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Ostatnio u Nas
Obiad dla Weteranów/Ofiar Sowieckich Represji | Lunch for Veterans/Victims of Soviet oppression
12 stycznia 2019 r. miał miejsce obiad dla "Dzieci z
Pahiatua", którzy obecnie mieszkają na Wyspie
Południowej, zorganizowany dla uczczenia nadania im
przez Urząd Kombatantów w Warszawie statusu
"Weterana/Ofiary Sowieckich Represji". W spotkaniu
wzięło udział dziewięcioro"Dzieci z Pahiatua" oraz ich
krewni.
"Weteranowi / Ofiarze Sowieckich Represji"
przysługuje wiele różnych przywilejów w Polsce.
Osoba mieszkająca za granicą może otrzymywać
miesięczny zasiłek kombatancki. W 2018 roku
woluntariusze pod przewodnictwem Krzysztofa
Pawlikowskiego pomogli "Dzieciom z Pahiatua"
mieszkającym w Christchurch i Oamaru w przygotowaniu podań i niezbędnej dokumentacji w języku polskim. Status
"Weterana / Ofiary Sowieckich Represji" został przyznany 12 osobom w listopadzie 2018 roku, a specjalne Karty
Weteranów wręczył im Ambasador RP, Pan Z. Gniatkowski.
Na tym etapie, kilka osób otrzymało już pierwsze wpłaty dodatków kombatanckich, innych poproszono o przesłanie
dodatkowych dokumentów do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce). Grupa wolontariuszy ponownie
pomaga w przygotowaniu niezbędnych dodatkowych dokumentów.
Osoby którym może przysługiwać status "Weterana / Ofiary Sowieckich Represji" a dotychczas nie składały o to
podania, proszone są o kontakt z:
(i)

Krzysztofem Pawlikowskim, 022 044 6075 lub krys.pawlikowski@canterbury.ac.nz (dla Wyspy
Południowej) lub
(ii)
Marianem Ceregrą, 04 972 4545, mariopol4545@gmail.com (dla Wyspy Północnej).
~~~
On 12 January 2019, a lunch was held for the “Pahiatua Children” currently living in the South Island, to celebrate their
being awarded by the Office of Combatants in Warsaw with the status of “Veteran/Victim of Soviet oppression”. The
celebration was attended by nine “Pahiatua Children” and their relatives.
A “Veteran/Victim of Soviet oppression” is eligible for various concessions in Poland. A person who lives abroad can
receive a monthly veteran’s allowance. In 2018, a group of volunteer helpers led by Krys Pawlikowski helped twelve
“Pahiatua Children” living in Christchurch and Oamaru to prepare the required documentation. Twelve applicants’ status
of “Veteran/Victim of Soviet oppression” was confirmed in November 2018, and special veteran’s cards were presented
to them by the Polish Ambassador, Mr Z. Gniatkowski.
At this stage, a few persons have started receiving their veteran’s allowance. Others have been asked to submit
additional documents to ZUS (Social Security office in Poland). The volunteer helpers are assisting again with the
submission of the required documentation.
If you know any person in NZ who may be eligible for the “Veteran/Victim of Soviet oppression” status but has not yet
applied, please contact:
(i)
for the South Island: Krzysztof Pawlikowski, 022 044 6075 or krys.pawlikowski@canterbury.ac.nz or
(ii)

for the North Island: Marian Ceregra, 04 972 4545, mariopol4545@gmail.com
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Wkrótce / Coming Soon
Polonijny piknik rodzinny i Bieg dla uczczenia Żołnierzy Wyklętych i Bohaterów Niezłomnych | Polish
family picnic and walk/run to honour Polish "Cursed” Soldiers
W niedzielę 3 Marca 2019 zapraszamy wszystkich na polonijny piknik rodzinny w Groynes Park i Bieg dla
uczczenia Żołnierzy Wyklętych i Bohaterów Niezłomnych. Spotykamy się o godzinie 11.30 w sektorze 2c.
3

Corocznie, 1 marca jest obchodzony w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dla
upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia po 1944 (więcej na ten
temat tutaj). Dlatego piknik nasz rozpoczniemy biegiem / spacerem na dystansie 1963 metrów (1963 to
rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Niezłomny walczący z komunistami w Polsce). Zapraszamy do udziału zarówno
całe rodziny jak i osoby samotne, od najmłodszych (z rodzicami) do emerytów. Forma pokonania dystansu 1963
metrów jest dowolna: bieg, trucht, spacer itp. Dla uczestników przewidziane są różne nagrody.
Mar

Po biegu/spacerze zapraszamy na polonijne BBQ (pieczone polskie kiełbaski i żołnierska grochówka).
W parku jest wiele tras spacerowych, place sportowe
i place zabaw dla dzieci, stawy z rybami itd. Więcej
szczegółów i mapkę parku znaleźć można na stronie
Christchurch City Council.
~~~
On Sunday, 3rd March 2019 we invite everyone to a
Polish family picnic at the Groynes Park. We meet at
11.30, in Picnic Area 2c.
Every year, March 1st is celebrated in Poland as the National Remembrance Day of the "Cursed Soldiers"
(or “Indomitable Soldiers”), to commemorate members of Polish anti-communist underground and victims of
communism in Poland after 1944 (for more information visit https://en.wikipedia.org/wiki/Cursed_soldiers). To mark
this tradition, we will begin our picnic with a walk/run of the distance of 1,963 meters (1963 is the year in which the
last Indomitable Soldier fighting against communists in Poland was killed). Everyone is welcome to participate: family
groups and individual persons, from infants (with parents) to retirees. You can cover the distance of 1,963 meters by
running, jogging, a slow walk, etc. There will be prizes for participants.
After the walk/run, please join us for a Polish BBQ (grilled Polish sausages and soldier's pea and ham soup).
There are many walking routes in the park, as well as other attractions - sports grounds and playgrounds for children,
fishing ponds etc. More details and the park map can be found on the Christchurch City Council website.

Podwieczorek Seniora i wycieczka po Christchurch| Seniors’ Afternoon Tea and Bus Tour
of Christchurch
W niedzielę 24-go marca o godz. 15.00 zapraszamy wszystkich Seniorów na doroczny Podwieczorek
Seniora, który odbędzie się ponownie w pięknym Avebury House, Evelyn Couzins Avenue, Richmond.
24
Mar

Regularnym uczestnikom spotkań Seniora wysyłamy zaproszenia imienne ale do udziału serdecznie
zapraszamy wszystkich Seniorów – wystarczy potwierdzić chęć wzięcia udziału emailem lub telefonicznie
na jeden z numerów poniżej.

Zapraszamy do zwiedzenia z nami odbudowanego po trzęsieniach ziemi centrum Christchurch
W połączeniu z Podwieczorkiem Seniora, Stowarzyszenie Polaków w
Christchurch organizuje wycieczkę minibusem po centrum
Christchurch. Będzie to okazja odwiedzić znane i lubiane miejsca
oraz przekonać się naocznie o zmianach w centrum miasta wskutek
odbudowy po trzęsieniu ziemi 2011 r.
Wyjazd z Avebury House o godz. 13-ej. Osoby zamieszkałe w
Christchurch a nie posiadające własnego transportu możemy
odebrać spod wskazanego adresu o wcześniejszej porze.
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Po wycieczce przywieziemy wszystkich uczestników do Avebury House na rozpoczynający się o godz. 15-ej
podwieczorek.
Zgłoszenia przyjmują:
Ela Sawicka: 322 9034, 021 182 3225 (elasawicka@xtra.co.nz) i Anka Gruczyńska: 021 0657 306
(anna.gruczynska@gmail.com). Liczba miejsc jest ograniczona (max 10 pasażerów) – kto pierwszy ten lepszy!
JAK ZAWSZE Z CHĘCIĄ POMOŻEMY Z DOJAZDEM I POWROTEM DO DOMU PO SPOTKANIU - PROSIMY O
ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA POTWIERDZAJĄC SWÓJ UDZIAŁ W SPOTKANIU!
~~~
On Sunday 24th March at 3:00 p.m., we invite all Seniors to the
annual Seniors’ Afternoon Tea which will once again be held in
the beautifully restored Avebury House, Evelyn Couzins Avenue,
Richmond.
The regular attendees of our Seniors’ events receive a named
invitation, but we also extend a warm welcome to all other
Seniors interested in joining us – all you need to do is confirm
attendance by email or phone on one of the numbers listed
below.
Would you like to see how Central Christchurch has changed since the earthquakes?
In conjunction with the Seniors’ Afternoon Tea, the Polish Association is organizing a mini bus trip for Seniors to visit
central Christchurch. It will give you a chance to visit all those places you knew so well before the earthquake and
observe how they changed as a result of the rebuild.
You can either meet us at the Avebury House at 1.00 pm or we can pick you up from your home in Christchurch a
little earlier. After the trip, we will bring you back to Avebury House for the 3 p.m. Seniors’ Afternoon Tea.
Please let us know if you would like to participate:
Ela Sawicka: 322 9034, 021 182 3225 (elasawicka@xtra.co.nz) or Anna Gruczynska: 021 0657 306
(anna.gruczynska@gmail.com). Places are strictly limited (10 passengers max) and will be allocated on first come first
served basis.
IF YOU REQUIRE ASSISTANCE WITH TRANSPORT TO ATTEND ONE OR BOTH EVENTS, PLEASE CONTACT US, WE’LL BE
HAPPY TO HELP!

Wyjazd do Hanmer Springs | Hanmer Springs weekend
Tegoroczny wyjazd do Hanmer Springs odbędzie się podczas weekendu 4 - 5 maja. Noclegi będą jak
zwykle w Abilities Lodge, Hanmer Springs Forest Camp, w pokojach integracyjnych ze wspólną kuchnią i
łazienką (pościel we własnym zakresie). Tegoroczne ceny: $30 od osoby dorosłej, $13 od dziecka w
4/5
wieku 5-15 lat (dzieci poniżej 5 roku życia mają nocleg bezpłatny).
May
Rezerwacje noclegów w Abilities Lodge przyjmujemy przez email (christchurch@polonia.org.nz) lub
telefonicznie (Jacek Pawłowski 021 104 1271). Prosimy o jednoczesną wpłatę z góry kosztu noclegu na konto
Stowarzyszenia – numer konta BNZ 02-0800-0906732-00 (reference: hanmer+nazwisko).
UWAGA: Osoby zainteresowane wyjazdem, ale preferujące nocleg w innej części ośrodka oddzielnie od reszty grupy,
prosimy o dokonanie rezerwacji bezpośrednio w Hanmer Springs Forest Camp. Stowarzyszenie pośredniczy wyłącznie
w rezerwacji noclegów w Abilities Lodge.
W programie, poza relaksem w gorących basenach (i późnojesiennym grzybobraniem), przewidujemy jak zwykle
wspólne zajęcia integracyjne.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia!
~~~
This year’s Hanmer Springs trip is taking place during the weekend of 4 - 5 May. As usual, accommodation will be at
the Abilities Lodge, Hanmer Springs Forest Camp, in dorm-style rooms with shared kitchen and bathroom facilities
(own bedding required).
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This year’s prices: $30 per adult, $13 per child 5-15 y.o.
(U5 free). Spaces are limited. In order to confirm your
reservation, please contact us on
christchurch@polonia.org.nz (or by phoning Jacek
Pawlowski: 021 104 1271). We request that you pay the
cost of your accommodation up front to our bank
account: BNZ 02-0800-0906732-00 (reference:
hanmer+surname).
NOTE: If you would like to join us for this trip, but prefer
accommodation in a different part of the camp
separately from the group, please make your booking directly with Hanmer Springs Forest Camp. The Association is
accepting bookings for the Abilities Lodge only.
As well as relaxing in the hot pools and late season foraging for wild mushrooms, we are planning some joint team
building activities.
All welcome – we look forward to your registrations!

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia | Annual General Meeting

11
May

W sobotę, 11 maja o godz. 18.00 w Lansdowne Community Centre (8 Landsdowne Terrace, Cashmere)
odbędzie się Doroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Zachęcamy do licznego udziału, wspólnego
decydowania o tym, jak działa nasze Stowarzyszenie, oraz do zgłaszania swych kandydatur do pracy w
Zarządzie.
Aby wziąć udział w głosowaniu i kandydować w wyborach, należy mieć opłacone składki.
~~~

Our Annual General Meeting will be held at 6.00 p.m. on Saturday, 11th May at Lansdowne Community Centre (8
Landsdowne Terrace, Cashmere). We encourage everyone to attend, participate in the decision making about our
Association, and to consider putting their name forward for the Executive Committee.
To be eligible to vote, and to stand for the Executive Committee, your membership fees must be up to date.

Nasza regularna działalność / Our regular activities
Polonus: Kolejny udany festyn Culture Galore! | Another successful Culture Galore!
W ostatni weekend lutego, Polonus po raz kolejny
zaprezentował się na festynie Culture Galore. Zatańczyliśmy
tańce śląskie z repertuaru przygotowanego na festiwal PolArt
2018 w Brisbane, które spotkały się z bardzo ciepłym
przyjęciem widowni. Nasze stoisko z bigosem, pierogami i
domowymi wypiekami cieszyło się wielkim powodzeniem.
Fundusze zebrane z ich sprzedaży pomogą nam pokryć koszta
wyjazdu do Oamaru pod koniec marca, gdzie weźmiemy udział
w koncercie z okazji Race Relations Day. Dziękujemy wzystkim,
którzy nas odwiedzili podczas Culture Galore!
W tym roku próby Polonusa odbywają się w środy o godz. 18.30 w Lansdowne Community Centre. Osoby
zainteresowane przystąpieniem do zespołu prosimy o kontakt z Elą Sawicką.
Zapraszamy też do zapoznania się z naszą relacją z udziału w festiwalu PolArt 2018 w Brisbane, załączoną do
Wiadomości.
~~~
During the last weekend of February, Polonus once again performed at the Culture Galore Festival. Our Silesian
dances from the repertoire prepared for PolArt 2018 in Brisbane were very warmly received by the audience. Our
food stall offering bigos (hunter’s stew), pierogi and home baking was very popular. The funds raised from the sale
will help us to cover the cost of travel to Oamaru in late March where we will be performing in a Race Relations Day
multicultural concert. Thank you to all who visited us at Culture Galore!
This year, Polonus rehearsals are held on Wednesdays at 6.30 p.m. at Lansdowne Community Centre. If you are
interested in joining the group, please contact Ela Sawicka.
Please also see our report from PolArt 2018 festival in Brisbane which is attached to the Newsletter.
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Polskie przedszkole | Polish language playgroup
Polskie przedszkole wznowiło po wakacyjnej przerwie swe regularne spotkania w co drugą sobotę. Najbliższe
spotkanie odbędzie się w sobotę, 9-go marca w Somerfield Playcentre na Studholme Street. Szczegóły i bieżące
informacje o działalności przedszkola można znaleźć na stronie FB: Polskie Playcentre Christchurch.
~~~
After a holiday break, the Polish language playgroup has started its regular meetings again. The next session will be
on Saturday, 9th March at Somerfield Playcentre in Studholme Street. You can find all details and current
information on the FB page: Polskie Playcentre Christchurch.

Polska Biblioteka | Polish Library
Księgozbiór CCL w języku polskim liczy już ponad 400 pozycji! Zapraszamy
do zapoznania sie z katalogiem polskich książek na stronie Christchurch
City Libraries i zachęcamy do korzystania z biblioteki!
Polska kolekcja znajduje się w nowej centralnej bibliotece miejskiej
Tūranga na Placu Katedralnym, gdzie można ją znaleźć na 4-tym piętrze w
dziale World Languages Collection.
Godziny otwarcia: 7.00 – 20.00 (poniedziałek – piątek) i 8.30 – 17.00
(weekendy).
~~~
The Polish language collection held by the CCL now includes more than
400 titles! The catalogue can be accessed here: Christchurch City Libraries catalogue.
The Polish Library can be found at the new central library Tūranga in Cathedral Square, where it is located on the 4th
floor in the World Languages Collection.
Opening hours: 7.00 am – 8.00 pm (Mon – Fri) and 8.30 am – 5.00 pm (weekends).

“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. Zapraszamy!
~~~
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 the latest podcasts. Enjoy!

Rozmaitości/Miscellaneous
Składki członkowskie
31-go marca rozpoczyna się nowy rok finansowy
Stowarzyszenia i w tymże miesiącu rozpoczynamy
przyjmowanie składek za rok 2019/20 (FY20) - $25.00
indywidualna; $50 rodzinna. Zapraszamy też do płacenia
zaległych składek członkowskich za rok finansowy 2018/19
(FY19). Przyjmujemy zapłatę przelewem na konto BNZ 020800-0906732-00 (wpisując nazwisko i rok „FY” za który
jest składka w polu “reference”) lub gotówką podczas
naszych spotkań. Dziękujemy za terminowe płacenie
składek, które umożliwiają nam kontynuowanie naszej
działalności.
Wszystkim Członkom przysługują zniżki na płatne imprezy
organizowane przez Stowarzyszenie.
Członkowie kategorii Seniorzy, Juniorzy i Temporary New są
uprawnieni do wszystkich korzyści płynących z członkostwa,
ale nie mają prawa do udziału w głosowaniu ani
kandydowaniu do zarządu, które to prawa dotyczą
wyłącznie dla pełnych członków Stowarzyszenia. Pełne
członkostwo Stowarzyszenia można uzyskaćw dowolnej
chwili zapłaciwszy składki członkowskie.

Membership Fees
31-go marca rozpoczyna sie nowy rok finansowy
Stowarzyszenia i w tymze miesiacu rozpoczynamy
przyjmowanie skladek za rok 2019/20 (FY20) - $25.00
indywidualna; $50 rodzinna). Zapraszamy tez do
płacenia zaleglych składek członkowskich za rok
finansowy 2018/19 (FY19). We accept payment by
direct transfer to our bank account BNZ 02-08000906732-00 (using your surname and the “FY” year to
which the subscription relates as the reference) or in
cash during our meet ups. Thank you for the prompt
payment of your membership fees which allow us to
continue our work and activities.
All Members are entitled to discounts to paid events
organised by the Association. Members of Senior,
Junior and Temporary New categories enjoy all benefits
of membership but do not have the voting rights and
cannot be elected to Executive roles. These rights are
limited to the Full members of the Association only.
Full membership can be obtained at any time, subject
to the payment of membership fees.
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Polonus - Brisbane 27 December 2018 – 6 January 2019

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, próbach i działaniach
fundraisingowych, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 2018
wylądowaliśmy w Brisbane gotowi rozpocząć przygodę
z PolArt 2018.
Już od 40 lat festiwale PolArt są świętem polskiej kultury
i tradycji, wyrażonych poprzez taniec, muzykę, teatr, film, sztuki
wizualne i literaturę. PolArt odbywa się co trzy lata w jednym
z głównych miast Australii gdzie znajdują się duże skupiska
Polonii – Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth
i Hobart. PolArt 2018 był festiwalem szczególnym, ponieważ
zbiegł się on z 100-ą rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, i z dumą wzięliśmy udział w obchodach tej
rocznicy!
Oficjalne otwarcie festiwalu odbyło się 27 grudnia 2018 r. w
obecności Annastacii Palaszczuk, Premiera Queensland oraz
Michała Kołodziejskiego, Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w
Australii.
Polonus zadebiutował na festiwalu PolArt2015 w Melbourne,
gdzie zaproszono nas jako nowopowstały zespół do gościnnego
występu poza programem. Tym razem Polonus został włączony
do głównego programu festiwalu u boku wielu zasłużonych
zespołów, niektórych z nawet 60-letnią historią!
Od stycznia 2016 r. Dorota Kamińska-Pawlas, dyrektor
artystyczny Polonusa, pracowała z zespołem w częściowo
zmienionym składzie nad nowym programem na PolArt 2018.
Nasz repertuar wzbogacił się o tańce z regionu cieszyńskiego oraz
klasyczne polskie tańce narodowe. Było nam niezmiernie miło
słyszeć pochwały naszej choreografii jako że wyróżniała się ona
znacząco spośród repertuaru innych zespołów. Po raz pierwszy
też mogliśmy zaprezentować nasze nowe stroje cieszyńskie.
PolArt2018 zgromadził 12 zespołów ludowych z całej Australii
oraz 3 z Nowej Zelandii. Liczący 14 tancerzy (7 par) Polonus był
jednym z mniejszych zespołów – ale nadrobiliśmy to z
naddatkiem ciekawą choreografią, wyjątkowymi strojami
i niezaprzeczalnym wdziękiem osobistym!

After many months’ preparation, rehearsals and
fundraising, we finally landed in Brisbane on Boxing Day
2018 ready to begin our PolArt 2018 adventure.
For 40 years, PolArt festivals have been celebrating Polish
culture and heritage through dance, music, theatre, film,
visual arts and literature. They are now a three-yearly
event which is held in one of Australia’s main cities with a
large Polish community – Sydney, Melbourne, Brisbane,
Adelaide, Perth or Hobart. PolArt 2018 was doubly special
as it fell on the 100th anniversary of Poland’s Regained
Independence and we were proud to be part of the
celebration!
The festival was officially opened on 27 December 2018 by
Annastacia Palaszczuk, Premier of Queensland and Michał
Kołodziejski, Ambassador of the Republic of Poland in
Australia.
Polonus debuted at PolArt2015 in Melbourne where, as a
newly established group, we were invited to perform as a
guest. This time Polonus featured in the main festival
programme alongside many well established groups, some
going back 60 years!
Since January 2016, Dorota Kaminska-Pawlas has worked
with Polonus as Artistic Director developing a new
programme for PolArt 2018. Our repertoire was enriched
with new dances from the Cieszyn region and more Polish
national dances. We were pleased to receive much praise
for our choreography which stood us apart from the
repertoire of other groups. PolArt2018 also gave us a
chance to present our new Cieszyn costumes for the first
time.
PolArt2018 brought together 12 folkloric dance groups
from across Australia and 3 from New Zealand. With 14
dancers (or 7 couples) we were one of the smallest groups
– but what we didn’t have in numbers, we made up for in
clever choreography, unique costumes and undeniable
charm!

Polonus - Brisbane 27 December 2018 – 6 January 2019

W programie festiwalu znalazły się trzy koncerty
folklorystyczne – dwa w sali QPAC Playhouse na słynnym
nabrzeżu South Bank w Brisbane (29/12 i 4/01) i jeden w
Redland Performing Arts Centre (2/01) – łączna widownia
ponad 2,000 osób! Były to dla nas największe dotychczas
sceny i najliczniejsza publiczność, ale zespół sprostał
wyzwaniu dając Christchurch powód do dumy! W każdym z
koncertów Polonus zaprezentował inną dziesięciominutową
składankę tańców – cieszyńskich, krakowiaków i regionu
Śląska. Na zakończenie każdego koncertu wzięliśmy również
udział w pięknym tańcu finałowym, w którym prawie 300
tancerzy jednocześnie wykonało bardzo dynamiczny układ
wychoreografowany przez Henryka Kurylewskiego, Dyrektora
Artystycznego festiwalu.

The 2018 festival programme included three folkloric
concerts – two held at QPAC Playhouse on Brisbane’s
South Bank (29/12 and 4/01) and one at Redland
Performing Arts Centre (2/01) – a combined audience of
over 2,000! These were by far the largest stages we have
performed on, and our largest audiences ever, but the
group certainly rose to the occasion and did Christchurch
proud! In each of the concerts, Polonus presented a
different 10 minute suite of dances – from the Cieszyn
region, Cracovian and a Silesian medley. At the end of
each concert, we were also part of the beautiful grand
finale in which close to 300 dancers simultaneously
performed a high energy routine choreographed by
Henryk Kurylewski, the festival’s Artistic Director.

Mimo, że dni prób i koncertów były długie i męczące,
pomiędzy nimi było wiele okazji aby skorzystać z bogatej
oferty programowej festiwalu, która obejmowała zarówno
występy artystów z Polski jak też lokalnych australijskich
talentów polskiego pochodzenia. Wzięliśmy też udział w
różnorodnych imprezach towarzyskich przygotowanych przez
organizatorów festiwalu, gdzie była okazja nawiązać nowe
przyjaźnie i kontakty, które być może zaowocują w przyszłości
współpracą artystyczną po tej lub po drugiej stronie Morza
Tasmana.

While the rehearsal and performance days were long and
exhausting, there were many opportunities in between to
participate in the rich offering of the festival’s programme
which included guest performances by artists from Poland
as well as local Australian talent of Polish descent. We
also enjoyed the many social events put on by the
organisers which were an opportunity to meet new
friends and make contacts with other groups, which may
in future lead to artistic cooperation on either side of the
Tasman Sea.

Ale na razie jesteśmy z powrotem w domu i w pracy, tzn. na
cotygodniowych próbach w przygotowaniu do zbliżających się
występów Polonusa na CultureFest w Riccarton High School
8 marca oraz na koncercie z okazji Race Relations Day w
Oamaru 30 marca 2019.

For now, we are back home and back to rehearsing every
week in preparation for our upcoming performances at
Riccarton High School CultureFest on 8 March and Race
Relations Day concert in Oamaru on 30 March 2019.

Kolejny festiwal PolArt odbędzie się w Sydney w 2021 r., i już
się na niego cieszymy!

The next PolArt festival will be held in Sydney in 2021, and
we are already getting excited about it!

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni organizatorom PolArt2018 za
ich ogromny wysiłek, który zapewnił sukces festiwalu,
i jeszcze raz dziękujemy naszym sponsorom, których wsparcie
finansowe umożliwiło nam wzięcie udziału w festiwalu dając
te wspaniałe przeżycia: the Southern Trust, Mainland
Foundation, One Foundation i the Polish Charitable and
Educational Trust, jak również lokalne polskim biznesom,
które nas poparły: Stanley’s Automotive, Blue Pearl Gallery,
Martins Garage Door Installation, oraz European Tiling Ltd.

We are grateful to the PolArt2018 organisers for the
tremendous effort they have put into ensuring the
festival’s success, and once again we thank our sponsors
whose grants and donations enabled us to take part in
this event and to have this amazing experience: the
Southern Trust, Mainland Foundation, One Foundation
and the Polish Charitable and Educational Trust, as well as
the local Polish businesses which supported us: Stanley’s
Automotive, Blue Pearl Gallery, Martins Garage Door
Installation, and European Tiling Ltd.

Thank you ~ Dziękujemy!

Thank you ~ Dziękujemy!
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