
Report Prezesa z działalności Stowarzyszenia w roku 2018-19 

Kończący się rok był rokiem wyjątkowym dla naszego Stowarzyszenia, pełnym imprez i wydarzeń w 
związku z obchodzonym w 2018 r. stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.  Obchody tej 
rocznicy rozpoczęliśmy już pod koniec ubiegłej kadencji recitalem fortepianowym Rafała Łuszczewskiego 
“Serce Europy” w kwietniu 2018 r. W październiku wzięliśmy udział w organizowanym przez Urząd Miasta 
Tygodniu Dziedzictwa Historycznego, w ramach którego przestawiliśmy „Commemorative Linwood 
Cemetery Walk”, upamiętniający pierwszych polskich osadników w prowincji Canterbury zmuszonych do 
emigracji wskutek utraty przez Polskę  niepodległości.  Imprezą towarzyszącą był wykład Barbary Scrivens 
z Auckland i Raya Watembacha z Taranaki,  również poświęconego początkom polskiego osadnictwa w 
Christchurch.  W listopadzie wspólnie z Ambasadorem RP i Konsul Honorową na Wyspę Południową 
byliśmy gospodarzami uroczystości okolicznościowej dla członków naszego Stowarzyszenia i zaproszonych 
gości.  W samym dniu setnej rocznicy, 11-go listopada, mieliśmy przyjemność wysłuchać recital artysty z 
Polski Artura Gotza, w którym zaśpiewał on mieszankę pieśni patriotycznych i lżejszych przebojów.  Dzięki 
wysiłkom naszego Stowarzyszenia setna rocznica odzyskania niepodległości zaznaczona była również 
specjalną iluminacją znaczących obiektów w Christchurch – mostu Gateway Bridge na Memorial Avenue, 
wieży kontrolnej na lotnisku oraz molo w New Brighton.  Także historyczna latarnia morska w Akaroa była 
specjalnie udekorowana w polskich barwach narodowych.  Cieszymy się, że udało się nam wziąć udział w 
tej inicjatywie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i że iluminacje w Christchurch wzbudziły 
zainteresowanie mediów w Polsce. 

Poza tymi szczególnymi jednorazowymi imprezami, Stowarzyszenie organizowało też regularne spotkania 
towarzyskie i uroczystości na przestrzeni całego roku, zarówno dla naszych członków jak i dla szerszej 
społeczności polonijnej w Christchurch: 

• Doroczny obiad Seniora w październiku  (połączony ze spotkaniem z pisarką Jo Bailey)  
i podwieczorek Seniora w marcu (połączony z wycieczką minibusem po Christchurch pod  
przewodnictwem Mariusza Talaśki, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc).   

• Z myślą o młodszym i średnim pokoleniu Polonii zorganizowaliśmy dwa spotkania w pubie oraz 
wieczorek filmowy, na którym młodsza młodzież obejrzała Harrego Pottera po polsku.   

• W sierpniu duża grupa kinomanów korzystając ze zniżek, które oferowaliśmy, wzięła udział w 
grupowym wyjściu na “Zimną Wojnę” Pawła Pawlikowskiego w ramach NZ International Film 
Festival.   

• We wrześniu już po raz trzeci wzięliśmy udział w akcji Narodowego Czytania, wspólnie czytając 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

• W grudniu tradycyjnie odbyło się spotkanie wigilijne i wspólne kolędowanie.  Spotkaliśmy się 
również na pikniku rodzinnym w siedzibie Konsul Honorowej Winsome Dormer w Loburn.  
Dziękujemy Winsome za zaproszenie i gościnę.    

• Jadną z najbardziej udanych imprez w tym roku, w której wzięło udział ok. 60 osób, był marcowy 
piknik rodzinny połączony z biegiem ku czci Żołnierzy Wyklętych.  Sukces tej imprezy zawdzięczamy 
głównie wysiłkom organizatorskim Krzysztofa Pawlikowskiego i Piotra Sawickiego. 

• W kwietniu wzięliśmy udział w pochodzie i ceremonii z okazji ANZAC Day, gdzie nasze 
Stowarzyszenie złożyło wieniec upamiętniający braterstwo broni żołnierzy polskich i 
nowozelandzkich.  Podczas tej samej uroczystości towarzyszyliśmy Konsul Honorowej w składaniu 
wieńca w imieniu polskiego rządu i narodu polskiego.   

• Dwa razy w mijającym roku odbyły się wycieczki za miasto – na narty do Mt Cheeseman w sierpniu 
oraz do Hanmer Springs na początku maja.  Obie wycieczki cieszyły się dużym powodzeniem.  
Dziękujemy Jackowi Pawłowskiemu, koordynatorowi wycieczek, za zorganizowanie tych wycieczek 
oraz dodatkowych atrakcji dla ich uczestników. 

• Dzięki czuwaniu Sylwii Śmiarowskiej nad sprawami duszpasterskimi, polscy księża trzykrotnie 
odwiedzili Christchurch– w październiku, grudniu i kwietniu.  Po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy 
możliwość wziąć udział w Pasterce odprawionej w jęz. polskim.   Podczas Świąt Wielkanocnych 
odbyła się tradycyjna Święconka zorganizowana przez Elę Sawicką.     

• W ramach współpracy z Ambasadą RP odbyły się dwa dyżury konsularne w Christchurch, w grudniu i 
ponownie w marcu.   

• Kontynuowaliśmy również współpracę z Christchurch City Libraries przy rozbudowie polskiego 



księgozbioru, regularnie aktualizowaliśmy naszą stronę www i portal na Facebooku. Ukazało się 
również siedem wydań Wiadomości.      

Ale być może najważniejszym osiągnięciem tej kadencji było przyznanie przez polskie władze grupie 
polskich uchodźców wojennych znanych jako “Pahiatulczycy” statusu kombatantów, a co za tym idzie 
uzyskanie przez nich dodatków kombatanckich.  Nie byłoby to możliwe bez ogromnego oddania 
Krzysztofa Pawlikowskiego i jego żony Barbary, którzy poświęcili wiele godzin na wypełnianie formularzy, 
kompletowanie dokumentów wymaganych przez władze polskie i dosyłanie dodatkowych informacji.  
Wręczenie weteranom przez Ambasadora legitymacji kombatanckich podczas obchodów stulecia 
niepodległości było bardzo wzruszającą chwilą.  Nieco później, w styczniu br. weterani świętowali ten 
sukces w bardziej kameralnym gronie, na specjalnie z tej okazji przygotowanym lunchu u Krzysztofa i 
Barbary, którym jeszcze raz dziękuję za wzięcie na siebie tego ogromnego wyzwania i doprowadzenia go  
do pomyślnego zakończenia pomimo wielu trudności i przeszkód po drodze.   

Spora część naszej działalności odbywa się we współpracy z grupami działającymi w obrębie 
Stowarzyszenia - zespołem ludowym Polonus , którego koordynatorem jest by Ela Sawicka i polskim 
przedszkolem koordynowanym przez Magdę Pawłowską.  W trakcie minionego roku zakończyliśmy 
współpracę z Wesołą Polską Szkołą wskutek decyzji Sylwii Śmiarowskiej o zawieszeniu działalności  z 
końcem roku 2018,  oraz z POLKA Radio prowadzonym przez Agatę Bulską, które zakończyło nadawanie 
comiesięcznych audycji w marcu 2019 kiedy Stowarzyszenie przestało być sponsorem.  Pragnę 
podziękować Sylwii i Agacie za ich wieloletni wkład pracy w prowadzenie polskiej szkoły i radia POLKA  
pod egidą Stowarzyszenia Polaków w Christchurch.  

Zgodnie z naszym statutem, każda z grup działających w obrębie Stowarzyszenia składa odrębny raport z 
działalności.  W imieniu Zarządu składam podziękowanie wszystkim zaangażowanym w ich prowadzenie. 

Podziękowania 

Pisząc to sprawozdanie uzmysłowiłam sobie jak pełny był nasz tegoroczny kalendarz, a co za tym idzie jak 
dużo pracy miał nasz Zarząd.  Większość organizowanych przez nas imprez wymaga pełnego 
zaangażowania wszystkich członków Zarządu  - podczas przygotowań, w trakcie imprezy, a również po.  
Te same osoby odpowiadają za nasze działania fundraisingowe – od wypełniania podań do lepienia 
pierogów i robienia bigosu, i sprzedawania ich z uśmiechem na festynach.   

Przedstawiciele Zarządu reprezentują również Stowarzyszenie na innych uroczystościach – np. na polsko-
żydowskich obchodach rocznicy powstania w warszawskim getcie, które odbyły się w czerwcu w 
Holocaust Centre w Wellington, na spotkaniu z polską parą prezydencką w Auckland w sierpniu, i na 
obchodach Święta Konstytucji 3-go maja w Wellington, których gospodarzem była Ambasada RP, jak 
również na uroczystościach lokalnych organizowanych przez Urząd Miasta, Christchurch Multicultural 
Council do którego wstąpiliśmy w tym roku, i przez inne organizacje.  Pragnę podziękować kolegom i 
koleżankom z Zarządu, którzy poświęcają wiele swojego wolnego czasu, nie mówiąc o ponoszeniu 
kosztów związanych z tym, aby Stowarzyszenie Polaków mogło reprezentować polską społeczność w 
Christchurch na tych prestiżowych imprezach i aby Polonia  była widocznym i aktywnym członkiem 
wielokulturowej społeczności Christchurch. 

Wiele z wymienionych imprez nie mogłoby się odbyć bez finansowego wsparcia naszych członków 
płacących składki i wszystkich którzy wspierają nasze inicjatywy fundraisingowe, oraz powierników Polish 
Charitable and Educational Trust, którzy wspierają działalność Stowarzyszenia od wielu lat.  W tym roku 
chciałabym też szczególnie podziękować  Ethnic Communities Development Fund - dzięki ich wsparciu 
mogliśmy tak wspaniale świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości!  

Na zakończenie mojej kadencji w roli Prezesa Stowarzyszenia, z całego serca dziękuję Zarządowi  
i wszystkim jego członkom indywidualnie za ich oddanie i niestrudzoną pracę na rzecz Stowarzyszenia.  
Nawet jeżeli nie zawsze się zgadzamy jak to osiągnąć, staramy się o to samo – aby zbudować, cegiełka po 
cegiełce, coś dobrego i trwałego dla naszej Polonii.   Dziękuję za wszystkie cegiełki, które ułożyliście w tym 
roku.  Wierzę, że kiedyś powstanie z nich pałac.    Dziękuję. 

Anna Gruczyńska 

11 maja 2019 r 


