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N asze jesienne uroczystości rozpoczęły się od 

Świeta Dziękczynienia. Z tej okazji Dep. 

Activity przygotował przedstawienie. Zostały 

połączone w nim dwa święta, polskie - Dożynki  i 

kanadyjskie - Święto Dziękczynienia. W Kanadzie 

jest to przede wszystkim święto rodzinne, w Polsce 

dawniej  dziękowano za dobre zbiory i dziś jest 

podobnie. Rezydenci mogli podziwiać  pięknie 

udekorowany i bogato zastawiony stół oraz zostali 

poczęstowani babeczkami z żurawiną, upieczonymi 

przez naszych zdolnych kucharzy. Na zakończenie 

rezydenci opowiadali jak oni obchodzili to świeto i w 

bardzo miły sposób dziękowali pracownikom naszego 

domu. 

 Z tej okazji na zajęciach plastycznych grupa 

mieszkanek wykonała z włóczki piękne dynie, które 

wręczyli poszczególnym działom jako podziękowanie 

za opiekę. 

10 pażdziernika, w dniu Święta Dziękczynienia 

mieszkańcy mieli uroczysty obiad. Administrator Jon 

Grayson przywitał rezydentów i złożył im serdeczne  

życzenia. W sympatycznej atmosferze rezydenci 

zjedli indyka a na deser podano ciasto dyniowe. 

20 pażdziernika mieliśmy przyjemność świętować 

Dzień Szefa Kuchni. I tym razem rezydenci 

przygotowali własnoręcznie zrobiony plakat, który 

wręczyli naszej uzdolnionej szefowej kuchni- 

Agnieszce i jej wspaniałemu zespołowi z Dietary 

Dep. W ten sposób wyrazili swoje podziękowanie za 

cieżką pracę i serce wkładane w 

przygotowywanie smacznych 

posiłków oraz za przemiłą atmosferę 

panującą na sali. 



N a Halloween, 26 

pażdziernika, dział Activity 

przygotował przedstawienie o  

„Smoku Wawelskim”. W 

spektaklu została przedstawiona 

najbardziej popularna wersja 

legendy krakowskiej, zmienione 

zostało jedynie zakończenie na 

bardziej współczesne. 

Przępiekne dekoracje, 

przygotowane przez Jolę i Elę 

przeniosły nas do legendarnego 

zamku królewskiego na Wawelu, 

w którym mieszkał król Krak ( Kasia) ze swoja ukochaną 

córką królewną Wandą ( Ewa), i do groty, w której 

zamieszkał przerażający i grożny Smok (Jola) oraz do 

warsztatu szewskiego, gdzie pracował sprytny Szewczyk 

Dratewka (Ela). Szewczyk znalazł genialny sposób na 

pokonanie strasznego smoka, który pożerał coraz więcej 

zwierząt a nawet zażyczył sobie młode dziewczyny na 

śniadanie. Po dolegliwościach żolądkowych, których 

sprawcą był Szewczyk Dratewka, smok z przerażającej 

bestii zamienił się w potulnego przewodnika po Krakowie. 

Spektakl został przyjęty z ogromnym entuzjazmem przez 

naszych rezydentów. 



11  listopada obchodzimy Narodowe 

Święto Niepodleglości dla 

upamiętnienia odzyskania wolności przez Polskę w 1918 

roku po 123 latach niewoli oraz Dzień Pamięci 

(Remembrance Day). Z tej okazji 10 listopada odbyła się 

uroczysta akademia. Podczas naszego spotkania 

wspominaliśmy trudną i tragiczną drogę jaką Polacy 

musieli przejść, aby odzyskać upragnioną wolność. 

Wielu polskich żolnierzy poświęciło swoje życie. 

Opowiadaliśmy o ich walce i cierpieniach recytując 

wiersze. Śpiewaliśmy piosenki o legionach i wodzu 

Piłsudskim. Opowiadając o Dniu Pamięci 

przypomnieliśmy heroiczną walkę    żołnierzy 

kanadyjskich w czasie I Wojny Swiatowej i póżniejszych 

działaniach wojennych. Mówilyśmy o tym jak trudno 

jest utrzymać pokój na świecie, jak ważne jest dla nas i 

naszych potomnych życie bez wojen. Mamy wielkie 

szczęście, że żyjemy w kraju, w którym nie ma dzialań 

zbrojnych. Aby nasz naród przetrwał , musimy wiedzieć 

i  pamietać o tym wszystkim, szanować naszą historię i 

tradycje.  

W piątek 11 listopada o godzinie 11 

uczciliśmy minutą ciszy wszystkich 

poległych za naszą wolność i pokój. 

Z wielkim wzruszeniem oglądaliśmy 

bezpośrednią transmisję telewizyjna  

z obchodów  Dnia Pamięci w 

Ottawie.  

      TURTLE  CREEK 

W pokoju gier mamy nowy 
stoł do tenisa stołowego 
wykonany przez Michaela.  

 

Na Halloween Lea i Michael zrobili ciekawe dekoracje.Pan Bones codziennie 
zmienał pozycje. Rezydentom najbardziej podobało się „namaste”  

Ron Gutzmann -magik zabawiał naszych mieszkańców. 



 

 
 

 
10 grudnia mieliśmy świateczny obiad. Wzieło w nim udział 58 
mieszkańców . Gościlismy również 14 pracowników, którzy brali udziałw 
renowacji naszego budynku. Jeszcze raz ,osobiście podziękowaliśmy im  za 
ciężka i wspaniałą prace. 
W kilku językach zabawiał nas Emilio Zarris, wszyscy bawili sie świetnie . 

W połowie września w Turtle Creek Manor rozpoczął się 
dawno oczekiwany remont.Wymieniano okna i drzwi 
balkonowe. Po 10 tygodniach prace były zakończone. 
Mieszkańcy byli bardzo zadowoleni i wdzięczni 
wykonawcom : Region of Peel (Ray F, Szed, Andrew, 
Princhet), Tabcon Engineering Consultants (Arthur, 
Connie), Dome Services Group (Ray T, Anna), J.T. 
Painting (Jimmy, John) oraz personelowi Turtle 
Creek :Walterowi, Michaelowi, Marii i Tarze 

 Dziekuje wszystkim rezydentom za cierpliwosc i   
wyrozumialosc. 

Wspomnienie pani Betty Hunt, pierwszej mieszkanki Turtle Creek, która wprowadziła się w 1995 roku.  „Zanim zaczne 
wspominać chciałabym podziekować za nowe okna, warto było na nie czekać. Gdy ide korytarzem widze stojace okna i 
drzwi przygotowane do montażu i pracujacych wykonawców. Tak było 27 lat temu gdy ja i Eric przyszliśmy wybierać 
nasze mieszkanie. Wtedy były gotowe 3 apartamenty, na korytarzach trwaly prace wykańczające ale atmosfera mimo 
zimna na zewnatrz była ciepla i przyjazna.Czulismy ,że to jest nasz dom. Z biegiem czasu przybywało nowych 
lokatorow, nasza rodzina powiekszała się. Życze nam wszystkim dużo szczęścia i dobrego zdrowia. Betty Hunt” 

 
1 Listopada rozpoczeliśmy nasze 
przygotowania do Świat Bożego Narodzenia. 
Zręczne ręce Lei i jej elfow: Marii, Lauren i 
Dorin uczyniły nasz budynek na zewnatrz i 
wewnatrz radosnym i magicznym miejscem. 
Odwiedzł nas także Mikołaj z prezentami. 


