Ostatnie parę miesięcy przyniosły nam wiele emocji i refleksji.
Mieliśmy wiele radosnych chwil, ale teŜ rozstania i poŜegnania. Pierwsze z
nich bylo poŜegnanie Pani Basi Bralewskiej-Beczek z Ambasady Polskiej w
Canberze. Pani Basia pracując jako sekretarka pana Ambasadora, kilkakronie
uczestniczyła w spotkaniach Klubu Seniora. W roku 2017, wygrała nawet 1
miejsce w konkursie kapeluszy na spotkaniu Melbourne Cup. Była bardzo
miła, Ŝyczliwa i pomocna, niejednokrotnie wspierała działalność Klubu oraz
jego uczestników. wraz z meŜem Krzysztofem pomagała rownieŜ w
organizacji 10 lecia Klubu, ktore odbyło się w roku 2017 w Polskiej
Ambasadzie.
Dziękujemy Ci Basiu i prosimy o podtrzymanie kontaktu z nami.
Drugim wydarzeniem byla duŜa niespodzianka, a mianowicie przekazano
Klubowi Seniorów donacje od pani Ireny Barton, córki polaka, pana Karola
Gawlika. Sprzedając kolekcje kilimów zgromadzonych przez jej ojca, pani
Barton, przeznaczyła uzyskane fundusze na donacje dla naszego Klubu.
Dziękujemy bardzo za ten nieoczekiwany i miły gest. Pieniądze te będą
wykorzystane na specjalną okazje dla Seniorów.
Trzecim wydarzeniem bylo poŜegnanie pani Ety Rogoyskiej, która
zdecydowała się opuścić Kanberę i przenieśó się w cieplejsze strony
Australii.
Pani Eta byla współzaloŜycielką Klubu Seniorów, jego prezeską i
działaczką, a obecnie honorowym członkiem Klubu.
Dziękowaliśmy jej za pracę w Klubie Seniorów, poświęcony czas , pomysły,
humor, Ŝycząc wszelkiej pomyślności w nowym środowisku, zadowolenia,
zdrowia, poznania wielu nowych zakątków Australii oraz ciekawych ludzi.
Z regularnie obchodzonych w Klubie Seniorów uroczystości, odbyło się
Melbourne Cup!
Jak zwykle, był konkurs kapeluszy dla pań i konkurs krawatów /skarpetek
dla panów.
Na szczęście grupa pań i panów dopisała wraz ze swoimi akcesoriami, co
zapewniło nam wiele uciechy podczas prezentacji strojów.
Zwycięzcami tym razem zostali państwo Irena i Wademar Komarowie.
Drugie miejsce zajęła pani Jola Zawatka, a trzecie miejsce pani Irena Slask-

Bell.
Gratulowaliśmy zwycięzcom pięknych strojów i oryginalnych kapeluszy.
Przeprowadziliśmy równieŜ losowanie koni. W tym konkursie ponownie
wygrał pan Waldemar Komar, po prostu był niepokonany! Gratulujemy
wygranych!!!.
Przygotowany bogaty bufet z lampką wina, owoce i słodkości ubogaciły
całość spotkania.
W okresie ostatnich 6 miesięcy obchodziliśmy teŜ wiele pięknych rocznic
i jubileuszy naszych dostojnych Seniorów.
Byli to:
Pani Irena Slaska-Bell- 92 urodziny; Pan Henryk Korab – 95 urodziny; Ewa
Łukasik – 91 urodziny; Pani Teresa Baranowska – 85 urodziny; Pan Henryk
Dekker – 75 urodziny.
Wszystkim Jubilatom składamy gratulacje oraz Ŝyczenia 100 lat w zdrowiu,
szczęściu pomyślności. Panstwu Danucie i Bogdanowi Lisowskim
gratulujemy 50 Rocznicy Ślubu.!!! Ŝycząc wielu dalszych lat w szczęśliwym
związku małŜeńskim.
Przed nami Spotkanie BoŜonarodzeniowe z tradycyjnym drzewkiem,
kolędowaniem, bogatym świątecznym poczęstunkiem oraz mikołajowymi
prezentami.
PomoŜe nam w tym obecność księdza Przemysława Karasiuka oraz pani
Renaty Hanxomphou, która regularnie w to święto przygrywa nam na
akordeonie.
Specjalne podziękowanie kieruję w stronę członków Zarządu Klubu w
osobach Marka Stawskiego - skarbnika; Stefana Gajewskiego- sekretarza
oraz Uli Plemel naszej stałej woluntariuszki.
Dziękuję ks. Przemysławowi Karasiukowi oraz
Ks.Maksymilianowi Szura za prowadzenie Mszy Św. dla
Seniorów, a pozostałym za pomoc w organizowaniu spotkań,
transport Seniorów, poświęcony czas i pracę. Jesteście
niezastapieni.!
Z KARTY śAŁOBNEJ:
W miesiącu październiku, odeszła od nas nagle i niespodziewanie

pania LUDMILA ZAWARTKO (Lodzia).
Była prawdziwą seniorką naszego Klubu, miała bezmała 95 lat.
Wraz z męŜem Karolem była zawsze obecna na kaŜdym spotkaniu
Seniorów. Pogodna, wdzięczna i cierpliwa była prawą reką
swojego męŜa Karola. Pan Karol zmarł 5 miesięcy wcześniej, w
maju tego roku.
Będzie nam Jej bardzo brakowało !.
W imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Klubu Seniorów,
składamy całej rodzinie państwa Zawartków najgłębsze i
najserdeczniejsze wyrazy wspólczucia, a szczególnie pani Zosi
Sulikowskiej oraz panu Andrzejowi Zawartko wraz z dziećmi,
wnukami, wnuczkami.
CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI.
BieŜące informacje o spotkaniach Klubu Seniorów są dostępne na :
www.klubseniora.org.au
Halina Stawska, Prezes
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dołączenia do
nas !!!

