
Kontakt z nami | Contact us 

Anka Gruczyńska 980 2204 Ela Sawicka 322 9034 Dorota Zabielska 359 6290 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać naszych wiadomości, poinformuj nas o tym - christchurch@polonia.org.nz 
If you do not wish to receive our newsletter, please let us know - christchurch@polonia.org.nz 

 

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 
Obiad Seniora | Seniors’ Lunch 
W niedzielę, 29 października odbył się doroczny Obiad Seniora,  któremu jak zwykle towarzyszyła serdeczna, 
wręcz rodzinna atmosfera, a rozmowom i wesołości nie było końca. W części artystycznej gości zabawiła 
młodzież z Wesołej Polskiej Szkoły, a na pamiątkę spotkania każdy otrzymał kolorową laurkę wykonaną przez 
najmłodsze pokolenie Polonii – nasze przedszkolaki.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do tego spotkania ze strony organizacyjnej, kulinarnej i 
artystycznej.  

¤¤¤ 
On Sunday, 29th October we held the Annual Seniors’ Lunch. Long chats, laughs and a family atmosphere have 
become a trademark of these get togethers. The entertainment was provided by young people from the Polish 
School, and each guest received a souvenir card created by the youngest members of our community – Polish 
playgroup children.  

Our heartfelt thanks to everyone who contributed to the event – in an organisational, culinary or artistic way.  

 

145 rocznica polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii | 145th Anniversary of Polish Settlement in NZ 
6 i 7października, na zaproszenie Federacji Polskich Organizacji w Nowej Zelandii (FPONZ) oraz specjalnie 
powołanego Komitetu Organizacyjnym, nasze Stowarzyszenie było reprezentowane na uroczystościach 
związanych z obchodami 145 rocznicy polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii. W wydarzeniach w 
Christchurch wziȩli udział Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Ambasador RP w Nowej Zelandii Zbigniew 
Gniatkowski, Burmistrz Christchurch Lianne Dalziel oraz Konsul Honorowy RP w Christchurch Winsome 
Dormer.   Zapraszamy do lektury relacji z obchodów na portalu Wspolota Polska. 

¤¤¤ 
On 6 and 7 October, at the invitation of the Federation of Polish Organisations in NZ and the Organising 
Committee, our Association was represented at formal celebrations of the 145th anniversary of Polish 
Settlement in NZ.  The Christchurch events were also attened by Vice Marshal of the Polish Senate, Maria 
Koc, Polish Ambassador to NZ, Zbigniew Gniatkowski, Christchurch Mayor Lianne Dalziel and Polish Honorary 
Consul in Christchurch, Winsome Dormer. 
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Wkrótce / Coming Soon 
Dyżur konsularny | Consular Outreach 
W dniu 9 grudnia 2017 r. (sobota) w godz. 12.00-15.00 odbędzie się dyżur konsularny w Christchurch.  
Miejsce dyżuru: Rendezvous Hotel Christchurch, 166 Gloucester St, Christchurch Central, Christchurch 8011. 
Zainteresowanych zapisem na dyżur prosimy o kontakt mailowy z konsulem: agnieszka.kacperska@msz.gov.pl 
lub kontakt telefoniczny z Ambasadą: 04 499 7844. 

¤¤¤ 
On Saturday 9th December 2017 between 12.00 – 3.00 p.m. there will be an opportunity to have passport and 
other consular matters dealt with during the consular outreach.  Venue: Rendezvous Hotel Christchurch, 166 
Gloucester St, Christchurch Central, Christchurch 8011. If you would like to attend, please contact the Consul, 
Agnieszka Kacperska to book an appointment: agnieszka.kacperska@msz.gov.pl , or telephone the Embassy: 04 
499 7844. 
Spotkanie Wigilijne | Christmas Celebration 
W niedzielę, 3 grudnia o godz. 13-ej w sali przy kościele St 
Peter’s w Beckenham (Fisher Avenue) odbędzie się doroczne 
spotkanie wigilijne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkających w Christchurch rodaków, jak również  gości 
przebywających w naszym mieście z wizytą.   

Zapraszamy na wspólny posiłek i kolędowanie.  W dniu 
spotkania będzie możliwość zakupu opłatka. 

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

Prosimy o przyniesienie tradycyjnych dań wigilijnych na wspólny 
stół.   Świąteczne wypieki zapewni Zarząd.  

¤¤¤ 
Please join us on Sunday, 3rd December at 1.00 p.m.  at the St 
Peter’s Church Hall (Fisher Avenue, Beckenham) for our annual 
Christmas celebration.  We warmly invite all members of the Polish 
community in Christchurch and visitors to our city.   

Please join us for a traditional meal and carol singing.  There will be an opportunity to purchase Christmas wafer 
(opłatek). 

As a lways, Father Christmas will be stopping by to visit the children.  We request that parent prepare modest 
gifts for the children, up to $20, clearly marked with the child’s full name. 

Please bring a plate of traditional Christmas food (savoury if possible) to share.   Polish baking will be provided 
by the Executive. 

Koncert folkowy | Folk cross-over concert 
Tekla Klebetnica jest zespołem folkowym, który oprócz rodzimej polskiej muzyki góralskiej, wykonuje przede 
wszystkim muzykę pasma Karpat, niejednokrotnie wykorzystując także melodie bałkańskie - to połączenie 
tradycyjnego folkloru z elementami muzyki cygańskiej, klasycznej i jazzu, tzw. folk cross-over, pozwala przenieść 
słuchaczy na koncertach do innego świata.  W 2013 roku zespół był finalistą polskiej edycji telewizyjnego 
konkursu Mam Talent. 

W piątek, 15-go grudnia o godz. 19-ej w sali Starego Teatru Rangi Ruru (Merivale Lane) Tekla Klebetnica 
wystąpi z koncertem muzyki słowiańskiej i polskich kolęd.  Bilety w cenie $10 będzie można zakupić przy wejściu 
na koncert, lub wcześniej na spotkaniu wigilijnym lub przez kontakt z członkami Zarządu. 

Różnorodny program koncertu powinien przemówić do gustów szerokiej publiczności, zachęcamy więc do 
rozpowszechniania informacji o koncercie wśród znajomych spoza grona Polonii. 
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Tekla Klebetnica is a folk group which, apart from the traditional Polish music from the Tatras region, performs 
the music from the Carpathian mountain range, also using elements of Balkan music.  This combination of 
traditional folklore and elements of Gypsy, classical and jazz music – so called folk cross-over –  transports 
audiences to a different world.  In 2013 the band made it to the grand final of Poland Got Talent TV competition. 

On Friday, 15th December at 7.00 p.m. at the Old Theatre at Rangi Ruru (Merivale Lane) Tekla Klebetnica will 
perform a concert of Slavic music and Polish carols.  Tickets priced $10 will be available through door sales on 
the day of the concert, or prior to then at the Christmas get-together or by contacting members of the Executive 
directly.   

The varied programme of the concert should appeal to a wide audience, therefore we encourage you to 
promote the event among your friends outside the Polish community. 

Daty przyszłych imprez i spotkań | Future dates 
Prosimy o zaznaczenie tych dat w kalendarzu już dzisiaj: 

 Sobota, 24 lutego: Podwieczorek Seniora 
 Niedziela, 4 marca: Piknik Rodzinny 
 Niedziela, 11 marca: Festyn Culture Galore 
 Weekend 7/8 kwietnia: wyjazd do Hanmer Springs 

 
O szczegółach poinformujemy w Nowym Roku! 

¤¤¤ 
Please mark these dates in your calendar: 

 Saturday, 24 February: Seniors’ Afternoon Tea 
 Sunday, 4th March: Family Picnic 
 Sunday, 11th March: Culture Galore Festival 
 Weekend 7/8 April: Trip to Hanmer Springs 

 
We will bring you the details in the New Year! 
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Regularna działalność / Regular activities 
Sobotnie przedszkole | Saturday Polish language playgroup 
Kolejne spotkanie polskiego przedszkola odbędzie się w  sobotę  
2 grudnia w godz. 10.00 – 1.00 w Lyttelton Street Playcentre, i będzie 
połączone z wizytą Św Mikołaja.   Ostatnie spotkanie w tym roku odbędzie 
się 16 grudnia, po czym nastąpi przerwa do końca stycznia. 

Informacje o spotkaniach są publikowane na bieżąco na stronie FB: Polska 
Playcentre Christchurch.  Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z 
małymi dziećmi (od 0 do wieku wczesnoszkolnego) na regularne spotkania 
i  wspólną polskojęzyczną zabawę z dziećmi.   

¤¤¤ 

The next meet up at the Polish language playgroup will be on Saturday 2nd 
December between 10.00 – 1.00 p.m. at the Lyttelton Street Playcentre and will include a visit by Santa.   The last 
meet up for 2017 will be held on 16 December, followed by a summer break until the end of January. 

Up to date information about the playgroup and its meetings is published on the facebook page: Polska Playcentre 
Christchurch. We invite all parents of young children (0 – early primary school age) to the regular meet ups and 
Polish-language play. 

Wesoła Polska Szkoła | The Polish School 
W październiku, siedmioro uczniów z Wesołej Polskiej 
Szkoły,  wraz z uczniami  ze Szkoły z Palmerston North, 
wzięło udział w pólkoloniach w Wellington. W ciągu trzech 
dni wypełnionych po brzegi różnorodnymi atrakcyjnymi 
zajęciami uczniowie między innymi dekorowali podkoszulki 
symbolami orła czy Syrenki warszawskiej, malowali kubki i 
talerze w akcenty inspirowane polskimi baśniami i 
legendami oraz wspólnie przygotowywali posiłki takie jak 
pizza czy pierogi.  

Zadaniem uczniów było również przygotowanie plakatu z 
wizerunkiem Kopca Kościuszki, który był wykorzystany  
podczas warsztatów plastycznych zorganizowanych przez 
Ambasadę z okazji Roku Kościuszkowskiego. W trakcie zajęć 
warsztatowych, które odbyły się w Muzeum Te Papa, 
przedstawiona została prezentacja dzięki której uczestnicy zapoznali się z krótką historią naszego bohatera 
Tadeusza Kościuszki,  jak również Bitwy pod Racławicami oraz Panoramy Racławickiej. Następnie wszyscy 
uczestnicy brali udział w konkursach, w których do zdobycia byly atrakcyjne nagrody. Ukończone zostało także 
nasze wspólne dzieło malarskie, wykonane na wzór Panoramy Racławickiej.  

W czasie naszego pobytu w Wellington byliśmy bardzo serdecznie przez wszystkich przyjmowani. Pobyt ten 
zaowocował nowymi znajomościami oraz niezapomnianymi przeżyciami – szczegółowy fotoreportaż jest na naszej 
stronie Facebook, zachęcamy do odwiedzania - https://www.facebook.com/WesolaPolskaSzkolaNZ/  

Wyjazd ten był możliwy dzięki wsparciu Ambasady, Polish Charitable and Educational Trust oraz Stowarzyszenia 
Polaków w Christchurch – w imieniu uczestników serdecznie dziękujemy.  

W dniu 29 listopada, podczas Obiadu Seniora  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przedstawieniu pt “Sześć 
Kucharek”, które zostało bardzo ciepło przyjęte przez widownię oraz nagrodzone gromkimi brawami. 
Otrzymaliśmy także specjalne podziękowania od Państwa Kubiaków. Przedstawienie zostało nagrane i można je  
również obejrzeć na naszej facebookowej stronie.  

Wesoła Polska Szkoła otrzymała długo i niecierpliwie oczekiwaną przesyłkę z Polski – jest to Teczka Rocznicowa 
2017, w której znajduja sie  zestaw cennych materiałów i  pomocy dydaktycznych pomocnych w nauczaniu w 
szkole.  
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Na zakończenie relacji z działaności szkoły, jeszcze jedna dobra wiadomość – 
hasło “Poznawać języki to przygoda, znać je dobrze to wygoda”, które 
Sylwia Smiarowska wysłała na konkurs na temat dwujęzyczności z okazji III 
Polonijnego Dnia Dwujęzyczności otrzymało wyróżnienie, za które również 
przewidziana jest nagroda niespodzianka. 

¤¤¤ 

During October, seven students from Wesola Polska Szkola as well as the 
students from the polish school in Palmerston North participated in a 
holiday programme in Wellington. Throughout these three days the 
students took part in varying and interesting activities. One of these 
activities involved the students decorating t-shirts with the symbols of the 
Polish Eagle or the Mermaid of Warsaw, the students also painted cups and 
plates with decorations inspired by Polish stories and legends and prepared 
delicious foods such as pizza or pierogi. There was also an activity which 
involved the students in making a poster of Kosciuszko Mound which they 
then used during an artsy workshop organised by the Embassy in honour of 

the Kosciuszko year. During this workshop in Te Papa Museum, the students were able to familiarise themselves 
with the short history of our hero Tadeusz Kosciuszki as well as the battles in Raclawice and the Raclawice 
Panorama. Following this, everyone took part in small competitions which contained many appealing rewards. We 
were also able to complete our painting representing the Raclawice panorama. During our trip to Wellington, we 
were all warmly welcomed by everyone and many friendships as well as great memories were made. The photos 
of our adventures in Wellington can be found on our Facebook page which we invite you to visit: 
https://www.facebook.com/WesolaPolskaSzkolaNZ/ 

This trip was made possible thanks to the support 
from Polish Embassy, the Polish Charitable and 
Educational Trust as well as the Polish Association in 
Christchurch – on behalf of all the participants we give 
our sincere thank you. 

On the 29 of November, during the seniors dinner, 
students from Wesola Polska Szkola participated in a 
small presentation “Sześć Kucharek” (”Six Cooks”) 
which the audience really enjoyed shown through the 
warm applause. We also received special thanks from 
Mr and Mrs Kubiak. This presentation was filmed 
which can be once again found on our Facebook page.  

Wesola Polska Szkola received a long-awaited parcel 
from Poland “Teczka Rocznicowa 2017” containing 
many priceless materials that are found very helpful 
for teaching purposes.  

Last but not least, a phrase written by Sylwia Smiarowska “Poznawać języki to przygoda, znać je dobrze to 
wygoda”, for a competition in honour of the third day of celebrating bilingualism, received recognition for which 
we are awaiting a surprise prize. 

“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 najnowszej audycji dowiedz się co 
nowego w polskiej muzyce!  

¤¤¤  
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 broadcast, discover what’s 
hot in Polish music!  
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Polska Biblioteka na Peterborough Street | Polish Library in Peterborough Street 
Nowości na bibliotecznej półce  
Dzięki darom rodaków, kolekcja polskiej biblioteki w Christchurch ciągle się powiększa.  Z nadejściem lata zachęcamy do 
zaopatrzenia się w ciekawą lekturę na okres świąteczno-wakacyjny.  Miłośnicy literatury pięknej i literatury faktu, 
sensacji i romansów, na pewno znajdą w ofercie coś dla siebie!  
 
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.    

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

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

 
 

 
 

W oczekiwaniu na zbliżąjace się Święta 
Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze 
życzenia.  Niech pod świąteczną choinką 
znajdą się radość i spokój, życzliwość oraz 
wzajemne zrozumienie, a Nowy Rok obdaruje 
pomyślnością i szczęściem! 
 
As Christmas draws nearer, we send you our 
best wishes.  May you find under the Christmas 
tree joy and peace, kindness and mutual 
understanding, and may the New Year bring 
you only good fortune and happiness! 
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