
Report Prezesa z działalności Stowarzyszenia w roku 2019-20 

Kończąca się kadencja Zarządu była szczególna z racji na obchodzoną w październiku 2019 r. 75-ą 

rocznicę przyjazdu Polskich Dzieci do Nowej Zelandii i powstania obozu w Pahiatua.  

10 listopada zgromadziliśmy się, aby uhonorować Dzieci z Pahiatua obecne wśród nas, jak również 

oddać pamięć tym, którzy odeszli.  W trakcie mszy św. Dziękczynnej Dzieci z Pahiatua otrzymały 

specjalne błogosławieństwo.  Podczas uroczystego podwieczorku odśpiewaliśmy płynące z serca “Sto 

Lat”, a swoim występem uraczył gości nasz zespół tańca ludowego Polonus.   

Stowarzyszenie organizowało też regularne spotkania towarzyskie i uroczystości na przestrzeni 

całego roku, zarówno dla naszych członków jak i dla szerszej społeczności polonijnej w Christchurch: 

• W dniach 28-29 czerwca 2019 mieliśmy przyjemność gościć w Christchurch  pierwszą edycję 

Festiwalu Polskich Filmów w NZ.  Stowarzyszenie było sponsorem gali otwarcia festiwalu, na 

której goście mieli okazję zaznać polskiej gościnności  i posmakować polskiego poczęstunku.  

Oba wyświetlone w ramach festiwalu filmy cieszyły się dużym powodzeniem wśród widzów. 

• We wrześniu odbyło się tradycyjne już kameralne spotkanie przy kawie, herbacie i  

popołudniowym poczęstunku dla naszych Seniorów, oraz po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji 

Narodowego Czytania. 

• W październiku 2019 po raz kolejny wzięliśmy udział w organizowanym przez władze miejskie 

dorocznym Festiwalu Historycznego Dziedzictwa, tym razem z projekcją "Poles Apart" i 

spotkaniem z Aliną Suchański. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym 

przyjęciem ponad stuosobowej widowni. 

• W grudniu odbyło się doroczne polonijne spotkanie wigilijne, połączone ze wspólnym 

kolędowaniem i wizytą Mikołaja.  Odbył się również dyżur konsularny w Christchurch. 

• W lutym jak zwykle byliśmy obecni na festynie Culture Galore, gdzie zaprezentowaliśmy polskie 

dania i wypieki. 

• W marcu po raz kolejny zorganizowaliśmy piknik rodzinny połączony z biegiem ku czci Żołnierzy 

Wyklętych oraz odbyły się rekolekcje wielkopostne w jęz. polskim. 

• Od tej pory nasza działalność była ograniczona z racji na pandemię koronawirusa i obowiązującą 

kwarantannę. 

W trakcie mijającej kadencji kontynuowaliśmy również współpracę z Christchurch City Libraries przy 

rozwijaniu polskiego księgozbioru, regularnie aktualizowaliśmy naszą stronę www i portal na 

Facebooku. Ukazały się również cztery wydania Wiadomości.      

Spora część naszej działalności odbywa się we współpracy z grupami działającymi w obrębie 

Stowarzyszenia - zespołem ludowym Polonus i polskim przedszkolem.  Zgodnie z naszym statutem, 

każda z grup działających w obrębie Stowarzyszenia składa odrębny raport z działalności.  W imieniu 

Zarządu składam podziękowanie wszystkim zaangażowanym w ich prowadzenie. 

Podziękowania 

Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia płacącym składki i wszystkim którzy wspierają nasze 

inicjatywy fundraisingowe, jak również fununduszowi Polish Charitable and Educational Trust, który 

wspiera działalność Stowarzyszenia od wielu lat oraz Ambasadzie RP w Wellington za pomoc 

finansowa okazaną naszemu przedszkolu i grupie Polonus.   

Przede wszystkim jednak dziękuję Zarządowi i wszystkim jego członkom indywidualnie za ich pracę 

na rzecz Stowarzyszenia w minionym roku.   

Anna Gruczyńska 

26 czerwca 2020 r.  



President’s Report on Association’s activities during the year 2018-19 

This term was a remarkable one on account of the 75th anniversary in October 2019 of the Polish 

Children’s arrival in New Zealand and the establishment of the Pahiatua camp.  

On 10th November, the Christchurch Polish community came together to honour the Pahiatua 

Children present, and to remember those who have passed.  A bi-lingual Thanksgiving Mass 

included a special blessing for the Pahiatua Children.   

The Association also continued to organise regular social events and special celebrations for our 

members and for the Polish community more generally: 

• On 28 and 29 June Christchurch hosted the inaugural local edition of the NZ Polish Film Festival. 

The Polish Association in Christchurch was the proud sponsor of the Festival’s Gala Opening, 

which gave the guests an opportunity to enjoy Polish hospitality and sample some Polish food.  

Both films shown during the Festival attracted good numbers in the audience. 

• In September we again invited our Seniors for a traditional afternoon tea and, like in the 

previous years, took part in the National Reading initiative. 

• In October we were again part of the Beca Heritage Festival organised by the Christchurch City 

Council.  This time we presented a screening of "Poles Apart" and a brief Q&A with Alina 

Suchański. The event proved very popular and was well received by the audience of more than 

100.   

• In December we had our annual Christmas celebration, carol singing and Santa’s visit.  Consular 

outreach in Christchurch also took place that month. 

• In February we were again present at the Culture Galore festival with our stall which offered 

Polish cooking and baking.   

• In March we organised a family picnic combined with a walk/run to commemorate Poland’s 

"Cursed Soldiers".  Lenten Retreat in Polish was also held. 

• Since then, our activities have been limited due to the coronavirus pandemic and lockdown.    

We have also continued to collaborate with the Christchurch City Libraries to continually develop 

and improve the Polish language book collection, maintained our website and Facebook page and 

published 4 Newsletters. 

A large part of what we do is a collaboration with special interest groups within our Association – 

folk dance group Polonus and Polish language playgroup.  As required by the Rules of the 

Association, each of these special interest groups separately presents a brief report on their 

activities during the year, but on behalf of the Executive, I would like to record our thanks to all 

involved in their operation. 

Vote of thanks 

Thank you to all our Members who continue to pay their annual subscriptions, everyone who 

supports our fundraising initiatives, the Trustees of the Polish Charitable and Educational Trust who 

have been supporting our work for many years, and the Polish Embassy in Wellington for its support 

for our Polish Preschool and Polonus during the year.   

But first and foremost, I would like to thank all members of the retiring Executive and to each of 

them individually for their work for the Association during the year.   

Anna Gruczyńska 

26 June 2020 


