Sprawozdanie z akcji charytatywnej ,,Kartka łączy pokolenia”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Ireny Sendlerowej przy
Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan podjął akcję charytatywną pod
hasłem ,,Kartka łączy pokolenia”. Celem akcji jest pamięć o tych wszystkich ludziach
starszych, którzy – w wyniku różnych życiowych trudności, znaleźli się w domach
opieki. Często nie mają oni żadnej rodziny, krewnych i są sami. Samotność
szczególnie doskwiera w okresach świątecznych – Boże Narodzenie, Wielkanoc.
Tradycyjnie bowiem są to święta rodzinne, gdzie – przy stołach spotykają się krewni,
dzielą się opłatkiem, śpiewają kolędy czy spożywają śniadanie wielkanocne. Nie
jesteśmy w stanie zapewnić im rodzin, ale chcielibyśmy podjętą akcją przyczynić się
do tego, że ten okres może być radosny i szczęśliwy. Dlatego postanowiliśmy wysłać
kartki świąteczne do tych najbardziej potrzebujących wsparcia. Udowodnić,
że zwyczajny, prosty, ludzki gest – jakim jest złożenie życzeń – może sprawić,
że zagości radość w sercu. W tym roku kartki otrzymali na Święta Bożego
Narodzenia pensjonariusze Domu Opieki Społecznej we Wrześni. Obecnie przebywa
tam 45 osób, które znajdują się pod opieką wspaniałego personelu. Personel ten
stara się bardzo, aby panowała tam rodzinna atmosfera, pełna ciepła i zrozumienia.
Dlatego też podjęta przez nas inicjatywa, spotkała się z ogromną życzliwością.
Do kartek dołączyliśmy list:

Boże Narodzenie 2018

Dzień dobry!

Jesteśmy uczniami Polskiej Szkoły w Irlandii. Nasza szkoła nosi bardzo długą nazwę
– jest to Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Ireny Sendlerowej przy Ambasadzie RP
w Dublinie z siedzibą w Cavan. SPK w Cavan to szkoła prowadzona i nadzorowana
przez Ministra Edukacji Narodowej. Kierownikiem szkoły od początku jej powstania
(październik 2007 r.) jest mgr Agnieszka Adamska. W zeszłym roku szkolnym
obchodziliśmy 10 – lecie istnienia naszej szkoły. Do placówki uczęszczają dzieci
obywateli polskich, które urodziły się w Polsce lub poza granicami. Wielu z nas
urodziło się już tu – na irlandzkiej ziemi. Jednak czujemy się Polakami, dlatego
uczęszczamy do Polskiej Szkoły, aby lepiej poznać język, kulturę, historię, literaturę
naszych przodków. Również w domu królują polskie tradycje. Chodzimy do szkoły
w sobotę lub niedzielę – jest to dla nas dodatkowy wysiłek, ale wiemy, że naprawdę
warto. Od poniedziałku do piątku uczymy się w irlandzkich szkołach. Wielu z nas
mieszka daleko od Cavan – niektórzy muszą wstawać wcześnie rano – bo jadą 1 – 2
godziny do szkoły. Każdy jednak wie, że ważne jest, aby umieć poprawnie mówić,
pisać i czytać w swoim ojczystym języku. W szkole odbywają się tradycyjne obchody
różnych świąt – pamiętamy o Święcie Niepodległości, rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Również tradycyjnie obchodzimy święta - Wielkanoc oraz Boże
Narodzenie. Właśnie dlatego, że Święta Bożego Narodzenia są po to, aby się dzielić
i nieść radość postanowiliśmy wykonać kartki świąteczne i przesłać je do Polski.
Mamy nadzieję, że te skromne życzenia umilą Państwu Święta oraz sprawią, że na
twarzach pojawi się uśmiech.

Uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan.

Otrzymaliśmy też odpowiedź z podziękowaniami.:

Witam serdecznie.
Kochani uczniowie Polskiej Szkoły w Irlandii,
w imieniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, bardzo dziękuję za piękne
kartki z życzeniami. Zostały one rozdane mieszkańcom jeszcze przed Wigilią i sprawiły im
dużo radości. Świadomość, ze ktoś o nich myślał jest bezcenna. Wielu z nich ozdobiło
kartkami swoje stoliki nocne. W naszym Domu przebywa 45 osób. Są to osoby starsze, chore,
często samotne. Staramy się aby okres świąteczny był dla nich radosny i wyjątkowy. Stało się
to możliwe również dzięki Waszej pamięci.
Składamy Wam najlepsze życzenia zdrowych, wesołych i przede wszystkim rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia. Abyście spotkali się z najbliższymi w Polsce.
Dziękuję i pozdrawiam
Olga Krukowska
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Pragniemy też powtórzyć podobną akcję na Wielkanoc.
Uczniowie naszej szkoły podeszli do zadania z entuzjazmem, otrzymaliśmy wiele
kartek, czasem malowały je całe rodziny – młodsze rodzeństwo naszych uczniów,
kuzynostwo. Świadczy to o tym, że naprawdę warto dzielić się, warto pomagać
i nieść radość. A uczniowie naszej szkoły mają naprawdę wielkie serca i są otwarci
na potrzeby innych.

