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Listopad: Obchody 100-ej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
November: Marking the Centenary of Poland’s Regained Independence
Uroczystość okolicznościowa z udziałem Ambasadora RP i Konsul Honorowej |
Independence Day reception with the Ambassador of Poland and Honorary Consul
W piątek 9 listopada członkowie Stowarzyszenia
wzięli udział w uroczystości z udziałem Ambasadora
RP Zbigniewa Gniatkowskiego i Konsul Honorowej
Winsome Dormer, oraz licznych gości
reprezentujących władze centralne i miejskie, korpus
dyplomatyczny, lokalny biznes i organizacje
kulturalne.
Dzięki wystawie „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i
Europy” goście mieli okazję poznać ten tak ważny
fragment historii Polski, jakim było odzyskanie
niepodległości w 1918 r., a występy Daniela
Boczniewicza i Polonusa zapewniły ciekawą oprawę
artystyczną.
Wzruszającym dla wszystkich momentem było
wręczenie grupie Sybiraków polskich legitymacji kombatanckich, uprawniających ich do otrzymywania specjalnego
dodatku kombatanckiego z Polski. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego wkładu czasu i pracy ze strony Krzysztofa i
Barbary Pawlikowskich przy wypełnianiu kwestionariuszy, oraz pana Mariana Ceregry z Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Wellington, który zapewnił szybkie rozpatrzenie podań w Polsce. Dziękujemy!
Ambasador RP Zbigniew Gniatkowski wręczył również odznaczenia państwowe Ilonie Pawłowskiej i Erwinowi
Polczakowi. Gratulujemy!
Na zakończenie wieczoru, sto białych i czerwonych balonów symbolizujących sto lat suwerennej Polski uniosło się w
pochmurne tego dnia niebo.
Zapraszamy do lektury artykułu Aliny Suchańskiej „100 reasons to celebrate” zamieszczonego jako dodatek do
Wiadomości.
~~~
On Friday 9th November, members of the Association
took part in a commemoration of the centenary with the
Ambassador of Poland Zbigniew Gniatkowski and the
Honorary Consul Winsome Dormer, as well as many
guests representing central and local government,
diplomatic corps, local businesses and cultural
institutions.
From the exhibition „Józef Piłsudski. A Polish and
European statesman”, the guests were able to learn
about this very important period in Poland’s history –
the regaining of independence and sovereignty after 123
years of foreign rule. The performances by Daniel
Boczniewicz and Polonus added an artistic flair and
colour to the ceremony.
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In what was a very moving moment, a group of deportees to Siberia, known as Pahiatua Children, received Polish
verteran’s cards which give them right to receive a special veterans’ supplement from Poland. It would not have
been possible without an enormous dedication of time and effort by Krzysztof and Barbara Pawlikowski in
completing application forms, and Mr Marian Ceregra from the Association of Polish Veterans in Wellington who
ensured a speedy processing of the applications in Poland. Thank you!
The Ambassador of Poland, Mr Zbigniew Gniatkowski also presented Polish honours to Ilona Pawłowska and Erwin
Polczak. Congratulations!
To finish off the evening, one hundred red and white balloons, symbolising one hundred years of sovereign Poland,
were released into the cloudy skies.
We also invite you to read the article by Alina Suchański „100 reasons to celebrate” at the end of the Newsletter.

Okolicznościowe iluminacje znaczących obiektów w Christchurch | Special illumination of
Christchurch landmarks

W nocy z soboty na niedzielę, 11 listopada, dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia trzy znaczące obiekty w
Christchurch: most Gateway Arches koło lotniska, wieża kontrolna na samym lotnisku oraz molo w New Brighton,
zabłysły na biało-czerwono.
W Akaroa w barwach narodowych ozdobiona była natomiast miejscowa latarnia morska.
Choć oczywiście trudno nam konkurować z oszałamiającym efektem podświetleń wodospadu Niagara czy drapacza
chmur Burj Khalifa w Abu Dhabi, jesteśmy dumni, że Christchurch wzięło udział w tej inicjatywie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych jako, czego jesteśmy prawie pewni, najdalej oddalone od Polski miejsce na świecie i pierwsze które w
ten sposób powitało Dzień Niepodległości!
O północy zasileni talentem wokalnym z Polski odśpiewaliśmy hymn Polski z podświetlonym w barwach narodowych
molo w tle!
~~~
On Saturday night, 10th November, through the
efforts of our Association three Christchurch
landmarks were lit up in Poland’s national colours of
red and white – the Gateway Arches Bridge by the
airport, the control tower at the airport itself and the
New Brighton Pier.
Although it is of course difficult to compete with the
amazing effect of the illumination of the Niagara Falls
or the skyscraper Burj Khalifa in Abu Dhabi, we are
proud that Christchurch was able to take part in this
initiative by Poland’s Ministry of Foreign Affairs and
was, as we are almost certain, the farthest from
Poland place in the world and the first to welcome
Independence Day in this manner!
At midnight, with the help of vocal talent freshly arrived from Poland, we sang the Polish National Anthem with the
illuminated New Brighton Pier in the background!
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„100 lat Niepodległej”: Koncert patriotyczny w wykonaniu Artura Gotza |
„Polish Independence 100”: Artur Gotz recital
W samym dniu rocznicy, Artur Gotz, przy
akompaniamencie Dawida Ludkiewicza na
instrumentach klawiszowych, uraczył nas
wzruszającym jak również rozrywkowym
recitalem Sto lat Niepodległej.
W programie usłyszeliśmy piosenki
dwudziestolecia międzywojennego jak też
niezapomniane przeboje Kabaretu Starszych
Panów.
W trakcie koncertu wszyscy obecni,
zarówno artyści jak i widownia, odśpiewali
hymn narodowy przyłączając się do akcji
„Niepodległa do hymnu!”. Wieść głosi, że
nasz występ był transmitowany w TVP, a w
mediach społecznościowych obejrzało go prawie 10 tysięcy osób. Oto nagranie: Niepodległa do hymnu!
~~~
On the day of the Centenary, Artur Gotz, accompanied on piano by Dawid Ludkiewicz, treated us to a moving but
also entertaining recital „Polish Independence 100”.
The programme included songs from the
inter-war period as well as hits from Poland’s
iconic Old Gentlemen’s Cabaret.
During the concert, all those present – the
artists and the audience alike – sang the
Polish National Anthem in joining the
„Niepodległa do hymnu!” initiative. Rumour
has it that our performance was transmitted
on the Polish TV and that almost 10 thousand
people viewed it on social media. Here is the
recording: Niepodległa do hymnu!

Listopadowe imprezy były uwieńczeniem naszych całorocznych obchodów tej tak ważnej dla Polski i
Polaków rocznicy, rozpoczętych wspaniałym recitalem fortepianowym Rafała Łuszczewskiego w
kwietniu, poprzez październikowe imprezy w ramach tegorocznego Tygodnia Historycznego Dziedzictwa
zorganizowanego przez Urząd Miasta Christchurch.
Nasza broszura przygotowana w związku z Tygodniem Dziedzictwa Historycznego: When Poland was
nowhere: Centenary of Poland’s Regained Independence Commemorative Linwood Cemetery Walk jest
nadal dostępna na naszej stronie aby mogli z niej korzystać odwiedzający Christchurch rodacy i wszyscy
zainteresowani historią polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii: http://www.polonia.org.nz/news-andevents
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w organizowanych przez nas wydarzeniach rocznicowych!
~~~

The November events were a culmination of a full year of celebrating this very important anniversary for
Poland and Polish people, which commenced with a wonderful piano recital by Raphael Lustchevsky in
April, through the October events as part of the Christchurch City Council’s Heritage Week.
Our Heritage Week pamphlet: When Poland was nowhere: Centenary of Poland’s Regained
Independence Commemorative Linwood Cemetery Walk will remain available on our website for the
benefit of visitors to Christchurch and anyone with interest in the Polish settlers’ history:
http://www.polonia.org.nz/news-and-events
Thank you to all who participated in our Centenary celebrations!
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Spotkanie Wigilijne | Christmas Celebration

W niedzielę, 9 grudnia spotkaliśmy się na dorocznym spotkaniu wigilijnym,
tradycyjnym posiłku i wspólnym kolędowaniu. Do dzieci zawitał jak zwykle Św
Mikołaj.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję zakupić świąteczne dekoracje na naszym
mini jarmarku świątecznym.
Dziękujemy wszystkim za udział!
~~~
On Sunday 9th
December we met at
the annual Christmas
celebration, sharing a traditional meal and carol
singing. As always, Santa paid a visit to the children.
The attendees had the opportunity to purchase
Christmas decorations from our mini Christmas market.
Thank you for joining us!

Wkrótce / Coming Soon
Piknik Rodzinny w siedzibie Konsul Honorowej | Family Picnic at the Honorary Consul’s residence
W niedzielę, 16 grudnia w godz. 12.00 – 14.00 zapraszamy na przedświąteczny piknik rodzinny który
będzie naszym ostatnim wspólnym spotkaniem towarzyskim w tym roku. Piknik odbędzie się w siedzibie
Winsome Dormer, konsul Honorowej RP na Wyspę Południową, której piękny ogród figurował niedawno
16
w programie Fernside Garden Tour i w poświęconym temu wydarzeniu artykule. Jesteśmy wdzięczni za
Dec
zaproszenie i możliwość spotkania się w tak pięknym otoczeniu!
W programie gry i zabawy dla wszystkich grup wiekowych, oraz zaproszenie na rozpoczynający się w tym samym
miejscu o godz. 14-ej festyn bożonarodzeniowy z wieloma atrakcjami jak dmuchany zamek, malowanie twarzy,
przejażdzki na koniu i wizyta Św Mikołaja.
Prosimy o przyniesienie własnego pikniku i koca/krzeseł oraz sprzętu sportowego.
Adres: 62 Roundhill Road, Loburn – boczna od Barkers Road
Dojazd: Najprościej jechać przez Rangiora. Stamtąd wyjazd w kierunku północnym przez Ashley Street. Po
przekroczeniu Ashley River Bridge należy pozostać na głównej drodze. Minąwszy Leigh Camp wziąć ostry skręt
w lewo na Barkers Road, następnie w prawo na Roundhill Road. Wjazd na teren będzie oznaczony bialymi i
czerwonymi balonami.
~~~
On Sunday, 16 December between 12.00 – 2.00 p.m. please
join us for a pre-Christmas family picnic at the residence of our
Honorary Consul Winsome Dormer whose beautiful gardens
featured in the recent Fernside Garden Tours described here.
We are grateful for the invitation and the opportunity to get
together in such a beautful setting!
We’ve planned games and activities for all ages. You are also
invited to a Christmas event taking place in the same location
from 2.00 p.m. which includes many attractions such as a
bouncy castle, face painting, horse rides and a visit from Santa.
Please bring your own picnic and picnic setting – chairs, blankets etc. and any sports equipment you and others
may enjoy.
Address: 62 Roundhill Road Loburn off Barkers Road
Directions: The easiest route is via Rangiora. From there, leave town heading north via Ashley Street. After going
over Ashley River Bridge, keep to the main road. Past Leigh Camp turn hard left onto Barkers Road and then right
onto Roundhill Road. Entrance to the picnic site will be marked with red and white balloons.
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Dyżur Konsularny |Consular Outreach
W dniu 18 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 odbędzie się dyżur konsularny w Christchurch.
Miejsce dyżuru: 15A Clyde Road, Riccarton . Zainteresowanych zapisem na dyżur prosimy o kontakt
mailowy z konsulem: agnieszka.kacperska@msz.gov.pl lub kontakt telefoniczny z Ambasadą: 04 499
18
7844.
Dec
~~~
On Tuesday 18th December 2017 at 6.00 p.m. there will be an opportunity to have passport and other consular
matters dealt with during the consular outreach. 15A Clyde Road, Riccarton. 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.

Pasterka i Msza Bozonarodzeniowa |Christmas Eve Mass and Christmas Day Mass in Polish
W poniedziałek, 24 grudnia o godz. 22-ej zapraszamy do St. Joseph Parish Centre (133 Main North Rd,
Papanui) na pasterkę w jęz. polskim, którą odprawi ks. Tadeusz Przybylak.
Jest to pierwsza od wielu lat okazja by spotkać się na pasterce w dniu Wigilii Bożego Narodzenia na
24
wspólną modlitwę. Serdecznie zapraszamy do licznego
Dec
udziału i dziękujemy Sylwii Śmiarowskiej za
zorganizowanie pasterki.
25 grudnia o godz 10.30 rano w tym samym miejscu odbędzie się
Msza Bożonarodzeniowa.
~~~
On Monday, 24 December at 10.00 p.m. we invite you to join with
us at St. Joseph Parish Centre (133 Main North Rd, Papanui) for a
Christmas Eve Mass (Pasterka) in Polish which will be celebrated by
Father Tadeusz Przybylak .
This is the first in many years opportunity to get together on Christmas Eve for a Mass and to pray together. We
look forward to seeing you there and thank Sylwia Smiarowska for organising it.
On Tuesday, 25 December at 10.30 a.m. a Christmas Mass in Polish will be celebrated at the same venue.

Nasza regularna działalność / Our regular activities
Polonus w drodze do Brisbane na festiwal PolArt 2018 | Polonus is on its way to PolArt Brisbane

Do Festiwalu PolArt Brisbane 2018 pozostały już tylko dwa tygodnie więc
Polonus intensywnie szlifuje swój program. Tym razem będziemy pełnymi
uczestnikami festiwalu i wystąpimy reprezentując Christchurch we wszystkich
organizowanych koncertach folklorystycznych. Nasz program zawiera tańce z
regionu cieszyńskiego oraz krakowiaki. Choreografia do tańców została
przygotowana przez Dorotę Kamińską-Pawlas. Dzięki szczodrości i pomocy
funduszy nowozelandzkich Southern Trust, Mainland Foundation and Polish
Charitable and Educational Trust mogliśmy zakupić tradycyjne kostiumy
cieszyńskie, w których wystąpimy po raz pierwszy w Brisbane.
Wyjazd na festiwal to dla nas ogromne wyzwanie finansowe, dlatego też już od
prawie trzech lat prowadzimy zbiórkę funduszy poprzez różnorodną
aktywność, jak np. sprzedaż polskich potraw na festynach miejskich czy garage
sale. Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali dary na niedawną akcję fundraisingową –garage sale- dzięki której
zebraliśmy prawie $500 na wyjazd do Brisbane.
Nie jest za późno aby wspomóc nasz wyjazd robiąc donację. Oto numer naszego konta: The Polish Association in
Christchurch, Dance Group - 02 0800 0906732 01.
~~~
Only two weeks remain until the start of PolArt Brisbane 2018 so Polonus is focused on perfecting its programme.
This time round, we are the full participants of the festival, representing Christchurch in the three main folkloric
dance gala concerts. Our programme includes dances from the Cieszyn region and krakowiaks, choreographed by
Dorota Kamińska-Pawlas. Thanks to the generosity and support of New Zealand grant foundations Southern Trust,
Mainland Foundation and Polish Charitable and Educational Trust, we were able to purchase bespoke traditional
costumes from Cieszyn which we will present for the first time in Brisbane.
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Participation in PolArt is a huge financial challenge to Polonus and its members, therefore for the last three years we
have been fundraising in different ways, through the sale of Polish food at city events and the recent garage sale.
Thank you to all who donated goods for the recent garage garage sale - with your help we raised almost $500 which
will help with the costs.
It is not too late to support Polonus with a donation which can be made to our bank account: The Polish
Association in Christchurch, Dance Group - 02 0800 0906732 01.

Polskie przedszkole | Polish language playgroup
Ostatnie w tym roku spotkanie polskiego przedszkola odbędzie się w sobotę, 15-go grudnia w Somerfield Playcentre
na Studholme Street. Po wakacyjnej przerwie przedszkole wznowi spotkania pod koniec stycznia lub na początku
lutego – szczegóły na stronie FB: Polskie Playcentre Christchurch.
~~~
The last for this year session of the Polish language playgroup will take place on Saturday, 15th December at
Somerfield Playcentre in Studholme Street. The Polish playgroup will recommence after the holiday break in late
January or early February – all details on the FB page: Polskie Playcentre Christchurch.

Szkolne Wieści | The Polish School News
W imieniu Sylwii Śmiarowskiej, która od wielu lat prowadzi Wesołą Polską Szkołę w Christchurch informujemy, iż
postanowiła ona nie kontynuować w Nowym Roku pracy w polskiej szkole. Tym samym szkoła zawiesza tymczasowo
swoją działalność. W imieniu rodzin które korzystały przez ostatnie lata z zajęć szkolnych dziękujemy Sylwii i
osobom które jej pomagały w prowadzeniu zajęć za wieloletnie poświęcenie czasu osobistego, którego wymagało
istnienie szkoły.
Szkoła polska w Christchurch działa z przerwami od wielu lat, tymczasowo zaprzestając działalności kiedy, jak
obecnie, spada w Polonii liczba dzieci w wieku szkolnym. W latach 80 i 90 odbywały się cotygodniowe zajęcia
szkolne. Po kilkunastoletniej przerwie w 2008 r. powstała Wesoła Polska Szkoła prowadzona przez Sylwię
Śmiarowską.
Mamy więc nadzieję, że wraz z tym jak nasze obecne przedszkolaki osiągną wiek szkolny będziemy mogli
reaktywować zajęcia szkolne w języku polskim.
Do Wiadomości załączamy ostatnie doniesienia Sylwii z Wesołej Polskiej Szkoły.
~~~
On behalf of Sylwia Śmiarowska who has been running Wesoła Polska Szkoła in Christchurch for a number of years,
we inform you of her decision to discontinue her work in the Polish School in the New Year. As a consequence, the
school is suspending its activities. On behalf of the families which have over the years participated in school
activities, we express thanks to Sylwia and people who helped her in running the school activities for the
commitment of personal time over many years for the benefit of the school.
The Polish School in Christchurch has been active, on and off, for many years, suspending its activities when, as is
the case now, the number of Polish school age children drops. During the 1980’s and 90’s there were weekly Polish
school classes. After a break, Wesoła Polska Szkoła was created in 2008, led by Sylwia Śmiarowska.
And thus we hope that as our Polish Language Playgroup children reach school age, we will be able to once again
resume school activities in Polish.
Attached to this Newsletter is the last article from Sylwia on behalf of the Wesoła Polska Szkoła.

“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.
Najnowsza audycja, której gościem był Krzysztof Pawlikowski, traktuje o dziejach Polski, utracie przez nią
niepodległości i walce o jej odzyskanie . 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.
Tune in to hear the latest programme in which the special guest Krzysztof Pawlikowski talks about Poland’s history,
loss of independence and the fight to regain it. Enjoy!
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Polska Biblioteka | Polish Library
Czas zaopatrzyć się w lekturę na sezon urlopowy! W przeciągu ostatnich
dwóch miesięcy do polskiej kolekcji włączono 25 nowych tytułów we
wszystkich gatunkach – powieści obyczajowe i kryminalne, literatura faktu,
historia, literatura polska i obca – każdy znajdzie coś dla siebie!
Bibliotekę można odwiedzać 7 dni w tygoniu, na czwartym piętrze budynku
Tūranga in the Cathedral Square (z wspaniałymi widokami na miasto!).
Polska półka stanowi część World Languages Collection.
~~~
It’s time to stock up on holiday reading! During the last two months, 25
new titles have been added to the Polish library across many genres –
fiction, crime, non-fiction, history, Polish literature and foreign authors in
Polish translation – there is something for everyone!
The library is open 7 days a week on the 4th floor of the Tūranga building in the Cathedral Square (with beautiful city
views). The Polish shelf is part of the World Languages Collection.

Rozmaitości/Miscellaneous
Składki członkowskie

Membership Fees

Zapraszamy do płacenia składek członkowskich za rok
finansowy 2018/19 ($25.00 indywidualna; $50 rodzinna).
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.
Wszystkim Członkom przysługują zniżki na 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 for the 2018/19 financial year can be
paid now (individual - $25.00 family- $50). We accept
payment by direct transfer to our bank account BNZ 020800-0906732-00 (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.
All Members are entitled to discounts to events organised
by the Association. Members of Senior, Junior and
Temporary New categories enjoy all benefits of
membership but shall not have the right to vote and to 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.

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek, oraz Nowego
Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia
życzy Zarząd Stowarzyszenia Polaków w
Christchurch.
May your Christmas be filled with love and
joy, and bring calm and rest; may the New
Year make your dreams come true, and bring
optimisn, happiness and success. With best
wishes – the Executive Committee of the
Polish Association in Christchurch.
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100 reasons to celebrate – Article by Alina Suchański [November 2018]

Last Sunday the world commemorated the centenary of the Armistice Day. Celebrations were held all over New
Zealand. Alina Suchanski went to Christchurch to join the celebrations with its tiny, but vibrant Polish community.
One hundred years ago, after four long years of fighting, the First World War finally came to an end with the signing
of an armistice between Germany and the Allied Powers. On the 11th hour of the 11th day of the 11th month 1918,
the guns famously fell silent.
Despite influenza pandemic sweeping through the country, New Zealanders celebrated enthusiastically, with flags,
bells, music, songs, speeches and cheers. Upon announcement of the armistice the New Zealand military authorities
slowed down the mobilisation and held back transport of reinforcements scheduled for departure overseas.
While the world breathed a sigh of relief at the end of hostilities that killed 20 million people, including 12,483 New
Zealand soldiers, the Polish nation had an additional reason to celebrate.
In November 1918 Poland’s sovereignty was restored after 123 years of the country being wiped off the map of
Europe, following partitioning by the Russian Empire, the Kingdom of Prussia (today’s Germany) and the Habsburg
Empire (Austria). At the end of WWI the Polish independence fighters lead by general Jozef Pilsudski took advantage
of the powers occupying Poland being crushed by the Allies to claw back the control of the country.
In New Zealand and other countries most people take their right to celebrate the Armistice Day for granted. Not so
in Poland. The holiday was constituted in 1937 and was celebrated only twice before World War II. After the war, the
communist government of the People's Republic of Poland installed by the Soviets, removed Independence Day from
the calendar, replacing it by the Poland's National Day, celebrated on the 22 July as an anniversary of the communist
Manifesto under Joseph Stalin and proceeded to wipe it out from the nation’s collective memory. The post-war
generation grew up without realising the significance of the 11 November.
It took more than 30 years for people to build up the courage to commemorate this important date again. During the
1980s, the November 11th Independence Day marches banned by the communist authorities, were the customary
dates of demonstrations by the opponents of the communist regime. In many cities, including Warsaw, informal
marches and celebrations of the Armistice Day were brutally dispersed by the communist militarized police forces,
with many participants arrested and often tortured by the security police. As Poland emerged from communism in
1989, the original celebration of the Armistice Day was restored. Today November 11 is a public holiday in Poland
celebrated as the National Independence Day.
The celebrations in Christchurch, held at the Poppy Club Christchurch Memorial RSA, were attended by about 100
people, including members of the Polish community, representatives of the New Zealand Parliament, Christchurch
City Council and diplomats from different countries. The Polish Ambassador, Hon Zbigniew Gniatkowski, made a
special trip from Wellington to attend the festivities. There were speeches, music and singing of the Polish and New
Zealand national anthems. A local folklore group in fabulously colourful traditional costumes entertained with Polish
national dances. The event finished with a moving ceremony of the guests releasing 100 red and white balloons
symbolizing the 100 years of Poland’s freedom.
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