
SPOJRZENIE WSTECZ 
Wielu naszych rezydentów 
na pewno pamięta, że w 
lipcu minie rok  od kiedy 
zamieszkali w  kompleksie 
V i l l a  P o l o n i a . 
Podsumowując ten krótki 
czas naszego istnienia, 
niewątpliwie nasuwa się refleksja, że nie tak dawno w 
miejscu obecnej rezydencji była łaka, a cały projekt Villa 
Polonia dopiero dojrzewał do realizacji. Na naszych 
oczach rosły budynki i szybko stawały się nieodlłączną 
cześcią okolicznego krajobrazu. Zdając sobie sprawę z 
faktu, że jeszcze trwają prace wykończeniowe w naszym 
kompleksie, mamy nadzieję, że ten ubiegły rok nie był 
zbytnio uciażliwy i pozwolił naszym lokatorom odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości. BEDĄC SENIOREM W VILLA 
POLONIA można włączyć się do grupy, która aktywnie 

uczestniczy w 
r ó ż n y c h 
z a j ę c i a c h 
rekreacyjnych. 
M i m o 
oczekiwania na 
wykońc z e n i e 
pomieszczeń 
rekreacyjnych 
w  naszych 
b u d y n k a c h , 
seniorzy biora 

udział w co-tygodniowych spotkaniach prowadzonych w 
języku polskim przez siostrę Krystianę Pucik, MCHR. 
Inicjatywa ta była podjęta w ramach opieki pastoralnej       
z ramienia pobliskiej parafii Św. Eugeniusza de Mazenoda.  
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Warto dodać, że większość mieszkańców Villa Polonia należy do 
rzymsko-katolickiej wspólnoty parafialnej Św. Eugeniusza. Mając to 
na uwadze, niewątpliwie ważnym wydarzeniem była ceremonia   
poświęcenia apartamentów przez proboszcza Adama Filasa, OMI    
w dniu 19 grudnia 2014 r. Kilka dni 

później świętowaliśmy Boże Narodzenie, które było 
okazją do uroczystego spotkania w gronie przyjaciół  

i  sąsiadów  
z naszej  
rezydencji . 
Z inicjatywy 
s i o s t r y 
Krystiany grupa seniorów przygotowała 
Misterium Narodzenia Dzieciątka Jezus   
p r z y  w s p ó l n y m  śp i e w i e  k o lęd           
i łamaniu się opłatkiem. Panie i panowie 

wystapili w  strojach  ludowych  i  wykonali tańce regionalne  z  różnych  stron  Polski.  

Na początku grupa ta spotykała się w 
domu parafialnym Matki Bożej 
Ludźmierskiej. Tam też odbyły się 
pierwsze obchody Świeta Niepodległości 
11 Listopada urozmaicone ciekawym 
programem artystycznym, filmem 
przedstawiającym historię dążenia Polski 
do niepodległości, recytacją poezji, 
wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych 
oraz polonezem w wykonaniu           
naszych seniorów i przybyłych gości.    
Na zakończenie spotkania miał     
miejsce poczęstunek - wspaniały    tort w 
polskich barwach narodowych wykonany 
przez córkę państwa Kolanowskich, 
naszych    rezydentów   Domu    Seniora.   



Zgodnie z  tradycją  okresu  świątecznego,        
nie zabrakło też kolędników, w których 
prziestoczyli  się  harcerze dzia łający                
przy  parafii  Św. Eugeniusza. Ich  odwiedziny 
były dużym urozmaiceniem dla naszych 
rezydentów  i  sprawiły wszystkim  wiele  radości.  

W dniu 22 lutego 2014 r., w Sali bankietowej 
nowo otwartego Centrum Polskiej Kultury i 
Biznesu „Millenium”, miał miejsce  pierwszy Bal 
Charytatywny zorganizowany przez Fundację Św. Eugeniusza „ Z Nadzieją           
w Przyszłość” na rzecz  pomocy  dla  dzieci  niepełnosprawnych, w którym wzięli 

udział członkowie zarządu Villa 
Polonia oraz wielu naszych 
mieszkańców. Impreza zakończyła 

się dużym sukcesem, zebrano około 12 tysięcy dolarów na pomoc 
w organizowaniu rehabilitacji i programów pomocy głównie dla 
niepełnosprawnej młodzieży, 
która po zakończeniu etapu 
podstawowej  lub   średniej    
edukacji    nadal    potrzebuje   
terapii i  nauki   przystosowania   
d o  c o d z i e n n e g o  z y c i a                 
i lepszego funkcjonowania         
w     swoich      środowiskach. 



Kolejne ważne wydarzenie dla naszej społeczności to 
Święta Wielkanocne, kiedy to po okresie postu i 
przygotowania duchowego wielka rzesza ludzi 
przybyła najpierw na tradycyjne poświęcenie 
pokarmów, a później zgromadziła się na 
u r o c z y s t o śc i a c h  k u l mi n u jący ch  Świę t o 
Zmartwychwstania Pańskiego  i procesji 
rezurekcyjnej.  Nasi  seniorzy  rownież  świętowali   
radość Wielkanocnego poranka wspaniałym 
śniadaniem  w  ciepłej  rodzinnej  atmosferze,    
ciesząc się   swoją   obecnoscią  jak również 
delektując  się   daniami  tradycyjnej  polskiej  kuchni. 

Wielkanoc niesie  ze  sobą   sezon wiosny, 
czas odradzania się przyrody do nowego 
życia. Cieszymy  się,  ze  nasz  apel o 
zagospodarowanie ogrodków działkowych 
spotkał się z dużym zainteresowaniem. 
M a m y  j uż  k o m p l e t  c hę t n y c h 
„ogrodników”, którzy pracowali bez 
wytchnienia, aby  przygotować  piękne  
działki i klomby kwiatowe, które     
wszyscy możemy podziwiać z tyłu     
Domu Seniora oraz w głębi parku 
znajdującego się  za  domem  parafialnym. 



NORDIC WALKING Piękne słoneczne dni sprzyjają przebywaniu na swieżym  powietrzu. 
W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie naszych mieszkańców, właścicielka kliniki 
fizjoterapii "Millennium Physiotherapy", pani Barbara Szczerba, zaproponowała akcję      
“Nordic Walking” jako formę aktywności fizycznej dla naszych seniorów.  Ten sposób      
ćwiczeń stał się bardzo popularny w Polsce i wielu innych krajach europejskich. Powstał w 
Finlandii na początku XX wieku, kiedy narciarze zaczęli używać kijów biegowych podczas 
treningów letnich, kiedy nie ma śniegu. Korzystanie z kijów jest bardziej korzystne dla 
zdrowia podczas spacerów. Nazwa "Nordic Walking" została przyjęta w 1997 roku, kiedy to 
fiński producent narciarski we współpracy ze sportowcami i ekspertami w dziedzinie           
medycyny sportowej, stworzył specjalne kije wyścigowe z innowacyjnymi paskami          
mocującymi. Paski są kluczowym elementem techniki “Nordic Walking”, ponieważ        
umożliwiają spacerowiczom wykonywanie ruchów mięśni najbardziej korzystnych dla 
zdrowia i wytrzymałości. Używanie kijów pozwala replikować ruchy narciarstwa biegowego. 
Ponad 50% mięśni człowieka znajduje się powyżej linii pasa i podczas spacerów “Nordic 
Walking” one wszystkie pracują. Ogólnie więc “Nordic Walking” wykorzystuje 90% mięśni 
ludzkiego ciała, co oznacza, że jednocześnie pracuje 600 różnych mięśni zwiększając tempo 
przemiany materii naszego organizmu. Wzmacnia to wszystkie mięśnie górnej części ciała,    
a praca układu krążenia poprawia się o 25% w porównaniu z chodzeniem bez kijów.            
Do uprawiania “Nordic Walking” nie potrzeba śniegu, ani nart i można to robić przez cały rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZYKŁADY WYNIKÓW BADAŃ I KORZYŚCI ZDROWOTNE: 
-Spala się do 46% więcej kalorii niż podczas zwykłych spacerów lub umiarkowanego biegania 
-Zwiększa się skuteczność pracy serca i układu krążenia o 22% 
-Angażuje się około 90% mięśni całego organizmu 
-Łagodzi się bóle pleców, ramion i szyi 
-Zmniejsza się obciążenie stawów bioder, kolan i stóp o ok. 26% 
-Zwiększa się wydzielanie pozytywnych hormonów, które pomagają radzić sobie ze stresem i  
 zaburzeniami psychicznymi 
-Poprawia się sylwetkę 
W każdą środę grupa seniorów spotyka się o godzinie 9 rano w klinice Millennium        
Physiotherapy, przy 20 Polonia Ave # 106 do udziału w Nordic Walking. Sesje trwaja 40 minut 
i są prowadzone przez certyfikowana instruktorkę i fizjoterapeutkę, panią Barbarę Szczerbę. 
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać w środę, kilka minut przed 9 rano. Ponieważ mamy 
tylko kilka zestawów kijów biegowych dostępnych do wykorzystania, liczba uczestników      
jest ograniczona na zasadzie pierwszeństwa . Serdecznie zapraszamy wszystkich ochotników! 



CANES to agencja rządowa, która  od kwietnia 2014 r. przejęła 
dzialalność po Peel Senior Link w Domu Seniora. Oferuje ona  
pomoc dla seniorów w prowadzeniu niezależnego trybu życia 
we własnym miejscu zamieszkania najdłużej jak to możliwe. 
Aby zostać klientem CANES, dzwoń pod numer: 416-743-3892 
wewnętrzny 301. Za te usługi nie ma opłaty. Są one 
finansowane przez Ministerstwo Zdrowia i Długoterminowej 

Opieki oraz Miasto Toronto. Z usług agencji może korzystać każdy senior w wieku 65 + lat 
oraz każda dorosła osoba z fizycznym inwalidztwem. Opiekunowie (Personal Support 
Workers  tzw. PSW`s)  są zatrudnieni  do  pomocy  seniorom  
zamieszkałym w Villa Polonia. Zapewniają  oni opiekę osobistą, 
pomoc domową i dyżurują  24 godziny na  dobę  przez  7 dni w 
tygodniu na wypadek nagłej potrzeby.  Biuro  CANES   znajduje  
się  w   Domu  Seniora 30 Polonia Ave. # 701. Od lipca 2014 
roku koordynatorem usług w  Villa Polonia jest  pani Sylwia Pytka  
mówiąca po polsku. Można się z nią kontaktować pod numerem telefonu:            
905-452-1551   lub  odwiedzając biuro w godzinach  8:30 - 16:30, od poniedziałku do piątku. 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIE Pracujemy obecnie nad 

rozwinięciem programu wolontariatu na terenie naszej rezydencji. Z tego 
miejsca dziękujemy pani Anieli Gańczak koordynatorce programu 
wolontariuszy w Domu Kopernika za zorganizowanie dla  nas  wizyty  na  
terenie  ich  rezydencji,  za  cenne  wskazówki  oraz  otrzymane  pomoce.  

KTO MOŻE NAM POMÓC?  

ZABAWA NA PODWÓRKU. Zabawa na podwórku jest wskazana zarówno dla     

rozwoju fizycznego jak i psychicznego dzieci. Wkrótce będzie dostępny plac zabaw dla 
dzieci w naszym miejscu zamieszkania. Zanim to jednak nastąpi, prosimy, żeby udać 
się z dzieciakami do pobliskiego parku lub na szkolny plac zabaw. Ze względu na    
bezpieczeństwo i ruch samochodowy, parking przed naszym budynkiem nie nadaje się 
do tego celu. Prosimy rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas        
opieki nad dziećmi  na zewnątrz  i życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. 
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