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Ostatnio u Nas | Recent News
75 rocznica przyjazdu Dzieci z Pahiatua | 75th Anniversary of Pahiatua Children’s arrival
Rodziny Polskich Dzieci z Pahiatua zamieszkujące South Island świętowały 75. rocznicę przybycia Dzieci do
Nowej Zelandii [relacja Krzysztofa Pawlikowskiego]| Families of the Polish Pahiatua Children from the South
Island celebrated the 75th anniversary of the children’s arrival in New Zealand [report: Krzysztof Pawlikowski]
Uroczystość zorganizowana przez komitet Rodzin Dzieci z Pahiatua odbyła się w Christchurch w dniu 9 listopada 2019,
w sali bogato udekorowanej polskimi flagami i polskimi godłami narodowymi. W wydarzeniu wzięły udział rodziny 24
Polskich Dzieci z Pahiatua mieszkające na South Island, w tym dziesięcioro żyjących Polskich Dzieci z Pahiatua. Razem
na uroczystość przyszło około 80 osób (photo 1).
Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu polskiego. Okolicznościowe przemówienie powitalne zakończyło się
minutą ciszy, dla uczczenia nieżyjących już Dzieci z Pahiatua. Zanim podano posiłki przygotowane przez Komitet
Organizacyjny i woluntariuszy, odmówiono modlitwę dziękczynną w języku angielskim i polskim. Następnie, podczas
polskiego „Sto lat”, dwoje Dzieci z Pahiatua (Janina Keenan i Zbigniew Popławski) pokroiło jubileuszowy tort (photo 2).
W dalszym ciągu uroczystości nawiązywano towarzyskie kontakty, spożywając potrawy (w tym liczne polskie specjały)
oraz oglądając na dużym ekranie ponad 300 zdjęć z życia Dzieci z Pahiatua i z życia Ich rodzin. Pokaz slajdów
przygotowali M. Jarka i K. Pawlikowski, wykorzystując kolekcje zdjęć ze zbiorów prywatnych i publicznych. Uroczystość
zakończyła się recitalem polskich pieśni śpiewanych przez Henię Blackler (photo 3).
~~~
The celebrations organised by the Pahiatua Families Committee were held in Christchurch on 9 November 2019, in a
hall that was richly decorated by Polish flags and Polish emblems. The event was attended by families of 24 Polish
Pahiatua Children from the South Island, including 10 surviving Polish Children of Pahiatua. Together, there were
around 80 participants (photo 1).
The celebrations begun with the Polish anthem. The welcome speech was ended with a minute of silence, honouring
those Children of Pahiatua that had died. Grace was prayed in English and Polish before the guests were invited to
taste the variety of delicious food prepared by members of the Organizing Committee and their helpers. Then, while
all sung Polish “Sto lat”, two Pahiatua Children (Janina Keenan and Zbigniew Popławski) cut the Jubilee Cake (photo 2).
In the remaining part of the celebrations, all enjoyed mingling together, while eating food (that included Polish
specialities) and watching a slide-show of photos illustrating the lives of the Polish Pahiatua children and their families.
The slide-show was prepared by M. Jarka and K. Pawlikowski, using photos obtained from private and public
collections. The celebrations finished with a recital of Polish songs sung by Henia Blackler (photo 3).
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Msza Św Dziękczynna i uroczysty podwieczorek | Thanksgiving Mass and Afternoon Tea
Następnego dnia, w niedzielę 10 listopada Polonia w Christchurch zgromadziła się aby uhonorować Dzieci z
Pahiatua w 75-ą rocznicę ich przyjazdu do Nowej Zelandii, jak również oddać pamięć tym, którzy odeszli.
W trakcie Mszy Świętej dziękczynnej, którą odprawił ks. Peter Head z parafii Sacred Heart w Addington, Dzieci z
Pahiatua otrzymały specjalne błogosławieństwo. Odczytany został również skierowany do nich z tej okazji list od
bp Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
Podczas uroczystego podwieczorku wszyscy zgromadzeni odśpiewali Dzieciom z Pahiatua płynące z serca “Sto
Lat”, a swoim występem uraczył gości nasz lokalny zespół tańca ludowego Polonus. Uwieńczeniem popołudnia
był wzruszający solowy występ pani Heni Blackler, która zaśpiewała piosenki zapamiętane z czasów obozu w
Pahiatua.

The following day, on Sunday 10th November, the Christchurch Polish community came together to honour the
Pahiatua Children on the 75th anniversary of their arrival in New Zealand, and to remember those who have
passed.
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A bi-lingual Thanksgiving Mass celebrated by Father Peter Head of the Sacred Heart Parish in Addington included
a special blessing for the Pahiatua Children and the reading of a letter received from bp Wiesław Lechowicz,
Delegate of PEC for the Pastoral Care of Polish Emigrants on this special occasion.
After the Mass, the guests enjoyed an afternoon tea, good company of friends, a performance of traditional
Polish folk dances by Polonus Dance Group, a special anniversary cake and a Sto Lat song! To cap the afternoon
off, all were treated to a beautiful solo vocal performance by Mrs Henia Blackler, singing songs she remembered
from the Pahiatua camp.

Festiwal Historycznego Dziedzictwa | Beca Heritage Festival
W październiku po raz kolejny wzięliśmy udział w organizowanym przez władze
miejskie dorocznym Festiwalu Dziedzictwa Historycznego, tym razem
prezentując projekcję filmu dokumentalnego "Poles Apart" oraz spotkanie z
Aliną Suchański. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym
przyjęciem ponad stuosobowej widowni. Zapraszamy ponownie za rok!
~~~
In October we were once 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 very well received by the audience of 100+. See you again next year!

Wkrótce / Coming Soon
Spotkanie Wigilijne | Christmas Celebration

15
Dec

W niedzielę, 15 grudnia o godz. 12.30 w sali przy kościele Sacred Heart w Addington (70 Spencer
Street) odbędzie się doroczne spotkanie wigilijne i kolędowanie, na które serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkających w Christchurch rodaków, jak również gości przebywających wtedy w
naszym mieście z wizytą.
Prosimy o przyniesienie tradycyjnego dania wigilijnego na wspólny stół.

Do dzieci tradycyjnie przyjdzie Mikołaj. Rodziców prosimy o przygotowanie skromnych prezentów o wartości nie
przekraczającej $20, opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

Please join us on Sunday, 15th December at 12.30 p.m. at the Sacred Heart Church Hall (70 Spencer Street) for
our annual Christmas celebration and carol singing. We warmly invite all members of the Polish community in
Christchurch and visitors to our city to attend.
Please bring a plate of traditional Christmas food to share.
As always, Father Christmas will be stopping by to visit the children. We request that parents prepare modest
gifts for their children, up to $20, clearly marked with the child’s full name.
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Dyżur Konsularny |Consular Outreach
W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. w
godzinach popołudniowych odbędzie się
dyżur konsularny w Christchurch. Zapisu na
16
dyżur można dokonać kontaktując się z
Dec
konsulem: agnieszka.kacperska@msz.gov.pl
lub telefonicznie pod numerem 04 499 7844.
~~~
On Monday 16th December 2019 in the afternoon there
will be an opportunity to have passport and other consular
matters dealt with during the Christchurch consular
outreach. For details and to book an appointment, please contact the Consul: agnieszka.kacperska@msz.gov.pl,
or telephone the Embassy: 04 499 7844.

Wspólne śpiewanie |Singing group
Pod koniec stycznia rusza nowa inicjatywa – wszystkich, którzy kochają muzykę
zapraszamy do regularnych spotkań w niedzielne popołudnia (do
potwierdzenia) i wspólnego śpiewania po polsku. Szczegóły podamy po
Nowym Roku, ale już teraz prosimy o kontakt z Olą Turp –
olaturp@googlemail.com aby zgłosić swe zainteresowanie.
~~~~
A new initiative is starting in late January for all music lovers who would like to
meet socially on a regular basis on Sunday afternoons (tbc) to sing in Polish –
details will be confirmed in the New Year, but if you’d like to know more,
please contact Ola Turp now to register interest (olaturp@googlemail.com).

Ważne daty do odnotowania| Important dates to note
1
Mar

28
Mar

W niedzielę 1-go marca podobnie jak w ubiegłym roku zapraszamy na piknik rodzinny w ramach
którego weźmiemy też udział w Biegu Tropem Wilczym – pamięci Żołnierzy Wyklętych.
~~~
On Sunday, 1st March, similar to last year, please join us for a family picnic and a Walk/Run to
commemorate the Cursed Soldiers.
Pożegnanie lata w Hanmer Springs odbędzie się w ostatni weekend marca – na sobotę 28 marca
zarezerwowaliśmy nocleg w Hanmer Springs Forest Lodge.
~~~
Our annual Farewell to Summer trip to Hanmer Springs will take place during the last weekend of
March – our reservation at the Hanmer Springs Forest Camp is for Saturday, 28th March.

Nasza regularna działalność / Our regular activities
Polonus: Obchody 75-ej rocznicy przyjazu Dzieci z Pahiatua do Nowej Zelandii |
Pahiatua Children’s 75th Anniversary Celebrations
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W niedzielę 27 października Polonus miał przyjemność
zatańczyć dla gości zgromadzonych w Auckland w związku
z obchodami 75-ej rocznicy przyjazdu Pahiatulczyków do
Nowej Zelandii. Jesteśmy wdzięczni Dzieciom z Pahiatua,
ich Rodzinom i komitetowi organizacyjnemu obchodów za
zaproszenie, abyśmy byli częścią tego bardzo szczególnego
wydarzenia.
10 listopada wystąpiliśmy z kolei przed naszą rodzimą
publicznością w ramach obchodów rocznicowych w
Christchurch.
Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i wszystkie miłe słowa.
Mamy nadzieję na kolejne spotkania w przyszłości!
~~~~
On Sunday 27th October Polonus had the privilege of performing as part of the Auckland 75th Pahiatua Reunion.
Our gratitude goes to all Pahiatua Polish Children and their Families and to the Organizing Committee for giving
us the opportunity to be part of such a special event.
On 10 November, we had the pleasure of performing for our local Pahiatua Children during the Christchurch
anniversary celebration.
Thank you for the warm reception and all the kind feedback we received. We hope we will have a chance to see
you again in future!

Występy bliżej domu| Public performances locally
We wrześniu Polonus dwukrotnie zaprezentował się lokalnej publiczności w Canterbury, najpierw na
odbywającym się po raz pierwszy i przy udziale wielu ważnych osobistości w Christchurch koncercie „Erasing
Boundaries”, a tydzień później na dorocznym festynie Selwyn Culturefest w Lincoln.
Z nadejściem lata przygotowujemy się do częstszych występów publicznych na różnorodnych imprezach
odbywających się w Christchurch. Czynimy starania, aby nasz program był urozmaicony i aby nawet ci, którzy
przychodzą na wszystkie nasze występy zawsze zobaczyli coś nowego, co oczywiście wymaga dużego wysiłku ze
strony całego zespołu!

In September Polonus had two opportunities to dance for the local audiences in Canterbury, firstly at the
inaugural „Erasing Boundaries” concert held in the presence of a number of city officials and VIPs, and then the
following week at the annual Selwyn Culturefest in Lincoln.
With the summer approaching, we can look forward to more frequent public appearances at cultural events
around the city. We try to make sure that our programme is varied and interesting, so that even if you come to
watch our every performance, you will always see something new. This of course requires a huge commitment
from all members of the group!
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Polonus na Celebrate Bishopdale 2019

24
Nov

W najbliższą niedzielę 24 listopada po raz kolejny weźmiemy udział w
festynie Celebrate Bishopdale! Festyn odbywa się w godzinach 11.00 –
14.00 w Elephant Park, Bishopdale. Zapraszamy na nasze stoisko z polskimi
daniami i wypiekami. Do nabycia będą również drobiazgi o motywach
polskiej sztuki ludowej. Polonus wystąpi na scenie o godz. 12.55.
Do zobaczenia!
~~~~
This Sunday, 24th November, we will once again participate
in Celebrate Bishopdale! The event will be held from 11am
to 2pm at the Elephant Park, Bishopdale. Please visit our stall
with Polish food and folk craft.
Polonus will perform on stage at 12.55pm. See you there!

Polskie przedszkole | Polish language playgroup
Ostatnie w tym roku spotkanie polskiego przedszkola odbędzie się w sobotę,
30-go listopada w Somerfield Playcentre na Studholme Street. Po wakacyjnej
przerwie przedszkole wznowi spotkania pod koniec stycznia.
~~~
The last for this year session of the Polish language playgroup will take place on
Saturday, 30th November at Somerfield Playcentre in Studholme Street. The
Polish playgroup will recommence after the holiday break in late January.

Polska Biblioteka | Polish Library
Zwiedzająca Nową Zelandię wycieczka z Polski zrobiła nam
ostatnio piękną niespodziankę przekazując przeczytane już
przez nich książki dla polskiej biblioteki w Christchurch.
Bardzo ciekawa i różnorodna kolekcja, za którą z całego
serca dziękujemy, w najbliższym czasie zostanie
skatalogowana i trafi na biblioteczne półki!
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).
~~~~
A tourist group visiting from Poland has recently treated us to a wonderful surprise by donating books they’ve
finished for our Polish library. What a wonderful idea to support our Polish library in this way! The books will
now be catalogued and available soon.
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).

Rozmaitości/Miscellaneous
Składki członkowskie
Zapraszamy do płacenia składek za nowy rok finansowy
2019/20 (FY20).
Wysokość rocznych składek wynosi $25.00
indywidualna; $50 rodzinna.

Membership Fees
We are now accepting membership subscriptions for
the new financial year 2019/20 (FY20).
Annual membership fees are $25.00 individual; $50
family.
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Przyjmujemy zapłatę przelewem na konto BNZ 02-08000906732-00 (wpisując nazwisko w polu “reference”) lub
gotówką podczas naszych spotkań. Dziękujemy za
terminowe płacenie składek, które umożliwiają nam
kontynuowanie naszej działalności.

We accept payment by transfer to our account BNZ
02-0800-0906732-00 (use your surname as the
reference) or in cash during our meet ups. Thank
you for the prompt payments which allow us to
continue our work and activities.

Nagroda dla filmu “Poles Apart”| “Poles Apart” wins an award in Warsaw
A documentary produced by Te Anau based journalist Alina Suchanski and
directed by Otago-based filmmaker and journalist Mary Jo Tohill won one of
the top awards at the 14th Polish Diaspora Film Festival in Warsaw, Poland.
“Poles Apart - The story of 733 Polish Orphans” was produced in 2004 under
the umbrella of the Polish Association in Christchurch in association with
CTV. Both Alina and Mary Jo were living in Christchurch at the time.
The news of the award came just days after the75th anniversary of the
arrival of the Polish orphans and their caregivers in New Zealand, which was
commemorated by Polish communities throughout New Zealand.
The film was shown on most regional TV stations in New Zealand around
2004-2005. The Polish Version of the documentary was released in 2005.
Run by the Fundacja Polska-Europa-Polonia (Poland-EuropePolish diaspora Foundation) under the patronage of Polish Senate
Marshal and the Ministry of Culture and National Heritage, the
Festival showcases professional and amateur productions in
categories such as feature films, documentaries, TV films and
programmes, radio programmes and multimedia productions
showing lives of Polish expatriates living in different parts of the
world. The theme of the festival this year was the 80th
anniversary of the outbreak of WW2.
The conditions of entry for the festival were that the submitted
item had to be made after the year 2000, had to be in the Polish language and fit within the theme of the
Festival.
Poles Apart met all of these criteria and won the 1st prize in the TV documentaries and programmes category
presented by the Chairman of the Polish Television, Jacek Kurski.
This year’s festival attracted 90 entries from 19 countries including Australia, Belarus, France, Spain, India,
Ireland, Israel, Canada, Kazakhstan, Lithuania, Germany, Russia, Turkey, Sweden, Ukraine, USA, Great Britain,
New Zealand and Poland.
This is the first time the festival organisers received an entry from New Zealand.
Results were announced on Saturday 9th November at a ceremony held at the headquarters of the Association of
Polish Journalists in Warsaw. A relative of Ms Suchanski’s received the award on her behalf.
Alina said she was surprised that “Poles Apart” won the top prize.
“It’s been a while since we made it. I watched some of the entries that were posted on the Film Festival’s
website and they were high quality, very professionally made productions, so I didn’t think we could compete
against them, but the film stood the test of time. I’m thrilled that our work was recognised at a prestigious
festival in Poland and would like to thank all those who helped to make the documentary, first and foremost the
Pahiatua Children, the director Mary Jo Tohill and the interpreters who produced the Polish-language version of
the documentary – Anna Gruczyńska, Andrzej Krupa and Milena Ławicka,” she said.
Asked about her reaction to winning the prize the film, director Mary Jo Tohill said it was bitter-sweet news.
"Poles Apart was one of the projects I did with CTV, and of course all the master tapes etc went down with the
building (in the February 2011 earthquake) where they were stored in the archive, so the fact the project is still
'live' and kicking keeps the memories of all those dear friends I lost, who helped make the doco, alive too," she
said.
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Christchurch City Choir performance of Handel’s Messiah
The Christchurch City Choir (including our very own Jan Zając!) returns to the Christchurch Town Hall for their
annual performance of Handel's Messiah, joined by the Christchurch Youth Choir, conducted by Dr John
Linker and accompanied by the Christchurch Symphony Orchestra.
A perennial favourite in the concert calendar, Handel's Messiah signals for many that Christmas is on its way.
Deborah Wai Kapohe – soprano
Elisabeth Harris – mezzo
Jared Holt – tenor
Martin Snell– bass
For tickets visit: https://premier.ticketek.co.nz/Shows/Show.aspx?sh=MESSIAH19

Ogłoszenia

Classifieds

Przypominamy o możliwości ogłaszania polskich
produktów i usług świadczonych w jęz. polskim za
pośrednictwem Wiadomości Stowarzyszenia Polaków w
Christchurch oraz naszej witryny na Facebooku, wg.
następujących zasad:
• Członkowie Stowarzyszenia Polaków w Christchurch:
nieodpłatnie 2 x ¼ strony w Wiadomościach i 2 x
Facebook rocznie (1 kwietnia – 31 marca). Każde
kolejne ogłoszenie $10.
• Nie-członkowie: $10 od ogłoszenia (1/4 strony w
Wiadomościach lub post na Facebooku).
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na nasz adres:
Christchurch@polonia.org.nz

You can now advertise Polish products and services
in the Polish Association Newsletter and on our
facebook on the following terms:
• Members of the Polish Association: 2 x ¼ page ad
in the Newsletter and 2 x Facebook
announcement per year (1 April – 31 March) free
of charge. Any subsequent advertising $10 per
insertion.
• Non-members: $10 per insertion of ¼ page ad in
the Newsletter or a Facebook announcement.
If interested, please send us an email to
Christchurch@polonia.org.nz
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