
              Virus Covid-19 już od kwietnia 2020 
spowodował przerwanie dzialałności Klubu Seniora na 8 miesięcy.  
Nadal trwają ograniczenia co do ilości osób które mogą się spotykać.  
Sala w Ośrodku Jana Pawła II zgodnie z przepisami może pomieścić  
maksymalnie 20 osób. Musimy się do tych przepisów stosować.  
W czasie przerwy w spotkaniach mieliśmy z seniorami kontakt telefoniczny i 
wspieraliśmy ich radami jak należy wzmocnić swój system odpornościowy, 
 aby uchronić się od zachorowania na wirusa. 
Święta Wielkanocne zwykle celebrowane bardzo uroczyście, też upłynęłly  
wyłącznie na kontaktach telefonicznych. Mimo tych ograniczeń pamiętaliśmy 
 o rocznicach naszych najstarszych seniorów. 
A byli nimi: 
W miesiącu maju obchodziła swoje 93 urrodziny pani Irena Tomaszewska. 
W miesiącu czerwcu, jubilatami byli pan Henryk Korab, który obchodził  
swoje 96 urodziny, oraz pani Slaska-Bell 93 urodziny.  
Z panem Henrykiem Korabem rozmawialiśmy wyłącznie telefonicznie ,  
gdyż w domu opieki gdzie obecnie się znajduje, wizyty były zakazane.  
Dostaliśmy od rodziny p. Koraba zdjęcie z uroczystońci urodzin.  
Panią Slaska-Bell mogliśmy odwiedzić osobiscie i załączamy zdjecie z tej  
specjalnej okazji.  
W sierpniu obchodziła 90 urodziny pani Stanisława Baran. Mamy wiadomości 
 od jej córki Wandy, że obecnie przebywa w domu opieki w Marayong  
w Sydney, jest zadowolona i uśmiechnięta. 
We wrzeęniu 92 urodziny przypadły pani Ewie Łukasik, którą przy pierwszj  
okazji odwiedziliśmy na nowym miejscu zamieszkania nad morzem.  
Pani Ewa jest zadowolona, ładnie wygląda i czuje się dobrze. (zdjecie) 
W miesiącu październiku pani Teresa Baranowska miała 86 urodziny, a nasza 
najstarsza seniorka pani Zofia Wojcik swoje 98 urodziny obchodziła u córki  
czasowo przebywajac w Polsce. 
GRATULUJEMY wszystkim jubilatom i życzymy “100 lat” w zdrowiu oraz  
wszelkiej pomyślności. 
W dniu 25 października odbył się po raz pierwszy w Canberze “Bieg Tropem 
Wilczym” ku pamięci żołnierzy wyklętych. Prawie połowę jego uczestników  
stanowili seniorzy. Bieg liczył okolo 1963 m. Brawo Seniorzy!! Wszyscy  
otrzymali pamiątkowe medale i koszulki. 



3 listopada w Ośrodku sw JP II miało miejsce pierwsze po długiej przerwie 
spotkanie seniorów na obchodach Melbourne Cup. 
Rozpoczynająca spotkanie Msza św była w intencji zmarłych seniorów z 
KS. Na spotkaniu mieliśmy ograniczoną ilość miejsc  

( zgodnie z restrykcjami Covid-19), ale zgodnie z tradycją 
zorganizowaliśmy konkurs kapeluszy dla pań i konkurs krawatow/muszek 
dla panów oraz losowanie koni. Odbyła się parada przed jurorami 
konkursu. Było dużo śmiechu i zabawy. Wygrała świetnie prezentująca się 
para pani Ewa Buchaniec z panem Graham Hunter. (W załączeniu zdjecie). 
Pani Ewa własnoręcznie skomponowala piękny kapelusz z czerwonych róż, 
który wszystkich zachwycił. 
W biegu Melbourne Cup 1-sze miejsce wygrał koń TWILIGHT 
PAYMENT mający bardzo niskie zakłady. Wylosował go nasz skarbnik 
Marek Stawski - miał po prostu szczęście ! Zwycięzcy otrzymali 
symboliczne nagrody. 
W grudniu planujemy tradycyjne spotkanie w Osrodku JP II z okazki Świat 
Bożego Narodzenia. 
Będziemy dzielić się opłatkiem, śpiewać kolędy oraz smakować wigilijne 
potrawy. Szczegóły podamy w następnym numerze Kroniki. 
Święta już za pasem, więc podjęliśmy szybką akcję spotykając się 
prywatnie w kilka osób z KS, aby udekorować bańki. 
Było wesoło i nasz zamiar udał się, dziękuję za pomoc ! Mamy na nasze 
Świąteczne spotkanie ponad 30 personalnie udekorowanych baniek, które 
przeznaczymy na prezenty dla Seniorów.  
Zdrowych, szczęśliwych, pełnych radości, wiary i miłości Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku życzy wszystkim Seniorom i sympatykom 
Zarząd KS  
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