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W TYM WYDANIU:

Pożegnanie Ambasadora RP Zbigniewa Gniatkowskiego

Spotkanie Polonijne w Avebury House - niedziela 11 października

Selwyn CultureFest - niedziela 18 października

>> Polonus zaprasza na swój występ i polskie stoisko

Festiwal Dziedzictwa Historycznego - 24 pażdziernika - 8 listopada

>> Film dokumentalny "Wygrać z przeznaczeniem"

>> Polonus zaprasza na "Dzień Polskiego Folkloru" 

IN THIS ISSUE:

Ambassador Zbigniew Gniatkowski's Farewell

Let's Meet at Avebury House - Sunday 11 October

Selwyn CultureFest - Sunday 18 October

>> Come and see Polonus on stage and visit their stall

Christchurch Heritage Festival - 24 October- 8 November
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>> Documentary screening "Overcoming Fate"

>> Join Polonus for "Polish Folk Day"

30-go września 2020 r. Ambasador Zbigniew Gniatkowski zakończył swą misję
dyplomatyczną w Nowej Zelandii   Tu można zobaczyć Jego wiadomość pożegnalną
(w jęz. angielskim).  Kilka dni temu, nowy Ambasador RP w Nowej Zelandii, p.
Grzegorz Kowal, przyjął list uwierzytelniający z rąk Prezydenta RP.  Mamy nadzieję
na spotkanie kiedy tylko możliwa będzie wizyta w Christchurch.

Ambassador Zbigniew Gniatkowski completed his diplomatic mission in New
Zealand on 30 September 2020.  Watch his farewell message here.  Earlier in
September, the incoming Polish Ambassador, Mr Grzegorz Kowal, accepted the
Letter of Credence from the President of Poland. We look forward to meeting Mr
Kowal as soon as his schedule allows him to visit Christchurch to meet with the local
Polish community.

Spotkajmy się w Avebury House | Let's meet at
Avebury House

https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=82f7f8d7ef&e=52bfa4da61


W przyszłą niedzielę, 11-go października od. godz. 14.00 zapraszamy
wszystkich na ogólnopolonijne, wielopokoleniowe spotkanie w Avebury
House, 9 Eveleyn Couzins Avenue, Richmond.  Popołudniowy poczęstunek
w pięknym zabytkowym miejscu - kawa, herbata i ciasto, oraz wiele opcji
rekreacyjnych - tereny spacerowe nad rzeką Avon, plac zabaw dla dzieci,
piękny park, miejsce do gry w piłkę ...  Serdecznie zapraszamy!

Planowany na ten dzień Podwieczorek Seniora odbędzie się w innym terminie. 
Za zmianę przepraszamy.

Next Sunday, 11 October from 2.00pm we invite everyone to join us for a
multi-generational Polish community get together at Avebury House, 9
Eveleyn Couzins Avenue, Richmond.   Afternoon hospitality in the beautiful
heritage setting - tea, coffee and cakes, plus many active fun options - walking
tracks along the Avon river, children's playground, beautiful park, space to play
ball.... See you there!

The Seniors' Afternoon Tea planned for that day will be re-scheduled.  We
apolgise for the change.

https://www.google.com/maps/search/9+Eveleyn+Couzins+Avenue?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/9+Eveleyn+Couzins+Avenue?entry=gmail&source=g


Od Polonusa | From Polonus

https://www.facebook.com/events/309771290359151

W niedzielę, 18 października można
zobaczyć Polonusa na scenie podczas
festynu CultureFest w Lincoln. Jak
zwykle zapraszamy też na stoisko
Polonusa z polskimi specjałami. 
Festiwal odbywa się w godz. 10.00 -
16.00.

On Sunday, 18 October you can see
Polonus on stage during the annual
CultureFest in Lincoln. As always, you
can also visit the Polonus food stall for
Polish delicacies.
Festival times: 10.00 a.m. – 4.00 p.m.

Festiwal Dziedzictwa Historycznego | Heritage Festival

W dniach 24 października - 8 listopada odbędzie się
w Christchurch doroczny Festiwal Dziedzictwa
Historycznego (Heritage Festival) organizowany przez
Christchurch City Council i już po raz trzeci weźmiemy
w nim udział.  W programie Festiwalu są dwie imprezy,
które przybliżą publiczności historię i kulturę Polski.

Between  24 October - 8 November Christchurch will
host the annual Heritage Festival organised by the
Christchurch City Council.  We'll be in it for the third
time running.  The Festival's programme includes two
events which promote Poland's history and culture.

https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=329078c937&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=08f82aec4f&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=d547c7e1ed&e=52bfa4da61


Wtorek 3 listopada, godz. 18.00 | Tuesday 3 November at 6.00pm
Tūranga Central Library

 
Historia grupy 730 polskich dzieci - ofiar zsyłek syberyjskich z 1940 r. Dzieci te
dotarły do tworzącej się w ZSRR armii gen. Władysława Andersa i razem z
wojskiem przeszły do Iranu. Tam trafiły do domów dziecka, początkowo w
Teheranie, a następnie w Isfahanie. Losem dzieci zainteresował się ówczesny
konsul II RP w Nowej Zelandii, Kazimierz Wodzicki. To z jego inicjatywy pomoc
dzieciom zaoferował rząd Nowej Zelandii. Dzieci zostały zabrane z Iranu i
przetransportowane do Wellington. W zdecydowanej większości pozostały w
Nowej Zelandii na stałe.  Film  Marka Lechowicza opisuje ich losy.
Wykorzystano zdjęcia archiwalne i te zrobione współcześnie w Nowej Zelandii i
Polsce (z udziałem grupy rekonstrukcyjnej).

Walory artystyczne filmu podkreślają elegie zbudowane z animacji malarstwa
Zdzisława Beksińskiego i poezji Zbigniewa Herberta, oraz tło muzyczne
skomponowane przez Roberta Chojnackiego.  Film w jęz. polskim z
angielskimi napisami. 

Wstęp wolny, ale wcześniejsza rezerwacja miejsc wskazana - przez email 
 christchurch@polonia.org.nz lub przez stronę  Eventbrite

The story of Polish WW2 deportees, the Pahiatua Children, from Poland
through Siberia and Persia to NZ.   This hauntingly creative film from Polish
director Marek Lechowicz uses archival footage and contemporary material
filmed in New Zealand (interviews with survivors) and in Poland (reenactments)
for a deeply moving experience.

Its artistic quality is enhanced by the elegiac use of the poetry of Zbigniew
Herbert set to the animations of Zdzisław Beksiński’s paintings, and the
musical score from Robert Chojnacki. In Polish with English subtitles.

mailto:christchurch@polonia.org.nz?subject=Heritage%20Week%3A%20Overcoming%20Fate
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=bf2fc4e127&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=0c98326358&e=52bfa4da61


Free entry but bookings recommended.  To book email
christchurch@polonia.org.nz or visit  Eventbrite

Zwiastun filmu "Wygrać z przeznaczeniem" | "Overcoming Fate" Polish trailer

mailto:christchurch@polonia.org.nz?subject=Heritage%20Week%3A%20Overcoming%20Fate
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=ec89598453&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=3ec573bcd2&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=b829e49320&e=52bfa4da61


Sobota 7 listopada, godz. 15.00 | Saturday 7 November at 3.00pm
Te Hapua Halswell Centre

Zespół taneczny Polonus zaprasza na popołudnie wypełnione polskim
folklorem.   Zapraszamy do udziału  wraz z rodziną i przyjaciółmi w warsztatach
tanecznych, do poznania bliżej polskich tradycji, oraz wysłuchania recitalu
akordeonowego w wykonaniu Daniela Boczniewicza.  Na zakończenie, Polonus
wystąpi z koncertem  polskich tańców i pieśni folklorystycznych.  Więcej na
stronie:
https://www.ccc.govt.nz/news-and-events/whats-on/event/polish-folk-day

Polonus Polish Folk Dance Group invites you to an afternoon full of Polish
folklore.  Participate with your family and friends in one of our folk dance
workshops and learn about Polish folk traditions, listen to Polish accordionist
Daniel Boczniewicz, and then enjoy a folkloric concert, full of lively Polish folk
dances and songs. We brought our culture and traditions to New Zealand and
today we would like to tell you our story.    More here:

https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=564b6f4dbc&e=52bfa4da61


https://www.ccc.govt.nz/news-and-events/whats-on/event/polish-folk-day

Wieści przedszkolne | Polish Playgroup news

Polskie przedszkole zaprasza nowe rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym na regularne spotkania i naukę języka polskiego przez wspólną
zabawę.  W ramach każdych zajęć odbywa się również lekcja polskiego z panią
nauczycielką. Spotkania odbywają się co drugą sobotę, na przemian w Somerfield
Playcentre (następny termin: 3 października) i Lyttelton  Street Playcentre
(następny termin: 17 października).  Więcej informacji na profilu grupy Polskie
Playcentre Christchurch.

Polish Language Playgroup invites new families with pre-school and early primary
school aged children to attend its regular sessions and learn Polish through play. 
Each session also includes a Polish language lesson with a teacher.  The Polish
Playgroup meets every other Saturday, alternating between Somerfield Playcentre
(next date: 3 October) and Lyttelton Street Playcentre (next date: 17 October). 
For more information join the private fb group Polskie Playcentre Christchurch.

Przypominamy o płaceniu składek za rok finansowy 2020/21 (FY20). Wysokość
rocznych składek wynosi $25.00 indywidualna; $50 rodzinna. Przyjmujemy zapłatę
przelewem na konto Polish Association in Christchurch 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.

***
We are now accepting membership subscriptions for the 2020/21 financial year
(FY20). Annual membership fees are $25.00 individual; $50 family. We accept

https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=b11d81cfc5&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=b6d751b7ec&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=bfdcfe5983&e=52bfa4da61


payment by direct transfer to our bank account Polish Association in
Christchurch 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.

Halo Tu Polska polskie radio w Auckland

Comiesięczna audycja radiowa w języku polskim redagowana przez
Polonię w Auckland - polecamy!

WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA OSÓB DEPORTOWANYCH NA SYBERIĘ 
[Źródło: Wiadomości Polskie Stowarzyszenia Polaków w Nowej Zelandii, Wellington - Wrzesień

2020]

Niżej zamieszczona informacja dotyczy tylko Polaków deportowanych w czasie II wojny światowej do

Rosji Sowieckiej i posiadających ważne obywatelstwo polskie. W związku z niespotykaną skalą
represji na Polakach przez Sowietów na ziemiach Związku Radzieckiego (lata 1936 – 1939) oraz na

terenach okupowanych Wschodniej Polski (lata 1939 – 1956), Parlament Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm i

Senat) przyjęły “Ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom

zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR” Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i

wchodzi w życie dnia 14 września 2020 r. :

Art. 2 

Świadczenia pieniężne przysługują osobie, która: 1) uzyskała na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991

r. o kombatantach ....... decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

potwierdzającą przebywanie ...... ...... c) na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, 2) posiada

obywatelstwo polskie w dniu złozenia wniosku o przyznanie świadczenie pieniężnego.  

Art. 4

Świadczenie pieniężne jest przyznawane jednorazowo w wysokości 200 zł za każdy miesiąc .....

podlegania represjom. 

Jak wielokrotnie informowaliśmy, Zarząd SPK w latach 2016 - 2019 załatwił uprawnienia kombatanckie i

przyznanie świadczeń pieniężnych dla 84 naszych członków, przeważnie „Dzieci z Pahiatua”, którzy

otrzymali pisemne decyzje i legitymacje z Urzędu Kombatantów w Warszawie. Te osoby, jeżeli mają
ważne obywatelstwo polskie, mogą – po złożeniu wniosku - otrzymaċ dodatkowe świadczenia pieniężne

wynikające z wyżej wymienionej ustawy. Po otrzymaniu dodatkowych informacji z Urzędu do Spraw

Kombatantów i Osób Represjonowanych (do którego wysłaliśmy pismo o przysłanie dalszych instrukcji)

więcej informacji na ten temat zamieścimy w październikowym numerze „Wiadomoóci Polskich”. Zarząd

Krajowy SPK w Nowej Zelandji podejmie dalsze decyzje dotyczące ewentualnej pomocy dla

zainteresowanych w.w. sprawą osób. Jednocześnie przy kaźdej okazji przypominamy, że wszelkie zmiany

u osób otrzymujących obecnie dodatek kombatancki, jak: śmierċ, zmiana adresu, nazwiska, konta

Posłuchaj!

https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=9fd2d96465&e=52bfa4da61


bankowego itp, powinny byċ natychmiast zgłaszane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w

Warszawie i do Zarządu SPK w NZ.

Zarząd SPK
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