Drodzy Państwo,
Drodzy Czytelnicy Kroniki Polonii, Rok 2020
zakonczylismy Spotkaniem Swiatecznym w Osrodku sw Jana Pawla
II w bardzo licznym gronie 34 osób.
Dolaczyly do nas tez byle prezeski K Seniora; Basia Alwast i Jadzia
Chwialkowska wraz z jej wnukiem ubranym w barwny strój
krakowski. Wyjatkowo
tez uczestniczylo w naszym spotkaniu trzech ksiezy.
Po modlitwie i podzieleniu sie oplatkiem wysluchalismy
wspomnien ks Lipskiego z Jego wizyty w Ziemi Swietej, gdzie w
Jerozolimie odwiedzil
miejsce narodzin Dzieciatka Jezus, miejsca odwiedzanego
corocznie przez tysiace pielgrzymów. Na spotkaniu koledowalismy
przy akompaniamencie
Renatki Hanxomphou, przeplatajac koledy polska poezja
swiateczna deklamowana przez Jadzie Chwialkowska i Haline
Stawska. Dla podtrzymania
tradycji zostaly tez przygotowane smaczne polskie wigilijne
potrawy: barszcz, pierogi z kapusta i grzybami, ryby i salatki.
Ze slodkosci poza makowcami, byly bardzo atrakcyjne i pyszne
rolady Pavlova przygotowana przez Ewe Buchaniec. Dziekujemy za
niespodzianke która
szybko znikla. Spotkanie zakonczylismy zyczeniami swiatecznymi i
wreczeniem wszystkim recznie ozdobionych bombek.
Na tym spotkaniu goscilismy ostatni raz nasza seniorke Irena
Slaska-Bell.
Swieta ,swieta i po swietach ! Tak tez po swiatecznych
uroczystosciach, ponownie spotkalismy sie w lutym 2021. Mielismy
na tym spotkaniu
specjalnych gosci w osobach Wandy Horky v-ce prezeski
Towarzystwa Przyjaciól Chopina oraz Ewy Buchaniec prezeski
Klubu Orzel Bialy.
Pani Ewa wreczyla nam dotacje od KOB w wysokosci tysiaca

dolarów. W imieniu wszystkich czlonków KS dziekuje serdecznie
zarzadowi Klubu Orzel
Bialy, ze zadbal o naszych Seniorów, którzy w duzej mierze
popieraja dzialalnosc klubu. Natomiast nasz drugi gosc, Wanda
Horky opowiadala nam
o dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciól Chopina, o planach
koncertowych i przygotowaniach do nastepnego konkursu
Chopinowskiego.
Gratulowalismy tez Wandzie otrzymania panstwowego odznaczenia
australijskiego – Medal of the Order of Australia - za prace
spoleczna dla polskiego
i australijskiego srodowiska. To bardzo zasluzone odznaczenie,
gdyz Wanda jest od wielu lat bardzo zaangazowana w sprawy
polskie. Wanda jest
córka naszej seniorki Stasi Baran przebywajacej obecnie w Domu
Opieki w Marayong. Gratulujemy Wandziu odznaczenia i cieszymy
sie ze zostalas
uznana za swoja prace.
Na spotkaniu wspomnielismy równiez o czlonkiniach KS, które
odeszly od nas w styczniu tego roku. Byly to Irena Slaska-Bell i
Michalina Singh.
Podczas spotkania dolaczyly do nas córki Ireny -Bell, Ewa Korecka
i Basia Sapala, które opiekowaly sie z poswieceniem mama Irena.
Pokazaly nam medal,
który Irena otrzymala za prace spoleczna dla Poloni. Michalina
Singh zmarla w Canberze majac 90 lat. Byla Syberiaczka i jedna z
733 sierot,
które przygarnela Nowa Zelandia, zwane „Dziecmi z Pahiatua”.
Czesc ich pamieci!!
Jak co roku, duza uroczystoscia dla Seniorów, bylo spotkanie z
okazji Swiat Wielkanocnych, najwazniejszego swieta
Chrzescijanstwa.
W Osrodku Jana Pawla II odbyla sie msza sw w intencji Seniorów.

Po mszy sw. zasiedlismy do tradycyjnie udekorowanych
bukszpanem i kolorowymi pisankami
stolów. Dzielilismy sie jajkiem zyczac sobie nawzajem „Wesolych
Swiat”i rychlego zakonczenia pandemii COVID-19.
Przypomnielismy tez Seniorom
o symbolice palm przynoszonych w Niedziele Palmowa, symbolice
swiecenia pokarmów w Wielka Sobote oraz o zwyczajach „Smigusa
Dyngusa”czy tez
swieta „Emaus” obchodzonego w regionie krakowskim.
To sa piekne tradycje, w których wychowalismy sie i które
kultywujemy nawet z dala od kraju. Zasiedlismy tez do
wielkanocnego posilku z zurkiem,
szynka, jajkami i chrzanem, tak po prostu „wszystko do chrzanu”.
Byla tez tradycyjna babka i wspaniale wypieki pani Anity
Brandebura.
Na zakonczenie wszyscy dostali czekoladowe jajka jako symbol
nowego zycia!. Nie zapominamy o samotnych Seniorach.
Odwiedzilismy z zyczeniami
swiatecznymi Irene Tomaszewska w Canberze oraz Ewe Lukasik w
Batemans Bay, gdzie obecnie mieszka.
Ta droga przekazujemy tez, wszystkim Seniorom chorym i nie w
pelni sil, najlepsze zyczenia szybkiego powrotu do zdrowia i
dobrego samopoczucia.
GET WELL SOON !!!!
Z jubuleuszowych urodzin w marcu tego roku, obchodzilismy 95
urodziny pani Anieli Semczyszyn, a takze w maju jubileuszowe
urodziny Ewy Buchaniec
i Jadzi Chwialkowskiej. Gratulujemy wszystkim solenizantkom i
zyczymy wielu lat w zdrowiu i zadowoleniu.
W niedziele 16 maja odbyl sie dziewiaty, a drugi w Canberze, Bieg
Pamieci Zolnierzy Wykletych o dystansie 1963 m. W tym roku
bralo w nim udzial
29 osób, w tym 7 osób z K Seniora. BRAWO !!

Pod koniec miesiaca maja, czlonkowie K Seniora, wybrali sie
natomiast na wystawe malarska do National Galery of Australia
„Botticelli to Van Gogh”.
Wystawa ta przedstawiala 61 wspanialych obrazów slawnych
mistrzów europejskich nalezacych do kolekcji National Gallery,
London. Szczególnie utkwil
nam w pamieci autoportret Rembranta oraz przepiekne
„Sloneczniki” Van Gogha. Wystawa ta byla wyjatkowym
przezyciem dla wszystkich.
To wspólne wyjscie seniorów zakonczylismy spotkaniem na kawie
w Portrait Gallery.
Wiecej informacji o Klubie Seniora wraz ze
zdjeciami ze spotkan Seniorów jest umieszczonych
na naszej stronie internetowej
www.klubseniora.org.au
Zarząd KS
*
Bieżące informacje o spotkaniach Klubu
Seniorów są dostępne na : www.klubseniora.org.au
Halina Stawska, Prezes

