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Stowarzyszenie Polaków w Christchurch
Polish Association in Christchurch

Zapraszamy na imprezy i spotkania polonijne w listopadzie -

niedziela 1 listopada - Spotkanie w dniu Wszystkich Świętych
wtorek 3 listopada - projekcja filmu "Wygrać z przeznaczeniem"

sobota 7 listopada - Polonus zaprasza na Polish Folk Day
sobota 28 listopada - Zabawa Andrzejkowa

Prosimy o pomoc w promocji tych wydarzeń wśród znajomych udostępniając linki na
facebooku.

Życzymy wszystkim udanego i  bezpiecznego długiego weekendu!

Join us for Polish events and meet ups in November -

Sunday 1 November - All Saints Day meet up
Tuesday 3 November - "Overcoming Fate" screening

Saturday 7 November - join Polonus for Polish Folk Day
Saturday 28 November - St Andrew's Dance Party

Please help us promote these events by sharing our facebook events
and inviting friends.

Have a safe and enjoyable long weekend!

Editors - Wiadomosci Polskie <editor@polishcommunity.org.nz>

Imprezy i spotkania polonijne w Christchurch | Upcoming Polish events and
meet ups in Christchurch
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Spotkanie w dniu Wszystkich Świętych -
niedziela, 1 listopada, godz. 14.00

All Saints Day meet up -
Sunday, 1st November, 2.00pm

Dzień kiedy pamiętamy o tych, którzy odeszli...
Zapraszamy do wspólnego z nami zapalenia świeczek na polskich grobach. To też okazja
zapalić świeczkę na znak pamięci o swoich bliskich, których grobów nie możemy
odwiedzić.  Spotykamy się o godz. 14-ej przy wejściu na cmentarz Memorial Park
(róg Cypress Street & Ruru Road). Odwiedzimy sąsiadujące ze sobą nekropolie
Memorial Park, Ruru Lawn i Linwood Cemetery, miejsca spoczynku Polaków, którzy
przybyli do NZ na przestrzeni już prawie 150 lat polskiego osadnictwa i zapisali się na
kartach historii tutejszej Polonii.

Osobom, które wolałyby odwiedzić na własną rękę polskie groby na innych cmentarzach
możemy udostępnić listę polskich grobów w Christchurch (lista jest w trakcie uzupełniania i
w związku z tym niekompletna).

The day we remember those who have passed…
Please join us when we light candles on Polish graves. It’s also a chance to light a candle in
memory of your loved ones whose graves you are unable to visit.  Meet us at 2.00pm at
the entrance to Memorial Park cemetery (cnr Cypress Street & Ruru Road). We
will visit three cemeteries in the area: Memorial Park, Ruru Lawn and Linwood Cemetery,
the resting places of many Poles who came to New Zealand during the nearly 150 years of



Polish settlement, and who are remembered as part of the history of the Christchurch
Polish community.

If you prefer to visit Polish graves at other cemeteries by yourself, we can share a list of
notable Polish graves in Christchurch (the list is incomplete and is still being compiled).

Festiwal Dziedzictwa | Heritage Festival

Już jutro rozpoczyna się doroczny Festiwal Dziedzictwa
Historycznego (Heritage Festival) organizowany przez
Christchurch City Council.  W programie Festiwalu są dwie
imprezy, które przybliżą publiczności historię i kulturę Polski. 
Szczegóły poniżej.  Festiwal trwa do 8-go listopada - link do
programu pod logo festiwalu.

From tomorrow, Christchurch is hosting the annual Heritage
Festival organised by the Christchurch City Council.  The
Festival's programme includes two events which promote
Poland's history and culture.
Details below.  The Festival runs till 8th November - for full
programme click the festival logo.

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

FACEBOOK EVENT

https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=363c984042&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=fb1a738812&e=52bfa4da61


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, 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.

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

FACEBOOK EVENT

mailto:christchurch@polonia.org.nz?subject=Heritage%20Week:%20Overcoming%20Fate
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=e8fe65041d&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=76ea1a17eb&e=52bfa4da61
mailto:christchurch@polonia.org.nz?subject=Heritage%20Week:%20Overcoming%20Fate
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=437b03cb38&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=edefb562e3&e=52bfa4da61
https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=f6961e1252&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, i do
bliższego poznania polskich tradycji.  

Wstęp (płatny gotówką przy wejściu): dorośli $15, uczniowie/studenci $10,dzieci do 5 lat -
wstęp wolny.
Program:
15.00-15.30  warsztaty taneczne dla dzieci
15.30-16.30  zajęcia plastyczne dla dzieci
15.30-16.30  warsztaty taneczne dla dorosłych
16.40-17.00  recital akordeonowy w wyk. Daniela Boczniewicza
17.15-19.30  koncert folklorystyczny.  Polskie tańce narodowe i ludowe, oraz piosenki
ludowe w wykonaniu Polonusa.   



Polonus Polish Folk Dance Group invites you to an afternoon full of Polish folklore.  Come
along with your family and friends and learn more about Polish folk traditions.
  
Tickets (cash door sales only): Adult $15, Student $10, children under 5 free.
Programme:
3.00pm – 3.30pm Polish folk dance workshop for children.
3.30pm – 4.30pm Polish folk craft workshop for children
3.30pm – 4.30pm Polish folk dance workshop for adults
4.40pm – 5.00pm Daniel Boczniewicz, accordion recital
5.15pm – 7.30pm Folkloric concert. Polish National and folk dances, folk songs by Polonus
Polish Folk Dance Group.

Zabawa Andrzejkowa 

St. Andrew's Party 

Sobota 28 listopada, godz. 19.30 | Saturday 28 November at 7.30pm
Lansdowne Community Hall

FACEBOOK EVENT

https://polonia.us10.list-manage.com/track/click?u=0d817f64eed8bb38de5f7e079&id=28157078be&e=52bfa4da61


Zapraszamy na zabawę taneczną przy świetnej muzyce polskiej i nie tylko. Goście wszelkich
narodowości mile widziani!  Napoje we własnym zakresie. Każdego z uczestników prosimy
o przyniesienie czegoś pysznego na wspólny „szwedzki stół”.

Wstęp $5 od osoby (płatne gotówką przy wejściu)
Członkowie Stowarzyszenia – wstęp wolny

*****
Dance party to Polish and other great music . Guests of all nationalities welcome!  BYO
drinks. We request that everybody bring something delicious for a shared table.

Entry $5 per person (cash door sales only)
Members of the Polish Association – free entry 

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

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.

FACEBOOK EVENT
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