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Another festival, another success
February 12, 2011

This year's Day of Fun at Kosciuszko Run was deemed a
triumph. The alpine event, held on Saturday, February 12,
coincided with the second Kosciuszko Run from Charlotte
Pass Village to the summit of Mt. Kosciuszko.

Dr Ernestyna Skurjat-Kozek, the event organiser, said: "The
festival in the picturesque valley at the foot of Mt Kosciuszko
has gone beautifully; I hope that the concert in honour of our
great Polish guests, Joanna and Andrew Gwiazda, will stay
long in their memories."

Some participants were worried that the event would be
cancelled because of bad weather the previous day. However,
the blue skies and sunshine ensured that everything went
ahead.

The performance by the Paderewski Symphony Orchestra
from Chicago was particularly appreciated. "Dark clouds,
torrential rain and thick fog all the way to the village forebode
doom for the group, but lo and behold the fog lifts, the rain
stops, glorious sunshine and warmth greets them on their
arrival just in time for their performance," said Felix Molski,
one of the volunteers. "It goes off stunningly well. A great day
of entertainment was had by all."

The winners of the Kosciuszko Run were former Australian
orienteering champions Rob Walter and Shannon Jones.

Kolejny festiwal, kolejny sukces
February 12, 2011

Tegoroczny Day of Fun at Kosciuszko Run (Dzień Zabawy na
Biegu Kościuszki) został uznany jako sukces. Impreza, która
odbyła się w sobotę, 12 lutego, zbiegła się z drugim Biegiem
Kościuszki z Charlotte Pass Village na szczyt Góry
Kościuszko.

Dr Ernestyna Skurjat-Kozek, organizatorka Dnia Zabawy,
poiedziała: "Festiwal w malowniczej kotlinie u podnóża Mt
Kosciuszko ślicznie się udał, mam nadzieję, że koncert na
cześć wspaniałych gości z Polski, Joanny i Andrzeja
Gwiazdów na długo pozostanie w ich pamięci."

Niektórzy uczestnicy obawiali się, że impreza może być
odwołana z powodu złej pogody w przededniu. Jednakże
błękitne niebo i słońce zapewniło, że wszystko się odbyło.

Występ Paderewski Symphony Orchestra z Chicago był
szczególnie udany. "Ciemne chmury, ulewny deszcz i gęsta
mgła wróżyły zatratę dla grupy, ale oto i oto mgła zniknęła,
deszcz przestał padać, promienie słońca i ciepło powitały ich
na przyjazd w sam czas na występ," powiedział Felix Molski,
jeden z wolontariuszy. "Wyszło im poszło oszałamiająco
dobrze. Wszyscy mieli wspaniały dzień rozrywki."

Zwycięzcy Kościuszko Run byli mistrzowie australijskiej
orientacji Rob Walter i Shannon Jones.
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Find out more at the official Day of Fun website
Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie Day of Fun

See the list of helpers and contributors (news article from 4/5/2011)
Przeczytaj listę pomocników i współpracowników (wiadomość z dnia 4/5/2011)

See the letter from the Paderewski Symphony Orchestra (news article from 4/3/2011)
Przeczytaj list od Orkiestry Symfonicznej im. Ignacego Jana Paderewskiego (wiadomość z dnia 4/3/2011)

Listen to audio recordings (in Puls Polonii): collection 1, collection 2, collection 3, collection 4 and collection 5
Posłuchaj nagrań dźwiękowych (w Pulsie Polonii): kolekcja 1, kolekcja 2, kolekcja 3, kolekcja 4 i kolekcja 5
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