) i Azjaci
(łącznie około 10%).

Swą współczesną nazwę zawdzięcza
Nowa Zelandia holenderskiemu podróż−
nikowi i odkrywcy Abelowi Tasmanowi
oraz holenderskim kartografom. Odkry−
ty ląd został przez nich nazwany Nova
Zeelandia, na pamiątkę Zeelandii, jednej
z holenderskich prowincji. Odkrycie Ta−
smana miało miejsce w trakcie jego
pierwszej ekspedycji po południowym
Pacyfiku. Po opłynięciu Australii i Ta−
smanii dotarł on, 13 grudnia 1642 roku,
do wybrzeży nowego lądu. Przy próbie
wysadzenia załogi na brzeg jedna z łodzi
została zaatakowana przez tubylców.
Pociągnęło to za sobą śmierć czterech
członków załogi. Wydarzenie to miało
miejsce u wybrzeży Wyspy Północnej, w
Złotej Zatoce (Golden Bay), 18 grudnia.
Po tym wydarzeniu Abel Tasman, okre−
ślający to miejsce jako Murderers’s Bay,
odpłynął. Kolonizacja wysp zaczęła się
127 lat później, kiedy w 1769 Nowa Ze−
landia została ponownie odkryta przez
brytyjskiego podróżnika i badacza Jame−
sa Cooka. Pierwsze kilkadziesiąt lat to
czas konfliktów między Maorysami a
brytyjskimi kolonizatorami. Dopiero 6
lutego 1840 roku podpisano porozumie−
nie pomiędzy 500 przywódcami maory−

skich plemion a reprezentacją brytyjskiej
korony. Był to „Traktat Waitangi”, uwa−
żany przez historyków za dokument two−
rzący Nową Zelandię. Na pamiątkę tam−
tego wydarzenia, co roku, w dniu 6 lute−
go obchodzi się święto narodowe „Wa−
itangi Day”. Jednak podpisanie porozu−
mienia nie zakończyło sporów między
Maorysami a Europejczykami. Dochodzi−
ło między nimi do wielu zbrojnych poty−
czek, które w II połowie XIX wieku prze−
kształciły się w dwie krwawe wojny prze−
grane przez Maorysów.
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Historia Polaków w Nowej Zelandii
rozpoczyna się w roku 1772, kiedy to ka−
pitan James Cook odbył swoją drugą wy−
prawę do Nowej Zelandii na statku HMS
Resolution. W podróży tej towarzyszyło
mu dwóch polskich botaników: Jan Raj−
nold (Johann Reinhold) Forster, którego
matka była Polką, i jego syn Jan Jerzy
Adam (Johann Georg) Forster. Rodzina
Forsterów pochodziła ze Szkocji. W roku
1642 wyemigrowała do Polski i osiedliła
się w Tczewie, gdzie obaj Fosterowie się
urodzili (by później przenieść się do
Gdańska). Wspomnienia z podróży
utrwalił Johann Georg Forster w swej
książce „A Voyage Round the World...”
(Londyn 1777). Warto dodać, że Johann
Georg był w latach 1784–87 profesorem
uniwersytetu w polskim wówczas Wilnie
i radcą dworu króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego.

Kolejnym rodakiem, który trafił do
Nowej Zelandii, był pochodzący z Au−
gustowa Edward Fergus (1803–1853).
Opuścił on Polskę jako emigrant politycz−
ny po upadku powstania listopadowego
1830–31. Najpierw był w służbie guber−
natora francuskiej Gwadelupy na Morzu
Karaibskim, a stamtąd w 1834 roku wraz
z francuskim baronem Charlesem de
Thierry wyruszył na wysypy Pacyfiku w
celu organizowania nowego państwa zło−
żonego z Nowej Zelandii i wysp Pacyfi−
ku. W stopniu pułkownika organizował
armię tego planowanego  „państwa”, zło−
żoną m.in. z nowozelandzkich Maory−
sów.

Innym znanym Polakiem, który w
1839 roku odwiedził Nową Zelandię, był
Edmund Strzelecki. Spędził on 3 miesią−
ce w Hokianga i w Bay of Islands w dro−

dze z Tahiti  do Australii, gdzie zdobył
najwyższą górę tego kraju i nazwał ją
Górą Kościuszki.

W 1864–65 przebywał w Auckland i
okolicy pisarz i podróżnik Sygurd Wi−
śniowski. Owocem jego pobytu była po−
wieść z dziejów Nowej Zelandii „Dzieci
królowej Oceanii” (1877). W książce,
mającej cechy autobiograficznego pa−
miętnika, z sympatią przedstawił walki
nowozelandzkich Maorysów z koloniza−
torami angielskimi. Była to pierwsza w
literaturze polskiej książka o Nowej Ze−
landii, napisana z autopsji. Znalazły się
w niej między innymi tłumaczenia pie−
śni maoryskich. W dobie uzyskiwania
równych praw przez Maorysów, w 2. po−
łowie XX wieku (!!!), książka Wiśniow−
skiego została przetłumaczona na język
angielski i wydana w Auckland w 1972
roku pod tytułem „Tikera or Children of
the Queen of Oceania”.

W Nowej Zelandii byli również: pod−
różnik Stefan Pawlicki w 1858 roku; pod−
różnik i etnograf Jan Stanisław Kubary
w 1875 roku; hrabia Władysław Zamoy−
ski w 1881 roku (przywiózł  on do Polski
z tej podróży ciekawe zbiory etnograficz−
ne); znany malarz polski Aleksander La−
szenko w 1904 roku; podróżnik Ryszard
Błotnicki w 1912 roku;  wybitny etnolog,
antropolog społeczny i socjolog Broni−
sław Malinowski, któremu w 1936 roku
Królewskie Towarzystwo Nowozelandz−
kie nadało honorowe członkostwo. 5 li−
stopada 1936 wpłynął do portu w Auc−
kland na swym liczącym zaledwie 6,4 m
długości jachcie „Farys” znany żeglarz
polski Erwin Weber, po 8−miesięcznej
podróży, rozpoczętej w Papeete na Tahi−
ti. Wówczas to po raz pierwszy polska
flaga załopotała w jakimkolwiek porcie
nowozelandzkim. Można tu dodać, że w
2. połowie XIX wieku zawijały do por−
tów nowozelandzkich statki o polskich
nazwach „Mazeppa” i „Vistula” (Wisła)
(nie wiadomo jednak, kto i dlaczego ta−
kie nazwy im nadał).

U schyłku XIX wieku symbolem emi−
gracyjnej Polski był w Dunedin i Otago
książę Alojzy Lubecki, powstaniec listo−
padowy, urodzony w 1801 roku. Dotarł
tu wraz z żoną, Angielką Laurą Duffu, w
1863 roku i zmarł w rok później w Dune−
din. Na bramie jego domu umieszczony
był napis „Kłodno”, na pamiatkę miejsco−
wości, pod którą powstańcy wygrali jedną
z bitew.

Najbardziej znanymi polskimi poszu−
kiwaczami złota w Nowej Zelandii byli
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Michał Kassyusz (zmarły w Poznaniu w
1891 roku) i Samuel Edward Szremski
(zmarły w 1902 roku). Pierwszy dorobił
się wielkiej fortuny na polach złotodaj−
nych Ross Creek. Był on współzałoży−
cielem miasta Hokitika, będąc też wła−
ścicielem hotelu „Duke of Edinburgh”
oraz teatru. Z racji majątku był nazywa−
ny „Rothschildem Hokitiki”. Także po−
chodzący z Poznania Szremski (Shrim−
ski, Szrimski?) stał na czele komitetu
budowy gimnazjum w Waitaki, w 1871
roku został burmistrzem Oamaru, w la−
tach 1876–85 był posłem do Izby Repre−
zentantów, a następnie aż do śmierci –
członkiem izby wyższej parlamentu, tzw.
Rady Ustawodawczej. Ciekawą grupę
Polaków odwiedzających Nową Zelandię
stanowili muzycy. Jako pierwszy koncer−
tował tu w 1898 roku znany pianista An−
toni Kątski podczas podróży artystycznej
dookoła świata, odbytej w latach 1897–
99. W 1921 roku występowali w Nowej
Zelandii utalentowany skrzypek Daniel
Melsa i pianista Andrzej Skalski. W 1924
roku koncertował tu pianista Mieczysław
Munz, a w 1927 roku sam mistrz Ignacy
Paderewski.
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ciem do Christchurch (do portu w Lyttel−
ton) niemieckiego statku „Friedburg” z
pierwszymi polskimi osadnikami na po−
kładzie. Liczba Polaków, którzy osiedli−
li się w Nowej Zelandii w XIX i XX wie−
ku, jest nieznana. Na 123 lata, pomiędzy
rokiem 1795 i 1918, Polska zniknęła z
mapy świata, podzielona pomiędzy Ro−
sję, Prusy i Austrię. Dlatego Polacy przy−
bywający w tym czasie do Nowej Zelan−
dii bardzo rzadko byli uznawani za Pola−
ków. Zazwyczaj byli klasyfikowani w ofi−
cjalnych zapisach jako Niemcy, Rosjanie
lub Austriacy, czasami jako Prusacy i tyl−
ko bardzo rzadko jako niemieccy Polacy
albo rosyjscy Polacy.

W tym samym 1872 roku liczna  gru−
pa emigrantów polskich osiedliła się w
rejonie Dunedin – w Greytown (dziś Al−
lanton) i Waihola. W latach 1875–79 ist−
niała kolonia polska w Jackson’s Bay na
zachodnim wybrzeżu Wyspy Południo−
wej. Z powodu trudnych warunków by−
towania wielu jej mieszkańców przenio−
sło się do Hokitika. W 1876 roku grupa
emigrantów polskich osiedliła się naj−
pierw w Wellington, a potem w Inglewo−
od na Wyspie Północnej. Według ocen
historyka Polonii nowozelandzkiej J. W.

Pobóg−Jaworskiego, w latach 1872–1883
do Nowej Zelandii przybyło około 1000
emigrantów polskich, głównie z zaboru
pruskiego (przeważnie Kaszubów). Wo−
bec ograniczenia napływu emigrantów
polskich przez władze nowozelandzkie,
do 1914 roku przybyło ich do „kraju kiwi”
już tylko 500. W 1921 r. w Nowej Zelan−
dii mieszkało 399 osób urodzonych w
Polsce (109 w Wellington, 82 w Tarana−
ki, 71 w Auckland, 53 w Otago, 30 w Can−
terbury) i 1620 osób z polskich rodziców.
Są to dane uzyskane na podstawie spisu
ludności z 1921 roku. W kolejnych latach
1921–45 przybyło z Polski do Nowej Ze−
landii ok. 650 osób, głównie Żydów. Ko−
lejny spis, przeprowadzony w 1936 roku,
wykazał niestety  już tylko 211 Polaków,
z których 99 mieszkało w Wellington, a
41 w Auckland.

Ciekawe jest, że Polacy stanowili po
Skandynawach najliczniejszą grupę et−
niczną spośród nie−Anglosasów. Mimo
niezbyt dużej liczby, Polacy zasłużyli się
w rozwoju Nowej Zelandii, prowadząc
szereg pionierskich prac, takich jak np.
osuszanie błot, karczowanie lasów, upra−
wa warzyw, budowa dróg i kolei. Byli
także współzałożycielami kilku miejsco−
wości i kościołów katolickich, w tym
bardzo protestanckim kraju.

Pozbawieni polskich księży, organiza−
cji i szkół Polacy ulegali szybkiej asymi−
lacji, tym bardziej, że także i biskupi no−
wozelandzcy taką asymilację popierali.
Pomimo tych niesprzyjających warun−
ków jeszcze w 1958 roku najstarsi Pola−

cy znali nieco język kaszubski. W Ota−
go, w okolicach Dunedin zachowało się
wiele polskich nazwisk, takich jak: Ko−
valeski, Smolenski, Drawicki, Wysocki,
Beleski, Groinski, Dombrowski czy Pe−
dofski, a osoby je noszące podkreślały
swoje polskie pochodzenie.

Można powiedzieć, że nieco paradok−
salnie, wybuch II wojny światowej,  upa−
dek państwa polskiego w 1939 roku i
przychylny stosunek Nowozelandczyków
(do spraw polskich) przyczyniły się do
zjednoczenia i zmobilizowania, na rzecz
sprawy polskiej, nielicznej Polonii nowo−
zelandzkiej. Po raz pierwszy w jej dzie−
jach powstała polska organizacja. Było
nią założone w Wellington, w 1941 roku,
Stowarzyszenie Polaków pod prezesurą
Michała Borrina. Rozpoczęło ono dzia−
łalność o charakterze informacyjnym,
przyczyniając się znacznie, wspólnie z
Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, do
spopularyzowania wśród Nowozeland−
czyków pomocy polskim ofiarom wojen−
nym i jeńcom oraz żołnierzom na Bliskim
Wschodzie. Jednak przede wszystkim za−
interesowano władze nowozelandzkie lo−
sem zesłańców polskich w Związku So−
wieckim.

Wychodzące ze Związku Sowieckie−
go, w 1942 roku, Wojsko Polskie gen.
Władysława Andersa wyprowadziło kil−
kanaście tysięcy  sierot, dla których zor−
ganizowano opiekę w obozach w Persji
(Iranie), Indiach, na Bliskim Wschodzie
i w Afryce. Były to w większości polskie
sieroty, które utraciły swoich rodziców
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po ich deportacji do rosyjskich więzień i
obozów pracy. Losem tych dzieci zainte−
resowano (dużą w tym zasługę miała Pani
dr Maria Wodzicka, żona ówczesnego
konsula RP w Wellington, hrabiego Ka−
zimierza Wodzickiego) rząd Nowej Ze−
landii, premiera Petera Frasera – przyja−
ciela Polaków, który wyraził zgodę na za−
opiekowanie się do czasu zakończenia
wojny kilkuset polskimi sierotami, które
wcześniej przebywały w Persji (w Isfa−
hanie).

W kolejnych latach po zakończeniu II
wojny światowej zezwolono także na przy−
jazd z Wielkiej Brytanii około 250 byłym
żołnierzom (wraz z rodzinami) Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, które uległy
rozwiązaniu w 1947 roku. W latach 1949–
52 przybyło do Nowej Zelandii ok. 850
Polaków z obozów w Niemczech i Austrii,
dla tzw. „displaced persons” (DP), z któ−
rych połowę stanowili byli żołnierze woj−
ska polskiego – więźniowie niemieckich
obozów jenieckich. Przyjeżdżali oni do
Nowej Zelandii na obowiązkowe dwulet−
nie kontrakty.

Później, do końca lat 70. XX w., do
Nowej Zelandii w różny sposób przyjecha−
ło 1000–1100 Polaków. W 1966 roku spo−
łeczność polską w Nowej Zelandii szaco−
wano na 3–3,6 tys. osób. Większość z nich
mieszkała w dużych miastach, przede
wszystkim w Wellington i Auckland.

W czasach już nam współczesnych, w
latach 70. XX wieku, w wyniku kryzysu
polityczno−gospodarczego w PRL Polskę
opuściło wiele tysięcy naszych rodaków,
których losy rzuciły we wszystkie strony
świata. Polityczne i ekonomiczne trudno−
ści w Polsce spowodowały napływ ponad
10.000 polskich uchodźców do Austrii.
Stanowili oni znaczny ciężar dla gospo−
darki austriackiej. Austria zwróciła się
więc o międzynarodową pomoc do Or−
ganizacji Narodów Zjednoczonych. W
roku 1981 rząd nowozelandzki udzielił
specjalnego pozwolenia na przyjęcie
trzech 100−osobowych grup Polaków z
austriackiego obozu dla uchodźców. Tym
sposobem w latach 1981–83 Nowa Ze−
landia przyjęła 320 takich osób. W ko−
lejnych latach 1982–98 aż 1333 Polaków
z emigracji postsolidarnościowej otrzy−
mało prawo stałego pobytu w Nowej Ze−
landii. Tym razem wielu z tych Polaków
osiedliło się w Auckland. Tylko w latach
1982–83  tamtejsza Polonia  podwoiła się
liczebnie. W roku 1990 mieszkało w tym
największym mieście Nowej Zelandii ok.
500 Polaków. Spis powszechny, przepro−

wadzony w Nowej Zelandii w 1996 roku,
wykazał 3222 osoby przyznające się do
polskiego pochodzenia.

W sumie w ciągu XIX i XX wieku oko−
ło 6000 Polaków zadomowiło się w No−
wej Zelandii.

Zaprezentowane powyżej informacje
wskazują na 3 okresy polskiej emigracji
do Nowej Zelandii, przypadające na ko−
niec XIX wieku, okres II wojny świato−
wej oraz czas stanu wojennego w Polsce.

Na wystawie w Politechnice nieNa wystawie w Politechnice nieNa wystawie w Politechnice nieNa wystawie w Politechnice nieNa wystawie w Politechnice nie
sposób było zaprezentować całą, bar−sposób było zaprezentować całą, bar−sposób było zaprezentować całą, bar−sposób było zaprezentować całą, bar−sposób było zaprezentować całą, bar−
dzo złożoną  i wielobarwną historiędzo złożoną  i wielobarwną historiędzo złożoną  i wielobarwną historiędzo złożoną  i wielobarwną historiędzo złożoną  i wielobarwną historię
polskiej emigracji. Zostały jednak za−polskiej emigracji. Zostały jednak za−polskiej emigracji. Zostały jednak za−polskiej emigracji. Zostały jednak za−polskiej emigracji. Zostały jednak za−
sygnalizowane ważne fakty związa−sygnalizowane ważne fakty związa−sygnalizowane ważne fakty związa−sygnalizowane ważne fakty związa−sygnalizowane ważne fakty związa−
ne z pierwszą falą emigracji z końcane z pierwszą falą emigracji z końcane z pierwszą falą emigracji z końcane z pierwszą falą emigracji z końcane z pierwszą falą emigracji z końca
XIX wieku, a także emigracją czasuXIX wieku, a także emigracją czasuXIX wieku, a także emigracją czasuXIX wieku, a także emigracją czasuXIX wieku, a także emigracją czasu
wojny i lat bezpośrednio po II woj−wojny i lat bezpośrednio po II woj−wojny i lat bezpośrednio po II woj−wojny i lat bezpośrednio po II woj−wojny i lat bezpośrednio po II woj−
nie światowej. Wielobarwność No−nie światowej. Wielobarwność No−nie światowej. Wielobarwność No−nie światowej. Wielobarwność No−nie światowej. Wielobarwność No−
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Szczególnie wzruszające są pamiątki
dokumentujące okoliczności przyjazdu
pierwszych emigrantów  do Nowej Ze−
landii i  warunki ich  życia, w latach 70.
XIX wieku. Był to okres zaborów. W cza−
sie kiedy Polska straciła nadzieję na nie−
podległy byt, rodziła się potęga Stanów
Zjednoczonych Ameryki, a okres prospe−
rity przeżywało Zjednoczone Królestwo.
Zarówno Ameryka, jak i rozległe kolo−
nie brytyjskie potrzebowały ludzi – wy−
kwalifikowanych specjalistów, robotni−
ków i farmerów. Pośrednictwem w zdo−
bywaniu „siły” roboczej zajmowało się
wiele specjalizowanych firm.  Jedną z
nich było biuro Louisa Knorra w Ham−
burgu. W latach 1871–1873 za pośrednic−
twem tego biura wyjechało do Nowej
Zelandii około 2000 osób. Rząd Nowej
Zelandii płacił pośrednikowi, za każdą
pozyskaną „głowę”, najpierw 1 funta, a
później nawet 5 funtów (z uwagi na kon−
kurencję amerykańską). Dokumenty
wskazują na to, że to za pośrednictwem
właśnie tej firmy dotarli do Otago jedni z
pierwszych polskich osadników. Nie
wyklucza się przy tym, że zostali oni
oszukani, że oficjalnie oferowano im
wyjazd do Ameryki. Osadnicy ci, w licz−
bie 105, pochodzili z terenów Kociewia i
Kaszub – z Trąbek Wielkich i Skarszew.
Dotarli oni do Port Chalmers na pokła−
dzie statku „Palmerston” 6 grudnia 1872
roku. Ich podróż trwała zapewne 3 lub 4
miesiące.

Poświęcony im fragment wystawy jest
przeniesieniem części ekspozycji z Du−

nedin. Na zdjęciu (str. 15) Pani Cecylia
Kłobukowska na tle  części eksponatów
w The Otago Settlers Museum.

„Pionierzy” z Kociewia zostali skie−
rowani do Greytown (Allanton). W póź−
niejszym okresie część z nich przeniosła
się do miejscowości Waihola, gdzie za−
trudnieni byli przy budowie linii kolejo−
wej do Invercargill. Znaczne grupy Pola−
ków, przybywających w okresach póź−
niejszych, były też osadzane w miejsco−
wościach Gore i Germantown (co wiąże
się z niemieckimi dokumentami przyby−
szów z zaboru pruskiego) i zatrudniane
przy wyrębie lasów i budowie linii kole−
jowych (do Invercargill i Taieri Gorge
Railway). Coraz liczniejsi osadnicy pol−
scy, głównie katolicy,  oczekiwali opieki
duszpasterskiej. Pierwszym kościołem
konsekrowanym w 1899 roku z myślą o
„niemieckich Polakach” był kościół w
Waihola pod wezwaniem św. Jacka –
czczonego w Polsce i na Pomorzu świę−
tego dominikanina (St. Hyacinth). Po la−
tach tenże właśnie kościółek został, w
1948 roku, decyzją władz Diecezji Ota−
go przetransponowany do Broad Bay na
Półwyspie Otago.

Po przeprowadzce, spowodowanej
brakiem wiernych w pierwotnej lokaliza−
cji, kościółek został ponownie otwarty,
już pod wezwaniem Najświętszej Matki
Bożej Pokoju. Autor tej relacji miał oka−
zję oglądać jego sympatyczną, skromną,
pobieloną konstrukcję, zatrzymując się na
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Istotna część nowozelandzkiej ekspo−
zycji poświęcona jest polskim sierotom
przyjętym przez rząd Nowej Zelandii w
1944 roku. Dzieci te, nazywane po−
wszechnie  sierotami z Pahiatua, przyby−
ły do tego kraju, ich nowej ojczyzny, na
zaproszenie władz, reprezentowanych
przez ówczesnego premiera Petera Fra−
ziera. Fotogramy ukazują wojenne i po−
wojenne losy grupy 732 dzieci i 102 ich
opiekunów.

Dzieci te, wyprowadzone z Rosji
przez generała Andersa, zostały najpierw
przetransportowane z Isfahanu w Persji
do Bombaju w Indiach, a stamtąd  wy−
płynęły na pokładzie amerykańskiego
wojennego okrętu transportowego USS

„General Randel”  do Nowej Zelandii.
Na statku znalazła się wspomniana  gru−
pa 732 (bądź, jak chcą niektórzy kroni−
karze – 734) polskich dzieci (sierot i
półsierot) i 102 osoby personelu opie−
kuńczego (w tym 52 matki). Po dotarciu
do Wellington, 1 listopada, zostały one
przewiezione autobusami do Pahiatua i
umieszczone w specjalnie przystosowa−
nym obozie (wcześniej obozie dla osób
internowanych). Przyjazdowi dzieci pol−
skich do Nowej Zelandii towarzyszył
niesamowity entuzjazm ludności cywil−
nej. Dobrze ilustrują to stare kroniki fil−
mowe. Jadące samochodami sieroty były
serdecznie witane przez mieszkańców
miejscowości leżących na trasie ich
przejazdu. Dzieci uczęszczały do pol−
skiej szkoły, były uczone po polsku
przez siostry zakonne, które przybyły
razem z nimi z Persji.  Kiedy  w roku
1945 Polska została włączona do sfery
wpływów sowieckich, rząd nowoze−
landzki dał dzieciom i dorosłym do wy−
boru pozostanie w Nowej Zelandii lub
powrót do Polski. Z 834 uchodźców je−
dynie 45 osób dorosłych i dzieci posta−
nowiło powrócić do Polski. Jednocze−
śnie rząd nowozelandzki wyraził wów−
czas zgodę na akcję łączenia rodzin, w
wyniku której przybyła do Nowej Zelan−
dii około 500−osobowa grupa Polaków,
przebywających dotychczas na Zacho−
dzie, w tym ojcowie niektórych dzieci z
obozu w Pahiatua. Obóz został ostatecz−
nie rozwiązany  3 lutego 1949 roku, a
dzieci zostały rozesłane do różnych
miejsc (szkół katolickich i rodzin) w
Nowej Zelandii. Do pracy wśród mło−
dzieży poobozowej przyjechały polskie
siostry ze zgromadzenia Urszulanek Sza−
rych, które do 1959 roku miały swój
klasztor w Wellington. Wiele młodzie−
ży przebywało  bowiem w bursach lub
studiowało na uniwersytecie w Welling−
ton. Wojenne i powojenne losy dzieci
doczekały się szeregu publikacji. Poni−
żej angielsko− i polskojęzyczne wspo−
mnienia sierot z Pahiatua.

Jak wspomniano wcześniej, ekspozy−
cję wzbogacają piękne, artystyczne  zdję−
cia Nowej Zelandii, wykonane przez fo−
tografika Krzysztofa Pfeifera. Uzupełnia
ją  też grupa zdjęć autora tej relacji.  Przy−
roda tego dalekiego kraju jest niesamo−
wita. Na każdym kroku  podziwiamy
wspaniałe, zapierające dech widoki –
góry, lodowce, jeziora, gejzery, fiordy,
lasy deszczowe i wiele innych atrakcji.
Istny świat w pigułce.

Mam nadzieję, że wystawa wzbudzi
(wzbudziła) duże zainteresowanie zarów−
no pracowników Politechniki Gdańskiej,
jak i szerokich rzesz mieszkańców Gdań−
ska i Pomorza. Wszak w ogromnej mierze
wiąże się ona z historią ludzi, z tego wła−
śnie regionu, którzy przed stu kilkudziesię−
ciu laty wyruszyli w świat w poszukiwaniu
swej nowej, nieznanej ojczyzny. Znaleźli
ją na przysłowiowym końcu świata.

Wystawa jest głównej mierze zasługą
Ambasady Nowej Zelandii w Polsce, która
scaliła ekspozycje z kilku muzeów nowo−
zelandzkich i sprowadziła je do naszego
kraju. Organizatorką i dobrym duchem
wystawy, we wszystkich miejscach jej eks−
ponowania w Polsce (w Warszawie, Staro−
gardzie, Gdańsku i Krakowie  – na Uniwer−
sytecie Jagiellońskim oraz na KUL w Lu−
blinie – dokąd wystawa zostanie przenie−
siona z Gdańska), była Pani Cecylia Kło−
bukowska, aktualna przewodnicząca i czło−
nek założyciel Polish Heritage of Otago and
Southland. Jej zaangażowanie i upór dopro−
wadziły do prezentacji wystawy w kilku
miejscach Polski. Piękna ekspozycja na
dziedzińcu północnym Politechniki Gdań−
skiej – to wspólna zasługa Urzędu Miasta
Gdańska i Politechniki Gdańskiej.

To co oglądamy jest niezwykłą lekcją
historii, ukazującą mało znane losy emi−
grantów z XIX wieku i wzruszających
przeżyć polskich sierot z II wojny świa−
towej – dzieci z Pahiatua. Jako widz, prze−
żywający tę wystawę bardzo emocjonal−
nie, składam wszystkim, którzy mieli
udział w jej organizacji, serdeczne po−
dziękowania.

Józef Woźniak
Wydział Elektroniki, Telekominacji
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krótki postój w jego sąsiedztwie. Tablica
pamiątkowa, ufundowana przez  „Polish
Heritage of Otago and Southland”, doku−
mentuje  jego polską przeszłość.

Z myślą o polskiej społeczności otwar−
te też zostały kościoły katolickie w East
Taieri (Grange), Graytown i Allanton.
Odwiedzając Dunedin wspólnie z Ce−
cylką Kłobukowską,  złożyliśmy wizytę
na polskim cmentarzu w Allanton, odle−
głym o 30–40 km od Dunedin. Funkcjo−
nujący w tej miejscowości do końca XX
wieku kościółek został dekonsekrowany
i zamknięty. Kościółka więc nie ma, ale
cmentarz pozostał. Polskość tego miej−
sca potwierdza stosowna tablica ufundo−
wana i umieszczona tam  przez  Stowa−
rzyszenie Polskie. Tablica upamiętnia
fakty z przeszłości, na grobach pojawiają
się nazwiska Poleskich, Wroblewskich,
Smolenskich...


