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Bankiet 30-lecia ( 1985 - 2015 ) Chóru
Dziecięcego „Stokrotki”
Istnienie
Chóru
Dziecięcego
„Stokrotki”
zapoczątkował
dyrygent
Kazimierz Chrapka w 1985 roku w
Hamilton przy Grupie 2 Związku Polaków
w Kanadzie. Chór swoją działalność kontynuuje po dzień dzisiejszy przy Placówce
315 Królewskiego Legionu w Hamilton.
Sukcesem Kazimierza Chrapki i dzieci jest
to, że chór 25 kwietnia 2015 r. obchodził
swoją 30-letnią rocznicę istnienia.
Obchody 30-lecia zaczęły się od powołania komitetów obchodów, gdzie
głównym koordynatorem był Kazimierz
Chrapka wraz z Komitetem Rodzicielskim.
Potrzebne były również siły byłych rodziców jak i byłych „Stokrotek”. Historię
„Stokrotek” opracował Honorowy Członek
Chóru Aleksander Siwiak, który niejednokrotnie już pisał o „Stokrotkach” na łamach prasy polonijnej. Historia chóru została zamieszczona na łamach Programu
30-lecia, który
graficznie opracowała
była „Stokrotka” Angelika Filińska.
Bankiet 30-lecia rozpoczął się w sobotę 25 kwietnia w Hamilton uroczystą Mszą
Świętą odprawioną przez ks. Biskupa
Mateusza Ustrzyckiego w kościele Św.
Stanisława Kostki.Podczas mszy ks. Biskup
błogosławił przede wszyskim dzieciom,
dyrygentowi oraz wszyskim uczestnikom
mszy. Złożył życzenia z okazji 30-lecia i
podkreślał jak ważne jest nie tylko być
Polakiem, ale ciągle rozwijać się w kulturze polskiej.Dzieci śpiewały podczas mszy

i w uroczystej procesji złożyły dary, które
niosły: Jessica Małek i Tomek Kromka
oraz reprezentujący Komitet Rodzicielski
Krystyna Boruch i Tadeusz Baran.
Dalsza część Uroczystości Jubileuszowych
odbyła się w sali bankietowej Placówki
315 Legionu Królewskiego w Hamilton.
Przed głównymi uroczystościami goście
mogli podziwiać wystawę „Stokrotek”,
którą zaprojektowała Patrycja Małkowska
z pomocą Barbary Medreckiej. Tematem
wystawy były najciekawsze podróże, występy i urocztstości, w których uczestniczyły „Stokrotki” w przeciągu 30-stu lat
istnienia. Można było obejrzeć zdjęcia z
Papieżem, z wyjazdu do Polski, zdjęcia z
wycieczki na Zachód Kanady oraz z różnych zabaw np. „hawajskiej”, w stylu
western, z pikników, z dnia Ojca i dnia
Matki oraz wiele innych. Podczas oglądania wystawy podawana była smaczna
przekąska. Następnie dzieci odśpiewały hymny i Dyrygent Chóru Kazimierz
Chrapka powitał wszyskich uczestników
Bankietu i przedstawił gości honorowych:
ks. Biskupa M. Ustrzyckiego, Konsula RP
w Toronto Grzegorza Jopkiewicza, reprezentanta Burmistrza miasta Hamilton Christopher Cutler, David Christopherson
MP,
prezesa
RCL
Pl.315
Adama
Biesiadeckiego, Prezesa Okręgu KPK w
St. Catharines Zofię Soja i przewodniczącego Dyrekcji Prasowej ”Głosu Polskiego”
Eugeniusza Boryszko. Byłych przewod-

niczących
Komitetu
Rodzicielskiego
Chóru Dziecięcego ”Stokrotki”: Teresę
Kwaśnik,
Stanisława
Jargiło,
Ewę
Pachowicz i Jolantę Woźniak. Powitał
przedstawicieli wielu organizacji polonijnych.
Wyśmienitą kolację
przygotował Jan Gromada a salę pięknie udekorowała mama byłej ”Stokrotki”
Elwira Kowalczuk.
Po smacznej kolacji dzieci rozpoczęły część artystyczną. Zaśpiewały m.in.
„Polskie kwiaty” a na zakończenie wraz
z byłymi członkami chóru pieśń na dwa
głosy „Jeszcze dźwięczy”. Podczas refrenu tej pieśni dochodziły na scenę kolejne
grupy byłych „Stokrotek”, następnie dołączyli rodzice i w części finałowej kilkudziesięcio - osobowy chór, reprezentujący trzy
pokolenia ,wraz z całą salą pompatycznie
dokończył śpiewau tej pieśni przy gromkich brawach pozostałej na sali publiczności. Starsze „Stokrotki” wraz z młodszymi
wręczyły Dyrygentowi 30 róż. Po występie
dzieci p. Kazimierz uroczyście przyznał
pośmiertne Honorowe Członkostwo Chóru
dla śp. Sabiny Boradyn za hojne finansowe wsparcie działalności chóru. Podobne
wyróżnienia otrzymali : Ewa Pachowicz
i Maksymilian Grzegorczyk. Następnie
Dyrygent Chóru wręczył Dyplomy Uznania
dla rodziców, którzy swoją pracą wspierają działalność chóru. Dyplomy otrzymali: Agnieszka Błędowska, Jacek Filiński,
Aleksandra Florek, Elwira Kowalczuk i
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Alicja Masłowski. Za całokształt pracy społecznej, a w szczególności za czas poświęcony chórowi, Przewodnicząca Komitetu
Rodzicielskiego Krystyna Boruch otrzymała z rąk Prezesa Okręgu St. Catharines
KPK
Zofii Soja, Brązową Odznakę
Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Goście
honorowi składali na ręce Dyrygenta
ChóruKazimierza Chrapki podziękowania
oraz gratulacje życząc dalszych sukcesów
i rozwoju chóru na chwałę Polski i Kanady.
Anthony Bojarski jako najmłodszy członek
chóru wręczył prezent z okazji 30-lecia
p.Chrapce - Batutę Dyrygenta. Marzanna
Biernat dyrektor Szkoły Polonii im. Jana
Pawła II zaprosiła do obejrzenia Tańca
Polonez wykonanego przez młodzież .
Na zakończenie tancerze zaprosili rodziców „Stokrotek” do wspólnego tańca. Po
odśpiewaniu „Sto lat” przewodnicząca
Komitetu Rodzicielskiego Krystyna Boruch
zaprosiła wszyskich na Jubileuszowy tort
.
Ten uroczysty bankiet swoją obecnością zaszczyciła polska
śpiewaczka z Toronto Małgorzata Maye.
W krótkim recitalu swym pięknym głosem
oczarowała całą salę. Przybyli goście oraz
młodzież bawili się do wczesnych godzin
rannych przy muzyce zespołu «Impuls».
Dziękujemy wszystkim sympatykom
chóru i sponsorom, Basi Karpińskiej za
robienie zdjęć podczas bankietu, Jackowi
9

Fundacja Jana Pawła II u Papieża Franciszka
„Solidarność” to słowo klucz w nauczaniu społecznym Jana Pawła II – przypomniał papież Franciszek w słowach
skierowanych do Prezesów Kół Fundacji
Jana Pawła II, zgromadzonych na audiencji prywatnej w Sali Klementyńskiej 25
kwietnia 2015.
Audiencja odbyła się z okazji zjazdu
Prezesów Kół Fundacji Jana Pawła II w
Rzymie w dniach 25 – 27 kwietnia 2015
roku.
Kanadę reprezentowała Prezes
Wiesława Chrapka z Koła Przyjaciół
Toronto, Prezes Stefan Władysiuk z Koła
Przyjaciół Montreal oraz Prezes Bożena
Kilanowski z Koła Przyjaciół Saskstchewan.
Zjazdy te, odbywające się, co kilka lat,
mają na celu podsumowanie dotychczasowej działalności poszczególnych Kół,
podzielenie się doświadczeniem, a także
wytyczenie dalszego planu działań.
Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 25
kwietnia Mszą Św. przy ołtarzu św. Jana
Pawła II. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. kardynał Stanisław Ryłko
Przewodniczący Rady Administracyjnej
Fundacji, który do zebranych zwrócił się
słowami: “ Dziękuję wam wszystkim za
to, iż tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i podjęliście trud dalekiej
nieraz podróży, aby w tym szczególnym
dniu być tutaj... Jest to piękne świadectwo miłości do Kościoła i do Św. Jana
Pawła II! Przybywacie z różnych krajów
i kontynentów... Jest to wymowny znak,
iż grono przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
coraz bardziej się rozrasta i otwiera się
na nowe środowiska... Jak nie radować
się z obecności gości z Ameryki, z Azji, z
wielu krajów Europy! Pomimo upływu lat,
postać Jana Pawła II nie przestaje ludzi
fascynować, nie przestaje przyciągać miłością, radością i mocą wiary - słowem:
swoją świętością...
Wszyscy tu obecni, należymy do pokolenia Jana Pawła II... On nas wychował...
Słuchaliśmy Jego przemówień... Oglądały

Go nasze oczy...
Pamiętamy Jego
uśmiech, Jego głos, Jego jakże wymowne gesty... A dzisiaj przyszliśmy przed ołtarz kryjący Jego relikwie, aby dziękować
Bogu za dar, jakim On był dla Kościoła,
dla świata i dla każdego z nas osobiście... Przychodzimy dziękować Bogu w
szczególny sposób za dar jego kanonizacji, jaka odbyła się dokładnie rok temu,
dnia 27 kwietnia 2014 w Niedzielę Bożego
Miłosierdzia...Św. Janie Pawle II, Tobie
zawierzamy dzisiaj życie i działalność
apostolską Kół Przyjaciół twojej Fundacji!
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!”
Po Mszy Św. wszyscy przybyli na spotkanie udali się do Sali Klementyńskiej,
gdzie miała miejsce audiencja z Jego
Świątobliwością Papieżem Franciszkiem.
W imieniu Fundacji głos zabrał Kardynał
Stanisław Ryłko, który do Ojca świętego
zwrócił się w tych słowach: „Ojcze Święty,
Prezesi Kół Przyjaciół Fundacji Jana Pawła
II oraz dobrodzieje Fundacji przyjechali
do Rzymu z różnych stron świata, żeby
świętować pierwszą rocznicę kanonizacji Papieża Wojtyły. Chcieliby oni wyrazić swoje przywiązanie i olbrzymie oddanie, jak również swoją wdzięczność
za ten wspaniały prezent - możliwości
spotkania się z Następcą Piotra, który
wspaniałomyślnie otrzymali. (…)Ojcze
Święty, obecni tutaj, przybyli na pielgrzymkę do Rzymu, aby dziękować Bogu
za ten wielki dar kanonizacji Świętego
Jana Pawła II, który miał miejsce dokładnie rok temu. Dla całego Kościoła był to
ogromny dar, ale również i wielkie wyzwanie. Musimy podjąć się zadania zachowania, ale również i rozpowszechniania, tego olbrzymiego duchowego dziedzictwa, które Papież Wojtyła zostawił
nam... Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić
Tobie, Ojcze Święty, naszą wdzięczność
za przewodniczenie tej niezapomnianej
uroczystości 27-go kwietnia 2014 roku
i za wybranie na tę okazję znaczącego
święta: Niedzieli Bożego Miłosierdzia, którą ustanowił dla Kościoła sam Święty Jan
Paweł II....
Z okazji Roku Miłosierdzia, który
Ojciec Święty ostatnio ogłosił, chcielibyśmy wręczyć prezent, wizerunek
Miłosiernego
Jezusa
namalowanego

zgodnie z instrukcjami Świętej Faustyny
– Apostołki Bożego Miłosierdzia. Ten wizerunek jest otaczany szczególną czcią w
Świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie,
którą Ojciec Święty będzie miał możliwość odwiedzenia podczas Światowych
Dni Młodzieży. Ojcze Święty! Dziękujemy
za spotkanie i dziękujemy za słowa, które
Ojciec do nas skieruje. Pobłogosław naszą Fundację i nas tutaj zgromadzonych,
nasze rodziny i wszystkich nam bliskich!
Dziękujemy, Ojcze Święty!”
Po audiencji pełni wrażeń i przeżyć
duchowych wszyscy udali się do Domu
Polskiego przy via Cassia na I część obrad
Prezesów, była to część sprawozdawcza.
Każdy z poszczególnych Prezesów Kół
przedstawiał krótko historię Koła, formy
działalności i dotychczasowe osiągnięcia.
Była to doskonała do bliższego poznania
się i wymiany doświadczeń.
W niedzielę 26 kwietnia w Kaplicy
Domu Polskiego przy via Cassia, Ks. kardynał Stanisław Dziwisz przewodniczył
Mszy świętej. Podczas homili powiedział
m.in.: „Bracia i siostry, jutro w Bazylice
św. Piotra będziemy dziękować Bogu za
dar życia i służby Ojca Świętego Jana
Pawła II, a także za dar jego wyniesienia
do chwały ołtarzy. Kościół Powszechny,
także Kościół w naszej Ojczyźnie został
ubogacony tym darami. Św. Jan Paweł II
towarzyszył nam przez wiele lat jako pasterz w Krakowie i w Rzymie. Po śmierci
pozostał w życiu wiary, nadziei i miłości
ludu Bożego na całym świecie. Inspiruje
nas jego nauczanie, jego służba, jego
świętość. Jednocześnie mamy świadomość, że w jego osobie mamy orędownika naszych spraw w niebie.
Korzystam z okazji, by wyrazić
wdzięczność Fundacji Jana Pawła II, a
także Kołom Przyjaciół tej Fundacji w
różnych częściach świata. Dziękuję za
waszą szlachetną działalność, utrwalającą dziedzictwo świętego Patrona, a także
pomnażającą dobro. To żywy i trwały pomnik, wzniesiony dla wielkiego Papieża i
naszego Rodaka. Niech tego dobra będzie
jak najwięcej! ”
Także w niedzielę w godzinach przedpołudniowych miała miejsce II część
spotkania prezesów, ta część była poświęcona wnioskom i planom na dalsze
lata działalności Kół Fundacji. Natomiast
po południu Ks. Kardynał Stanisław Ryłko
poświęcił i odsłonił tablicę pamiątkową, która jest votum wdzięczności Bogu
za dar Jana Pawła II. Donacje z Kanady
złożyli Jane Skoryna, Chełmiński Family
Trust, Małgorzata Kozdrak, Dorota,

Marek, David Makarczyk, Elżbieta i Dr.
Carl Wesołowski,
Zofia i Eugeniusz
Gawor oraz Polish Canadian Association
of Calgary. Wymienione osoby i organizacje zostały uwiecznione na pami□tkowej
tablicy.
Następnego dnia, dokładnie w I rocznicę kanonizacji Jana Pawła II 27 kwietnia 2015 roku w Bazylice św. Piotra na
Watykanie, pod przewodnictwem ks.
kardynała Angelo Sodano, sprawowana
była uroczysta Msza św. dziękczynna, w
której wśród licznie zgromadzonych wiernych udział wzięli także uczestnicy Zjazdu
Prezesów Kół Fundacji Jana Pawła II.
Homilię podczas tej Mszy świętej wygłosił
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, który w
podsumowaniu powiedział:      „ Drodzy
bracia i siostry, dziękujemy dziś za kanonizację Jana Pawła II. Dziękujemy za
ten dar, ubogacający cały Kościół. Mamy
w niebie wielkiego orędownika naszych
spraw osobistych, rodzinnych i społecznych. Żywa pamięć o świętym Papieżu
pozostała w naszych umysłach i sercach.
On pozostał – na inny, jeszcze głębszy
sposób – w życiu Kościoła. On nam towarzyszy na drogach wiary, nadziei i miłości.
Nie żyjemy tylko wspomnieniami.
Stają przed nami nowe wyzwania w wymiarze Kościoła powszechnego, a także
w wymiarze narodu i Kościoła w Polsce.
Nikt nas nie zastąpi w podejmowaniu
odpowiedzialności za kształt życia osobistego i społecznego, w troszczeniu się o
ubogich, w ustanawianiu mądrych praw,
w dawaniu przejrzystego świadectwa
Chrystusowi i Jego Ewangelii. Na to świadectwo czekają nasi bracia i siostry, dla
których Kościół nie jest jeszcze domem,
dla których Jezus nie jest jeszcze Panem
i Zbawicielem. Jeżeli chcemy pozostać
wierni dziedzictwu św. Jana Pawła II, powinniśmy odważnie kroczyć drogą miłości
Boga i bliźniego, czyli drogą świętości. To
codzienne zadanie, jakie staje przed każdym z nas.”
Msza św. w Bazylice św. Piotra była
uwieńczeniem Zjazdu Prezesów Kół
Fundacji Jana Pawła II.
Te wspólnie przeżyte trzy dni zjazdu
jeszcze bardziej umocniły rodzinę, jaką
tworzą członkowie Fundacji Jana Pawła
II, dały nowy zapał do pracy na rzecz
Fundacji Jana Pawła II.
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Toronto organizuje Bankiet Harytatywny
na potrzeby Fundacji Jana Pawła II, 12
września 2015 roku w Polskim Centrum
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