Klub Seniora
Halina Stawska, prezes

Drodzy Czytelnicy Kroniki Polonii,
Rok 2020 zakończyliśmy Spotkaniem Świątecznym w Ośrodku św Jana Pawła II w bardzo
licznym gronie 34 osób. Dołączyły do nas też byłe prezeski K Seniora; Basia Alwast i Jadzia
Chwiałkowska wraz z jej wnukiem ubranym w barwny strój krakowski. Wyjątkowo też
uczestniczyło w naszym spotkaniu trzech księży. Po modlitwie i podzieleniu się opłatkiem
wysłuchaliśmy wspomnień ks Lipskiego z Jego wizyty w Ziemi Świetej, gdzie w Jerozolimie
odwiedził miejsce narodzin Dzieciątka Jezus, miejsca odwiedzanego corocznie przez tysiące
pielgrzymów. Na spotkaniu kolędowaliśmy przy akompaniamencie Renatki Hanxomphou,
przeplatając kolędy polską poezją świąteczną deklamowaną przez Jadzię Chwiałkowską i Halinę
Stawską. Dla podtrzymania tradycji zostały też przygotowane smaczne polskie wigilijne potrawy:
barszcz, pierogi z kapustą i grzybami, ryby i sałatki. Ze słodkości poza makowcami, były bardzo
atrakcyjne i pyszne rolady Pavlova przygotowana przez Ewę Buchaniec. Dziękujemy za
niespodziankę która szybko znikła. Spotkanie zakończyliśmy życzeniami swiątecznymi i
wręczeniem wszystkim ręcznie ozdobionych bombek. Na tym spotkaniu gościlismy ostatni raz
naszą seniorkę Irena Ślaska-Bell.
(zdjęcie nr.1)
Święta ,święta i po świętach ! Tak też po świątecznych uroczystościach, ponownie spotkaliśmy
się w lutym 2021. Mieliśmy na tym spotkaniu specjalnych gości w osobach Wandy Horky v-ce
prezeski Towarzystwa Przyjaciół Chopina oraz Ewy Buchaniec prezeski Klubu Orzeł Biały.
Pani Ewa wręczyła nam dotację od KOB w wysokości tysiąca dolarów. W imieniu wszystkich
członków KS dziękuję serdecznie zarządowi Klubu Orzeł Biały, że zadbał o naszych Seniorów,
którzy w dużej mierze popierają działalność klubu. Natomiast nasz drugi gość, Wanda Horky
opowiadała nam o dzialalności Towarzystwa Przyjaciół Chopina, o planach koncertowych i
przygotowaniach do następnego konkursu Chopinowskiego. Gratulowaliśmy też Wandzie
otrzymania państwowego odznaczenia australijskiego – Medal of the Order of Australia - za
pracę społeczną dla polskiego i australijskiego środowiska. To bardzo zasłużone odznaczenie,
gdyż Wanda jest od wielu lat bardzo zaangażowana w sprawy polskie. Wanda jest córką naszej
seniorki Stasi Baran przebywającej obecnie w Domu Opieki w Marayong. Gratulujemy Wandziu
odznaczenia i cieszymy się że zostałaś uznana za swoją pracę.
(zdjecie nr.2)
Na spotkaniu wspomnielismy również o członkiniach KS, które odeszły od nas w styczniu tego
roku. Były to Irena Ślaska-Bell i Michalina Singh. Podczas spotkania dołączyły do nas córki Ireny Bell, Ewa Korecka i Basia Sapała, które opiekowały się z poświęceniem mamą Ireną. Pokazały
nam medal, który Irena otrzymała za pracę społeczną dla Poloni.
Michalina Singh zmarla w Canberze mając 90 lat. Była Syberiaczką i jedną z 733 sierot, które
przygarnęła Nowa Zelandia, zwane „Dziećmi z Pahiatua”.
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Cześć ich pamięci!!
Jak co roku, dużą uroczystością dla Seniorów, było spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych,
najważniejszego święta Chrześcijaństwa. W Ośrodku Jana Pawła II odbyła się msza św w intencji
Seniorów. Po mszy św. zasiedliśmy do tradycyjnie udekorowanych bukszpanem i kolorowymi
pisankami stołów. Dzieliliśmy się jajkiem życząc sobie nawzajem „Wesołych Świąt”i rychłego
zakończenia pandemii COVID-19. Przypomnieliśmy też Seniorom o symbolice palm
przynoszonych w Niedzielę Palmową, symbolice święcenia pokarmów w Wielką Sobotę oraz o
zwyczajach „Śmigusa Dyngusa”czy też święta „Emaus” obchodzonego w regionie krakowskim.
To są piękne tradycje, w których wychowaliśmy się i które kultywujemy nawet z dala od kraju.
Zasiedliśmy też do wielkanocnego posiłku z żurkiem, szynką, jajkami i chrzanem, tak po prostu
„wszystko do chrzanu”. Była też tradycyjna babka i wspaniałe wypieki pani Anity Brandebura.
Na zakończenie wszyscy dostali czekoladowe jajka jako symbol nowego życia!. (zdjęcia 3 i 3a)
Nie zapominamy o samotnych Seniorach. Odwiedziliśmy z życzeniami świątecznymi Irenę
Tomaszewską w Canberze oraz Ewę Łukasik w Batemans Bay, gdzie obecnie mieszka. (zdjęcia).

Tą drogą przekazujemy też, wszystkim Seniorom chorym i nie w pełni sił, najlepsze życzenia
szybkiego powrotu do zdrowia i dobrego samopoczucia. GET WELL SOON !!!!
(Zdjęcie Uli Plemel z mężem Bobem).
Z jubuleuszowych urodzin w marcu tego roku, obchodziliśmy 95 urodziny pani Anieli
Semczyszyn, a także w maju jubileuszowe urodziny Ewy Buchaniec i Jadzi Chwiałkowskiej.
Gratulujemy wszystkim solenizantkom i życzymy wielu lat w zdrowiu i zadowoleniu. (Zdjęcie
nr.5)
W niedzielę 16 maja odbył się dziewiąty, a drugi w Canberze, Bieg Pamięci Żolnierzy Wyklętych o
dystansie 1963 m. W tym roku brało w nim udział 29 osób, w tym 7 osób z K Seniora. BRAWO !!
Pod koniec miesiąca maja, członkowie K Seniora, wybrali się natomiast na wystawę malarską do
National Galery of Australia „Botticelli to Van Gogh”. Wystawa ta przedstawiała 61 wspaniałych
obrazów sławnych mistrzów europejskich należących do kolekcji National Gallery, London.
Szczególnie utkwił nam w pamięci autoportret Rembranta oraz przepiękne „Słoneczniki” Van
Gogha. Wystawa ta była wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich. To wspólne wyjście seniorów
zakończyliśmy spotkaniem na kawie w Portrait Gallery.(Zdjęcie grupowe)
Więcej informacji o Klubie Seniora wraz ze zdjęciami ze spotkań Seniorów jest umieszczonych na
naszej stronie internetowej www.klubseniora.org.au
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