
Drodzy Państwo, 
Rok 2019 w Klubie Seniorów zakończylismy spotkaniem BoŜenarodzeniowym 
zorganizowanym w Ośrodku św Jana Pawla II. 
Odbyła się Msza św prowadzona przez ks Stanisława Lipskiego. Po Mszy na 
spotkaniu miał bardzo ciekawą prelekcję ks Maksymilian Szura. Tematem był 
Opłatek jego znaczenie i zwyczaj dzielenia się nim przy kolacji wigilijnej. Spotkanie 
nasze było ubogacone równieź śpiewaniem kolęd przy akompaniamencie na 
akordeonie pani Renatki. Mieliśmy równieź honorowych gości w osobach pani 
Barbary Kołodziejskiej wraz z jej ojcem, przybyłym z Polski. Wszyscy cieszylismy 
się tradycyjnym świątecznym polskim posiłkiem dzieląc się op łatkiem i składając 
sobie Świąteczno /Noworoczne Ŝyczenia, a przybrana bombkami choinka 
dopełniała nam świątecznej atmosfery. 
Nowy Rok 2020 Klub Seniorów rozpoczął spotkaniem w Ośrodku św Jana Pawła II 
12go lutego. 
Na początku marca spotkaliśmy się w Ośrodku św. JPII. Omawialiśmy virusa 
„Corona-Virus”, gdzie powstał, jakie są jego objawy oraz jak chronić się przed jego 
zaraŜeniem. 
Jak wiemy temat ten był na czasie i na ustach wszystkich ludzi. Ten agresywny 
wirus o symptomach grypy zaczął atakować głównie osoby starsze, zaczął szybko 
rozprzestrzeniać się na wszystkie kraje i kontynenty. Ogłoszono pandemię! 
Przymusowa izolację ludzi w domach i wyjscie wyłącznie na zakupy 
najpotrzebniejszych artykułów Ŝywnościowych, lekarstw czy teŜ wizyt u lekarzy.  
Wszelkie grupowe spotkania zostały odwołane. Zamknięto granice, lotniska, 
wszelkie bisnesy, restauracje, kawiarnie, kluby itp.  
Świat się zatrzymał ! RównieŜ ucierpiał na tym kościół i wierni, bo kościoły równieŜ 
zostały zamknięte. W wyniku tych ogromnych restrykcj i zmuszeni zostaliśmy do 
zawieszenia spotkań w Klubie Seniorów na czas nieokreślony aŜ do odwołania. 
Z optymistycznej nuty chciałam wspomnieć przemiłą uroczystość 95 urodzin pani 
Janiny Kochel która odbyła się na ostatnim spotkaniu w marcu. Odśpiewaliśmy 
Jubilatce ‘100 lat’ i wręczyliśmy Jej bukiet kwiatów wraz z gratulacjami za 
osiagnięcie tak pięknego wieku Ŝycząc dalszych lat w zdrowiu i wszelkiej 
pomyślności. 

Drodzy Seniorzy, Drodzy Panstwo, 
Przypominamy, aby Seniorzy nie zapominali o codziennej gimnastyce, regularnych 
spacerach w czasie słonecznej pogody. Konieczne jest teŜ dobre odŜywianie, 
spoŜywanie jarzyn, owoców i witamin, a głównie witaminy C. Poprzez te działania 
będziemy mogli zbudować odporność przeciw grypom i wirusom. Lekarze równieŜ 
rekomendują coroczne szczepienia przeciw grypie. 
Z kontaktow telefonicznych z Seniorami wiemy Ŝe są zdrowi, Ŝe Virus Covid-19 ich 
nie dosięgnął oraz Ŝe rodziny naszych Seniorów opiekują się nimi aby mogli 
bezpiecznie przejść przez tą wyjątkową dla nas wszystkich izolację.  
  Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu całego Zarządu Klubu 
Seniorów, Ŝycząc dobrego zdrowia i optymizmu. Miejmy nadzieję, Ŝe wkrótce 
będziemy mogli się spotkać, porozmawiać, pośmiać się, ubogacić się wzajemnym 
przebywaniem z przyjaciółmi i zjeść wspólny posiłek. Tego Wam wszystkim 
Ŝyczymy!. DO ZOBACZENIA.!! 

  Przypominam teŜ Ŝe w intencji Seniorów i ich Rodzin w dniu 19 kwietnia, w 
Niedzielę Miłosierdzia BoŜego, została odprawiona w Ośrodku Jana Pawła II Msza 
św ‘ O zdrowie i potrzebne łaski dla Seniorów oraz ich rodzin oraz za zmarłych 



Seniorów o łaskę zbawienia’.  
  Zapraszam wszystkich do sprawdzania naszej Strony Iternetowej 
www.klubseniora.org.au Podajemy tam wszelkie ogłoszenia, daty i miejsca spotkań 
K. Seniorów oraz zamieszczamy teŜ na bieŜąco zdjęcia ze spotkań seniorów. W razie 
braku kontaktu tam znajda państwo bieŜące informacje. 
Z nuty Ŝałobnej pragnę wspomnieć z Ŝalem, Ŝe po długiej chorobie w wieku 87 lat, 
odeszła od nas pani Kazimiera Pietniczka. Była członkiem Klubu Seniorów. 
Pozostawiła córke Annę , zięcia i troje ukochanych wnucząt z których osiągnięć była 
zawsze bardzo dumna. Pogrzeb odbył się w Ośrodku Jana Pawła II w dniu 28 
kwietnia z  udziałem Rodziny. Cześć Jej Pamięci! 

* 
   Wydarzenia ze spotkań Klubu Seniorów w drugim półroczu 2019 

 
   Ostatnie parę miesięcy przyniosły nam wiele emocji i refleksj i.  
Mieliśmy wiele radosnych chwil, ale teŜ rozstaniai poŜegnania. Pierwsze z  
nich bylo poŜegnanie Pani Basi Bralewskiej"Beczek zAmbasady 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 roku2017 w Polskiej Ambasadzie.  
Dziękujemy Ci Basiu i prosimy o podtrzymanie kontaktu z nami.  
Drugim wydarzeniem byla duŜa niespodzianka, a m mianowicie przekazano  
Klubowi Seniorów donacje od pani Ireny Barton, córki polaka, pana Karola  
Gawlika. Sprzedając kolekcje k ilimów 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 Waldemar Komarowie.  
Drugie miejsce zajęła pani Jola Zawatka, a  trzecie miejsce pani Irena Slaska 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. dlaSeniorów, 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 bezmał 
a 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  
szczególniepani 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 !!!  
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