Stowarzyszenie Polaków w Christchurch
The Polish Association in Christchurch Inc.
www.polonia.org.nz
christchurch@polonia.org.nz

PO Box 7365
Sydenham
Christchurch 8240
Bank Account: BNZ 02-0800-0906732-00

Ostatnio u nas / Recent News
Biesiada szlachecka | Polish Nobility Ball
W ostatnią sobotę lipca bawiliśmy się na zorganizowanej przez Polonusa zabawie w klimacie biesiady szlacheckiej.
Dziękujemy gościom za liczne przybycie i przednią zabawę, a członkom Polonusa za opracowanie muzyczne,
choreograficzne, konkursowe i gastronomiczne imprezy!

We spent the last Saturday night of July enjoying ourselves at the Polish Nobility Ball. Thank you to all who came and
made it such a good night, and a big thank you to Polonus for preparing the music, dances, games and food!

Wkrótce / Coming Soon
Wyjazd na narty do Mt Cheeseman | Ski trip to Mt Cheeseman
Podczas weekendu 2-3 września odbędzie się doroczny
wyjazd na narty do Mt. Cheeseman. Noclegi jak zwykle w
”Forest Lodge” u podnóża Mt Cheeseman w pokojach
integracyjnych ze wspólną kuchnią i łazienką (pościel we
własnym zakresie). Na chwilę obecną mamy już komplet, ale
przyjmujemy nadal zapisy na listę oczekujących - prosimy o
kontakt mailowy na christchurch@polonia.org.nz.
Więcej informacji o stokach na Mt Cheeseman:
http://www.mtcheeseman.co.nz/accommodation/
https://www.facebook.com/MtCheesemanSkiArea/?fref=nf
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Our annual ski trip to Mt Cheeseman is booked for the weekend of 2-3 September. As in the previous years,
accommodation is at the ”Forest Lodge” in lower Mt Cheeseman, dormitory style with shared facilities (own
bedding required). Right now we have a full house, but you can still join the waiting list by contacting us on
christchurch@polonia.org.nz.
For more information about Mt Cheeseman ski field visit:
http://www.mtcheeseman.co.nz/accommodation/
https://www.facebook.com/MtCheesemanSkiArea/?fref=nf

Akcja Narodowego Czytania | National Reading Programme
Osoby, które nie jadą z nami na narty zapraszamy do wspólnego czytania “Wesela” Stanislawa Wyspiańskiego w
ramach akcji Narodowego Czytania, w sobotę 2 września o godz. 18.15 w Te Hapua Centre, Halswell Library.
Prosimy o wybranie ulubionego fragmentu utworu do
odczytania na głos. Tekst “Wesela” jest dostępny do
pobrania w internecie:
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/wesele.pdf
W planach nagroda dla najlepszego lektora i słodki
poczęstunek przy kawie i herbacie.
¤¤¤
If skiing is not your thing, you can join us on Saturday, 2nd
September, at 6.15 p.m. at the Te Hapua Centre, Halswell
Library for the reading of “The Wedding” by Stanislaw
Wyspianski as part of Poland’s National Reading
programme. “The Wedding” is a defining work of Polish
drama written at the turn of the 20th century. Its English translation by Noel Clark is available as an ebook from
Amazon and other sources. The guests will be asked to read their favourite fragment aloud.
Tea, coffee and a sweet bite to eat will be provided.
The title is available in English and English speakers are welcome, although you must be prepared that much of the
evening will be in Polish.

Obiad Seniora | Seniors’ Lunch
Doroczny Obiad Seniora odbędzie się w niedzielę, 29 października o godz. 13.00 w St. Peter’s Parish Centre, Fisher
Avenue, Beckenham.
Regularnym uczestnikom wyślemy już niedługo zaproszenia imienne. Zgłoszenia od zainteresowanych osób, które
nie były wcześniej goścmi na spotkaniach seniorów przyjmują: Ela Sawicka (322 9034, 021 182 3225) oraz Anka
Gruczyńska (980 2204, 021 0657 306).
¤¤¤
th

The annual Seniors’ Lunch will take place on Sunday, 29 October at 1.00 p.m. at St. Peter’s Parish Centre, Fisher
Avenue, Beckenham.
The regular attendees will be sent a personalised invitation in the mail soon. If you are interested in attending but
have not previously been a guest at one of our seniors’ events please let us know by contacting: Ela Sawicka (322
9034, 021 182 3225) or Anka Gruczynska (980 2204, 021 0657 306).

Msza Zaduszna | All Saints' Mass in Polish
W niedzielę 5 listopada zapraszamy na Msze Św zaduszną, którą odprawi ks. Tadeusz Świątkowski z polskiej parafii
w Wellington. Msza odbędzie się o godz. 16.00 w kościele Sacred Heart na Spencer Street, Addington. Po mszy
zapraszamy na podwieczorek w sali przykościelnej. Osobom nie posiadającym własnego transportu oferujemy
pomoc w tym zakresie – prosimy o kontakt telefoniczny.
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On Sunday, 5th November an All Saints’ Mass will in Polish will be celebrated by Father Tadeusz Świątkowski from
the Polish Parish in Wellington. The Mass will commence at 4.00 p.m. at the Sacred Heart church in Spencer
Street, Addington. After the mass, please join us for an afternoon tea at the church hall. Please let us know if you
require assistance with transport to or from the church by contacting us by phone.

Regularna działalność / Regular activities
Sobotnie przedszkole | Saturday Polish language playgroup
Od połowy czerwca dziala polskie przedszkole, które
spotyka się regularnie a co drugą sobotę (czasem niedzielę)
w godz. 10.00 – 1.00 w Lyttelton Street Playcentre serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z małymi
dziećmi (od 0 do wieku wczesnoszkolnego) na regularne
spotkania i wspólną polskojęzyczną zabawę z dziećmi.
Informacje o spotkaniach sa publikowane na bieżąco na
stronie FB:
https://www.facebook.com/groups/219409795229963/
¤¤¤
The Polish language playgroup meets regularly every other Saturday (occasionally Sunday) between 10.00 – 1.00
p.m. at the Lyttelton Street Playcentre - we invite all parents of young children (0 – early primary school age) to the
regular meet ups and Polish-language play.
Up to date information about the playgroup and its meetings is published on the facebook page:
https://www.facebook.com/groups/219409795229963/

Wesoła Polska Szkoła | The Polish School
W pierwszym dniu zajęć, podczas szkolnego programu wakacyjnego, na
uczniów naszej szkoły czekały dwie niespodzialnki. Pierwsza w postaci
legitymacji uczniowskich, uprawniających do korzystania ze zniżek na
przejazdy środkami publicznego transportu w Polsce. Druga
niespodzianka to odwiedziny nauczyciela z Polski - Pana Andrzeja, który
spędził z nami cały dzień, towarzysząc nam w zabawach i dzieląc się
swoim doświadczeniem - dziękujemy za pomoc i zapraszamy ponownie.
Podczas zajęć
szkolnych
poznawaliśmy
miasta, rzeki i góry
w Polsce, oglądaliśmy ciekawy film i rozwiązywaliśmy różne
językowe łamigłówki.
Drugi dzień zajęć w naszej szkole upłynął na zabawie w
poszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się
na poszczególne litery alfabetu. Wspólnie z uczniami
napisaliśmy do naszych zaprzyjaźnionych uczniów ze szkoły w
Gdyni, opisując uroki naszego miasta. Każdy uczeń na kartkach
pocztowych opisał jakąś ciekawostkę związaną z Christchurch.
Kartki pocztowe zostały ponumerowane tak aby utworzyć całe
opowiadanie. Mamy nadzieję, że taka forma opowieści spodoba się polskim uczniom. Będziemy czekać z
niecierpliwoscia na odpowiedź, jednakże w Polsce wciąż jeszcze trwają letnie wakacje.
Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia Wesołej Polskiej Szkoły podczas następnych wakacji szkolnych.
Znajdź i polub nas na facebooku lub napisz email - wesopol.sz@gmail.com .
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On the first day during holiday programme for our students there were some
surprises waiting. The first surprise was Polish student Id that gives them the
opportunity to have some discounts when using public transport in Poland.
The second surprise was visit from teacher from Poland Mr Andrzej, he spent
whole day with us, assisting with school activities and sharing his experiences
– thank you and we invite you to visit us again. During the school exercises
students had an opportunity to find out more about some Polish cities, rivers
and mountains; we watched a very interesting movie and solved word
puzzles.
The second day was also full of fun activities such as searching objects
starting with the letters from the alphabet. We had been writing to our
friends from school in Poland about our beautiful city - Christchurch. We
numbered the postcards from one to sixteen which created the whole story
describing interesting aspects of Christchurch. We are hoping that they are
going to like our post cards. We are going to wait for response but
unfortunately in Poland there is still summer holiday.
Come and join us for activities next school holiday at Wesola Polska Szkola.
Find and like us on Facebook or write an email to wesopol.sz@gmail.com .

Polonus
W niedzielę, 1 października w godz. 11 – 16 w Lincoln odbędzie się multi-kulturowy festyn CultureFest, w którego
pierwszej edycji w Rolleston uczestniczyliśmy z sukcesem i przyjemnością w ubiegłym roku.
Polonus wystąpi oczywiście na scenie.
Odwiedzić też można będzie polskie
stoisko z pierogami i wypiekami (dary
w postaci wypieków na sprzedaż mile
widziane). Zapraszamy!
¤¤¤
On Sunday, 1 October between 11 – 4
p.m. Lincoln will host the multicultural festival CultureFest. We
participated in its first edition in
Rolleston last year with much
pleasure and success.
Polonus will of course be performing on the stage. You will also be able to visit our stand offering Polish hot food
and baking (we welcome donations of baking for sale!). Hope to see you there!

“POLKA” Radio
POLKA Radio nadaje w trzeci poniedziałek miesiąca w południe. Powtórka programu nadawana jest w następną
niedzielę o 15:00. Wejdź na Plains FM 96.9 aby posłuchać na żywo lub ściągnąć podkasty. Z najnowszych audycji
dowiedz się o polskim folklorze – strojach, tańcach i obyczajach, oraz rozgrzej sie przy letnich przebojach z Polski.
¤¤¤
POLKA Radio is on air on the third Monday of every month at noon, and repeated the following Sunday at 3pm. Check
us out on Plains FM 96.9 for direct streaming or to download our latest podcasts. From the latest broadcasts, learn
about Polish folklore – costumes, dances and traditions, and warm up to the sound of some summer hits from
Poland.
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Rozmaitości/Miscellaneous
Polska Biblioteka na Peterborough Street | Polish Library in Peterborough Street
Nowości na bibliotecznej półce – coś dla miłośników sag rodzinnych

Sarah Lark urodziła się w 1958 roku. Od wielu lat pracuje jako przewodnik turystyczny. Podczas swoich licznych
podróży odkryła Nową Zelandię, która ją tak zafascynowała, że poświęciła się badaniu historii tego obszaru świata,
jego obyczajów i folkloru. Wynikiem tych studiów jest cykl powieściowy, który okazał się ogromnym sukcesem –
pierwsze tomy są już w naszej bibliotece. Polecamy!
Katalog polskiej kolekcji jest dostępny przez wyszukiwarkę CCC Libraries, z opcją zamówienia dostawy wybranej
pozycji za $3 do najbliższej biblioteki publicznej lub odbioru osobiście z Biblioteki Publicznej na Peterborough Street.
Zachęcamy wszystkich do wypożyczania!
¤¤¤
A reminder that the Polish-language book collection is available at the Peterborough Street Library. You can access
the book catalogue via the CCC Libraries Advanced Search function, and for just $3 you can have your chosen book
delivered to your nearest library.

Składki członkowskie

Membership Fees

Przypominamy o terminie płacenia składek członkowskich
za nowy rok finansowy 2017/18 ($25.00 indywidualna;
$50 rodzinna). Przyjmujemy zapłatę przelewem na konto
BNZ 02-0800-0906732-00 (wpisując nazwisko w polu
“reference”) lub gotówką podczas naszych spotkań.

Please be reminded that the membership fees for the
2017/18 financial year are due now (individual - $25.00
family- $50). We accept payment by direct transfer to
our bank account BNZ 02-0800-0906732-00 (using your
surname as the reference) or in cash during our meet
ups.

Dziękujemy za terminowe płacenie składek, które
umożliwiają nam kontynuowanie naszej działalności.

Thank you for the prompt payment of your membership
fees which allow us to continue our work and activities.

Ogłoszenia | Classifieds
Decyzją zarządu wprowadzone zostały nowe ceny zamieszczania ogłoszeń w naszych Wiadomościach: $50 za rok dla
członków Stowarzyszenia, $100 dla osób nie będących członkami. Wiadomości ukazują się 5-6 do roku. Osoby
pragnące promować swój biznes w naszych Wiadomościach prosimy o kontakt: christchurch@polonia.org.nz .
¤¤¤
As determined by the Executive, we are introducing new pricing for advertising your business in the Newsletter: $50
per year for Association’s members, $100 for non-members. The Newsletter comes out 5-6 a year. If you would like
to promote your business in the Newsletter, please contact us: christchurch@polonia.org.nz .
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