
Riverlights Multicultural Festival  

Riverlights Multicultural Festival was held on Saturday 13th October 2012 at the Maitland 

Heritage Mall and Riverwalk.   It was Maitland's first large-scale celebration of cultural 

diversity arranged by Maitland City Council. 

The Polish Association of Newcastle participated in this festival by holding a stall with 

promotional material and exhibits of Polish traditional folk art. We also took part in the 

multicultural food fair where everyone got a taste of various types of Polish cuisines along 

with other international cuisines. Throughout the day, we also participated in the Language 

Lounge where everyone was able to relax and learn a few words in other languages 

including Polish.   Later in the afternoon we also took part in a fashion parade modelling our 

traditional folk costumes.  The Hunter River at Maitland came to life in a spectacular way in 

the evening where there was a procession of colourful lanterns to the Hunter River.  The 

lanterns were made by schoolchildren as a project for the festival and were released into 

the Hunter River creating a floating spectacle of colour. 

The festival commenced at 2.30pm and finished at 9pm culminating with the procession of 

lanterns.  It was a successful day where crowds turned out to enjoy the festivities on a sunny 

Saturday afternoon.  The festival is already funded for another five years and due to its 

success, it will be on again next year. 

      

 

 

Przyszło dużo ludzi. Pogoda (po żimnym piątku) była dla nas bardzo łaskawa 

 
 



 

 

 

 

Our Polish stall with promotional material and exhibits of Polish traditional folk art and crafts. It was 

very informative with elegant brochures (recently received from Polish Embassy in Canberra). 

Grażyna, Wiesiek i Władek gotowi do promowania naszej kultury i sztuki. 



 

 

 

Our stall as part of the multicultural food fair 

 

 

Pokaz strojów chinskich 



 

This was a very good concert 

 

Ela, Teresa i Mariola gotowe do nastepnej tury serwowania 

 



 

Oto nasze rodzime smakolyki: pyszne wędliny z ogórkami, serniki, makowce, chrusty i oczywiscie 

murzynki (zeby bylo  wielokulturowo). Smaczne pierogi naturalnie też. 

 

 

Nawet o okruchy walczono 

 



 

To nie uciekajace hinduskie boginie – to rytualny taniec 

 

Polska grupa zabrała gromkie brawa prezentując nasze piękne stroje podczas „pokazu mody” 

 

Bebny i talerze oznajmialy nadejecie Smoka – chinskiego ale w przyszlym roku bedzie wawelski !?!? 



 

 

 

 

Równiez niezwykli goscie odwiedzali nasze stoisko. Obiecali odwiedzić Polske. Mamy nadzieje ze ich 

wpuszczą 



 

Piękny strój mongolski 

 

Królewskie pierogi z mięsem i ruskie nie potrzebowały reklamy 



 

Etiopska kawa – bardzo czarna I dobra 

 

Piękne Hinduski w jedwabistych strojach  

 



 

Rusza tłumny pochód swiatła i dzwięku w strone rzeki. Na czele rozpalona do białości wazka. Nikt nie 

wazyl sie jej dotknac 

 



 

Tego olbrzymich rozmiarów rekina na szczescie nie wpuszczono do rzeki 

 

Na brzegu rzeki zonglerzy ognia podczas gdy ...... 

 

rzeka majestacznie płyneły lampiony wczesniej wykonane przez dzieci 

 



 

Do zobaczenia w przyszłym roku 

 

Sobotni Riverlights Multicultural Festival był naprawde bardzo ładna i inspirujaca impreza.  Mieliśmy 

okazje dumnie, chociaż w nie dużym zakresie, przedstawić nasza polska kulture, nasza smaczna 

kuchnie i te piękne ludowe stroje.  Zdjęcia w załączonej gazetce chociaż w częsci oddaja atmosfere 

tego wspaniałego dnia. 

 

Przy tej okazji chciałbym w imieniu własnym jak i Zarzadu Związku jak najserdeczniej podziękowac 

wszystkim tym którzy przyczynili się do sukcesu tego dnia oraz wszystkim tym którzy przybyli  i wzieli 

udzial  w tej imprezie. 

 

Mietek Rataj 

Vice Prezes Zarzadu 

  

 


