Drodz y Państw o,
Rok 2019 w Klubie Seniorów zakończ ylismy spotka niem BoŜena rodz eniowym
zorganiz owanym w Ośrodku św Jana Paw la II.
Odbyła się Msz a św prowadzona przez ks Stanisława Lipskiego. Po Mszy na
spotka niu miał ba rdzo ciekawą prelekcję k s Ma ksymilia n Szura. Tematem był
Opłatek jego znaczenie i zwyczaj dz ielenia się nim przy kola cji wigilijnej. Spotkanie
nasze było uboga cone równieź śpiewaniem kolęd prz y akompaniamencie na
akordeonie pani Rena tki. Mieliśmy równieź honorowych gości w osoba ch pani
Barba ry Kołodziejskiej wraz z jej ojcem, przybyłym z Polski. Wsz yscy cieszylismy
się tra dycyjnym świątecznym polskim posiłk iem dz ieląc się op ła tkiem i skła da jąc
sobie Św iąteczno /Noworoczne Ŝyczenia, a przybrana bombka mi choinka
dopełnia ła nam świątecznej atmosfery.
Nowy Rok 2020 Klub Seniorów rozpoczął spotka niem w Ośrodku św Jana Pawła II
12go lutego.
Na początku marca spotka liśmy się w Ośrodku św. JPII. Omawia liśmy virusa
„Corona -Virus”, gdzie powstał, jakie są jego objawy oraz jak chronić się przed jego
zaraŜeniem.
Ja k wiemy temat ten był na cza sie i na usta ch wszystkich ludzi. Ten a gresywny
wirus o symptomach grypy zaczął atakować głównie osoby sta rsze, z aczął szybko
rozprz estrzenia ć się na wszystkie kraje i kontynenty. Ogłosz ono pandemię!
Przymusowa iz olację ludz i w doma ch i wyjscie w yłącznie na zakupy
najpotrz ebniejszych a rtykułów Ŝywnościowych, lekarstw cz y teŜ wiz yt u lekarzy.
Wsz elkie g rupowe spotkania z ostały odwołane. Za mknięto gra nice, lotniska ,
wsz elkie bisnesy, restaura cje, kawia rnie, kluby itp.
Świat się z atrzymał ! RównieŜ ucierpiał na tym kościół i wierni, bo kościoły równieŜ
zostały z amknięte. W wyniku tych ogromnych restrykcj i z muszeni zostaliśmy do
zawieszenia spotka ń w Klubie Seniorów na cza s nieokreślony aŜ do odwołania.
Z optymistycznej nuty chciałam wspomnieć przemiłą uroczystość 9 5 urodzin pa ni
Ja niny Kochel która odbyła się na osta tnim spotkaniu w marcu. Odśpiewa liśmy
Jubilatce ‘1 00 la t’ i wręcz yliśmy Jej bukiet kw ia tów wraz z gratulacjami za
osia gnięcie ta k pięknego w ieku Ŝycząc dalsz ych lat w zdrowiu i wszelkiej
pomyślności.
Drodz y Seniorz y, Drodz y Panstw o,
Przypominamy, a by Seniorz y nie zapominali o codziennej gimna styce, regularnych
spacerach w czasie słonecz nej pogody. Koniecz ne jest teŜ dobre odŜywianie,
spoŜywanie jarzyn, owoców i witamin, a głównie witaminy C. Poprz ez te dz ia łania
będziemy mogli z budowa ć odporność prz eciw grypom i wirusom. Leka rz e równieŜ
rekomendują coroczne szczepienia przeciw grypie.
Z kontaktow telefonicznych z Seniora mi w iemy Ŝe są zdrowi, Ŝe Virus Covid-1 9 ich
nie dosięgnął ora z Ŝe rodz iny naszych Seniorów opiekują się nimi a by mogli
bezpiecz nie prz ejść przez tą wyjątkową dla nas wszystkich izolację.
Pozdrawiam wszystkich ba rdzo serdecznie w imieniu ca łego Za rządu Klubu
Seniorów, Ŝycząc dobrego zdrowia i optymizmu. Miejmy na dz ieję, Ŝe w krótce
będziemy mogli się spotka ć, porozmawiać, pośmiać się, uboga cić się wz ajemnym
przebywaniem z przyjaciółmi i zjeść wspólny posiłek. Tego Wam wsz ystkim
Ŝyczymy!. DO ZOBACZENIA.!!
Przypomina m teŜ Ŝe w intencji Seniorów i ich Rodzin w dniu 19 kwietnia, w
Niedz ielę Miłosierdzia BoŜego, z ostała odpraw iona w Ośrodku Jana Pawła II Msza
św ‘ O z drow ie i potrz ebne łaski dla Seniorów oraz ich rodzin oraz za z ma rłych

Seniorów o łaskę zbawienia’.
Zaprasza m wszystkich do sprawdzania naszej Strony Iternetowej
www.klubseniora .org.au Podajemy ta m wsz elkie ogłosz enia , daty i miejsca spotkań
K. Seniorów oraz za mieszcza my teŜ na bieŜąco z djęcia z e spotkań seniorów. W raz ie
braku kontaktu ta m zna jda państwo bieŜące informacje.
Z nuty Ŝałobnej pra gnę wspomnieć z Ŝa lem, Ŝe po długiej chorobie w wieku 87 lat,
odeszła od nas pani Kaz imiera Pietniczka. Była członkiem Klubu Seniorów.
Poz ostawiła córke Annę , z ięcia i troje ukochanych wnucząt z których osiągnięć była
zawsz e ba rdzo dumna. Pogrzeb odbył się w Ośrodku Ja na Pawła II w dniu 28
kwietnia z udz iałem Rodz iny. Cz eść Jej Pa mięci!
*
Wydarz enia z e spotkań Klubu Seniorów w drugim półroczu 2019
Osta tnie pa rę miesięcy przyniosły nam wiele emocji i refleksj i.
Mieliśmy wiele ra dosnych chwil, ale teŜ rozsta niai poŜegnania . Pierwsz e z
nich bylo poŜegnanie Pani Basi Bra lewskiej"Becz ek zAmbasady Polskiej w
Canberz e. Pani Basia pracując jako sekreta rka pana Amba sadora , kilkakronie
ucz estnicz yła w spotkania ch Klubu Seniora. W roku 2017, wygra ła na wet 1
miej sce w konkursie kapeluszy na spotkaniu Melbourne Cup. Była bardz o
miła , Ŝycz liwa i pomocna, niejednokrotnie wspiera ła dz ia ła lność Klubu oraz
jego ucz estników. wraz z meŜem Krz ysztofem poma ga ła rownieŜ w
organiza cji 1 0 lecia Klubu, ktore odbyło się w roku2017 w Polskiej Ambasadzie.
Dziękujemy Ci Ba siu i prosimy o podtrz ymanie konta ktu z nami.
Drugim wydarzeniem byla duŜa niespodzianka, a m mianowicie prz ekazano
Klubowi Seniorów dona cje od pa ni Ireny Ba rton, córki polaka, pana Ka rola
Gawlika . Sprzedając kolekcje k ilimów z gromadz onych przez jej ojca, pa ni
Barton, prz eznacz yła uz yska ne fundusz e na donacje dla naszego Klubu.
Dziękujemy ba rdzo za ten nieocz ekiwany 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 w spółza loŜycielką Klubu Seniorów , jego prezeską i
dzia ła cz ką, a obecnie honorowym członkiem Klubu.
Dziękow aliśmy jej z a pracę w Klubie Seniorów, poświęcony czas , pomysły,
humor, Ŝycząc wsz elkiej pomyślności w nowym środowisku, za dowolenia,
zdrow ia , poz nania wielu nowych zakątków Austra lii oraz ciekawych ludz i.
Z regula rnie obchodzonych w Klubie Seniorów urocz ystości, odbyło się
Melbourne Cup!
Ja k zwykle, był konkurs ka pelusz y dla pań i konkurs krawa tów /ska rpetek
dla panów.
Na szczęście grupa pa ń i panów dopisała wraz ze swoimi akcesoria mi, co
zapewniło nam w iele uciechy podcza s prezentacji strojów.
Zwycięz ca mi tym raz em zostali państwo Irena i Wa ldema r Komarowie.
Drugie miejsce za jęła pa ni Jola Zawatka , a trzecie miej sce pa ni Irena Sla ska Bell.
Gra tulowa liśmy z wycięzcom pięknych strojów i oryginalnych ka pelusz y.
Przeprowa dziliśmy równieŜ losowanie koni. W tym konkursie ponownie
wygra ł pan Wa ldema r Koma r, po prostu był niepokonany! Gratulujemy
wygranych!!!.
Przygotowany boga ty bufet z lampką wina, owoce i słodkości ubogaciły
ca łość spotka nia.

W okresie ostatnich 6 miesięcy obchodz iliśmy teŜ w iele pięknych rocznic
i jubileuszy naszych dostojnych Seniorów.
Byli to:
Pani Irena Slaska "Bell" 9 2 urodziny; Pan Henryk Kora b – 95 urodziny; Ewa
Łukasik – 91 urodziny; Pani Teresa Ba ra nowska – 85 urodziny; Pan Henryk
Dekker – 75 urodziny.
Wsz ystkim Jubila tom składa my gra tula cje oraz Ŝyczenia 100 la t w z drowiu,
sz cz ęściu pomyślności. Panstwu Danucie i Bogdanow i Lisowskim
gratulujemy 50 Rocznicy Ślubu.!!! Ŝycząc wielu dalsz ych lat w sz cz ęśliwym
związ ku małŜeńskim.
Przed na mi Spotkanie BoŜonarodzeniowe z tradycyjnym drzewkiem,
kolędowaniem, bogatym świątecznym poczęstunkiem ora z mikoła jowymi
prez enta mi.
PomoŜe na m w tym obecność księdza Przemysła wa Karasiuka oraz pani Rena ty
Hanxomphou, która regularnie w to święto prz ygrywa na m na akordeonie.
Specja lne podz iękowanie kieruję w stronę cz łonków Za rządu Klubu w
osoba ch Marka Stawskiego " skarbnika; Stefana Gajewskiego" sek reta rza
oraz Uli Plemel naszej stałej woluntariuszki.
Dziękuję ks. Przemysławowi Karasiukowi oraz Ks.Maksymilia nowi Szura za
prowa dzenie Msz y Św. dlaSeniorów, a pozosta łym za pomoc w organiz owa niu
spotka ń, transport Seniorów, poświęcony czas i pra cę.
Jesteście nieza stapieni.!
Z KARTY śAŁOBNEJ:
W miesiącu październiku, odeszła od na s na gle i niespodz iewa nie pania LUDMILA
ZAWARTKO (Lodz ia ). Była prawdziwą seniorką naszego Klubu, mia ła bezma ł
a 95 la t. Wraz z męŜem Ka rolem była za wsz e obecna na kaŜ dym spotka niu
Seniorów. Pogodna , wdzięczna i cierpliwa była prawą reką swojego męŜa Karola .
Pan Karol zma rł 5 miesięcy wcześniej, w ma ju tego roku.
Będzie nam Jej ba rdzo bra kowało !.
W imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Klubu Seniorów, składamy całej
rodzinie państwa Zawartków najgłębsze i na jserdeczniejsz e wyrazy wspólczucia , a
sz cz ególniepani Zosi Sulikowskiej ora z panu Andrzejowi Zawartko wraz z dz iećmi,
wnukami, wnucz ka mi.
CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI.
BieŜ ące informacje o spotkania ch Klubu Seniorów są dostępne na :
www.klubseniora .org.au
Halina Stawska , Prezes
Zapra szamy wsz ystkich zainteresowa nych do dołącz enia do nas !!!

"

