„The home with a heart”
880 Clarkson Rd. S.
enquiries@wawel.org

Gazetka
Nr 32

Mississauga ON L5J 4N4
tel:905.823.3650

M

iesiące wakacyjne obfitowały w bardzo ciekawe wydarzenia:
Canada Day, recital polskiego pianisty Janusza Bieleckiego, 100 letnie
urodziny jednego z naszych rezedentów- Johna Sutai oraz nasze tracycyjne
miesięczne urodziny. Ale przede wszystkim chcieliśmy się nacieszyć
pięknym latem, i słoneczną pogodą. Nasi rezedenci uwielbiają spędzać czas
na świeżym powietrzu w Wawel Parku. Jeden z naszych rezedentów pan
Zdzisław Mech umilał nam czas swoim śpiewem. Razem z Jola (Activity
Dep.) tworzyli bardzo udany duet.
Podczas śpiewania i pogadanek niezwykle przydatny był glośnik
podarowany nam przez rodzinę Joan Bennett i Julii Monid (rezedentek
Wawel Villa), za który jesteśmy im bardzo wdzięczni.
Ann Ruebottom założyła ponownie ogródek warzywny. To już drugi rok,
kiedy cieszy sie swoimi warzywami. W tym roku posadziła dodatkowo
mniej spotykaną odmianę pomidorów w kolorze czarnym: Black Cherry,
mieliśmy okazję spróbować, są bardzo smaczne.
13 lipca wystapił polski biznesmen, pianista, kompozytor pan Janusz
Bielecki. Założył również fundacje zajmującą się pomocą młodym,
utalentowanym muzykom. Dopiero w wieku 45 lat odkrył w sobie
umiłowanie do gry na fortepianie. Pokazuje nam przez to, że w każdym
wieku można spełniać swoje marzenia.
29 czerwca celebrowaliśmy Dzień Kanady. Dep. Activity przygotował
prezentację na temat wielokulturowości w Kanadzie oraz jej wpływu na
nasze życie tutaj. Studentka Esha opowiadała o Indii, skąd pochodzi jej
rodzina. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o tym kraju: o jedzeniu,
ubraniach, tańcach oraz ich tradycjach. Rezydentom podobały się kolorowe
stroje, oryginalna muzyka oraz hinduskie tańce. Esha była ubrana w
tradycyjny strój - sari. Uroczystość pokazała nam jak wiele ciekawych
narodowości mieszka w Kanadzie.
W tym roku pierwszy raz od czasu wybuchu pandemii COVID-19
mogliśmy zatrudnić w okresie letnim studentów do pomocy. Jesteśmy im
wdzięczni za pomoc i obecność w naszym domu. Studentki Esha i Olivia,
które pomagały w dziale Activity, przygotowały ciekawe prezentacje dla
naszych rezydentów: Esha na temat Indii a Olivia opowiadała o gimnastyce
akrobatycznej.Oliwia należała do reprezentacji Kanady, brała udział w
różnych zawodach światowych.
Na następnej stronie Oliwia i Esha podzielą się spostrzeżeniami o pracy w
naszym domu w swoich artykułach.
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19 sierpnia
nasz
rezydent John Sutai obchodził 100 urodziny. Z tej okazji
przygotowaliśmy dla niego przyjęcie urodzinowe, w którym wzięło
udział wielu naszych mieszkańców i pracowników. Zaprosiliśmy
także Joe Tucker, który zaśpiewał dla Johna i naszych gości.
Życzymy Johnowi dalszego zdrowia i kolejnych 100 lat. Poniżej
przedstawiamy biografię pana Sutai’a napisaną przez jego chrześnicę
Evę Chandler.
John Sutai a właściwie Kereszt Papa urodził się na Węgrzech. Znam
go całe moje życie. Od urodzenia był leworęczny, ale zmuszano go
do posługiwania się prawą ręką, bo w tamtych czasach leworęczność
była napiętnowana. W młodości slużył w wojsku, w jednostce
spadochronowej, wykonał wiele skoków spadochronowych.
John był najlepszym przyjacielem mojego ojca. Gdy ja się urodziłam
został moim ojcem chrzestnym, był nim przez całe moje życie w
moim sercu. Był zawsze obecny na wszystkich moich ważnych
uroczystościach: na mojej komunii, podczas bierzmowania, na moim
ślubie i przy narodzinach mojego syna Alexa. Ja i moja rodzina wiele
razy spędzaliśmy razem Święta Bożego Narodzenia w domu moich
rodziców, organizowaliśmy wiele różnych przyjęć. John i jego
ukochana żona Gisela, moja Kereszt mama zabrali mnie na mój
pierwszy koncert w O’ Keefe Centre w 1963 roku, na występ
Harry’ego Belafonte. Byłam szczęśliwa gdy mogłam się
zrewanżować Johnowi i Giseli zapraszając ich w 2001 na koncert
Harry’ego Belanfonte gdy ponownie występował w Toronto.
Latem John i Gisela gościli nas w ich pięknym domu w High Park.
John był sportowcem i uczył nas grać w piłkę nożną. Moja Kereszt
Mama przygotowywała pyszne obiady a na deser podawała
smakowite malinowe koktajle z malin rosnących w ich ogrodzie. John
i Gisela lubili podróżować. Byli na Florydzie, zwiedzili Europę, w
1995 spędzili wakacje na Bermudach. Bardzo lubili odpoczywać w
swoim letnim domu, który zbudowali w Tiny Township nad Georgian
Bay. John najpierw skończył kurs budowania cottages na
Uniwersytecie Ryerson. Gdy miałam 10 lat zabrali mnie tam
pierwszy raz i John nauczył mnie pływać. W mojej pamięci John, mój
Kereszt Papa zostanie jako zawsze uprzejmy, spokojny i
uśmiechnięty. Nigdy nie widziałam go złoszczącego się, nigdy nie
podnosił głosu. Zawsze służył pomocą potrzebującym wsparcia. Był i
jest prawdziwym dżentelmenem. Składamy serdeczne gratulacje i
przesyłamy slowa miłości Johnowi, mojemu Kereszt Papa z okazji
jego 100-letnich urodzin.
Twoja chrześnica Eva z Tedem i Alexem.
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azywam sie Esha Garrioch i pracowałam podczas lata
w Wawel Villa. Dostałam te pracę na 9 tygodni dzięki
rządowemu programowi Canada Summer Job Program.
Pomyślałam, że ta praca będzie idealnym połączniem
pierwszego i drugiego roku moich studiów – studiuję Health
Science na Queen’s University. W przyszłości chciałabym
pracować w służbie zdrowia i pomyslałam, że praca z
seniorami pomoże mi zrozumieć jakie oni mają potrzeby
oraz zapoznać się z obowiązującymi przepisami w domach
seniora. Wiedziałam, że ta praca pomoże mi zdobyć
potrzebne doświadczenie w przyszłym zawodzie.
Pracowałam w departamencie terapii zajeciowej.
Pomagałam w organizowaniu gier i zajęć dla mieszkańców,
asystowałam podczas przyjeć urodzinowych oraz zajęć
indywidualnych z seniorami. Podczas mojej pracy miałam
okazję do nawiązania więzi zarówno z rezydentami jak i
pracownikami. Przyjęto mnie ciepło z otwartymi ramionami
i życzliwością. Pomimo, że moja praca w Wawel Villa
dobiegła końca, wspomnienia i nawiązane znajomości
pozostaną ze mną na zawsze. Jestem bardzo wdzięczna za
możliwość pracy w tym domu.
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azywam się Olivia Kopec i latem pracowałam w dziale
Terapii Zajeciowej w Wawel Villa. Otrzymałam tę
możliwość pracy w ramach kanadyjskiego programu pracy
letniej dla uczniów. W ciągu 9-tygodniowej praktyki
dowiedziałam się więcej o opiece zdrowotnej i o wielu
ważnych wartościach życiowych. Był to dla mnie dobry
start na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Mcmaster,
gdzie będę studiować inżynierię biomedyczną i nauki o
zdrowiu. Przez 2 miesiące pracowałam z uroczymi paniami
z działu Activity, które też wiele mnie nauczyły i będę im
zawsze wdzięczna za wspaniałą pomoc. Organizowaliśmy
różne zajęcia, asystowałam paniom podczas przyjęć
urodzinowych, a także mieszkańcom na spacerach,
poznawałam ich zlożone charaktery i różne osobowości. To
była dla mnie cenna lekcja, otrzymałam doświadczenie,
którego nie miałabym w szkole. Zbudowałam świetne
relacje z mieszkańcami i wiele się nauczyłam od każdego z
nich. Tego lata miałam wielkie szczęście, że mogłam
pracować w Wawel Villa i na długo pozostaną ze mną
wspomnienia o mieszkańcach tego Domu Seniora. Wszyscy
tutaj przyjęli mnie z otwartymi ramionami i jest mi bardzo
smutno, że mój czas tutaj był tak krótki. Jestem bardzo
wdzięczna za tę szansę przebywania z ciekawymi ludzmi i
kontakty, które tu nawiązałam, pozostaną one ze mną przez
moją przyszłą karierę.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się Wii.
1 ½ godziny tygodniowo przeznaczamy na grę w kręgle.
Lauren udzieliła kilku mieszkańcom szybkich lekcji,
poniżej graja: Donna Higgins, Bette Attridge i Margerte
Wichert.

W sezonie letnim mieszkańcy Turtle
Creek spędzili dzień w Niagara Falls.
Zwiedzili motylkarnie
(konserwatorium motyli), Betty's i
kasyno Niagara. W motylkarni,
Donna i John Higgins cieszyli się
relaksującą i uzdriawiająca atmosferą;
Al ucieszył
się, gdy na
glowie
usiadł mu
motyl.

W czerwcu, w sobotnie popołudnie
rezydenci bawili się na przedstawieniu
„Medieval Times.”

Kierownictwo
(Zarząd ) Turtle Creek
Manor otrzymało
wspaniały prezent od
Angeli Desousa piękny obraz
przedstawiający 2
żółwie.
Rejs po Grand River był cudowną
półdniową wycieczką. Z dużym
zainteresowaniem słuchaliśmy
najpierw koncertu skrzypcowego a
potem cieszyliśmy się 2godzinnym pływaniem statkiem
„Grand River Belle.” W czasie rejsu podano
nam lunch. Na zdjęciu Betty Hunt delektuje się
drinkiem. Lucy, Patricia i Gail korzystają ze
świeżego powietrza i prowadzą wesołe
rozmowy. Duże zainteresowanie wzbudził
olbrzymi kogut umieszczony na płocie, był on
kiedyś skradziony. Do naszego towarzystwa
zaprosiliśmy także kierowcę autobusu Canada
Coach, Williama, był mile zaskoczony, że
został zaproszony do nas. Cieszył się
wspaniałym towarzystwem Michaela i Dorin
Fungów oraz ich przyjaciółki Rosy.

