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”Pegasus” på udflugt til Szymbark!

Det store jernbanemuseum i Koscierzyna
Den 15. maj tog vi afsted for at besøge et andet smukt sted i Polen:
Szymbark, en landsby i området Kaszuby. Det er en meget skøn og fascinerende egn, et af de meget fa steder i Polen, der har sit eget sprog,
som der undervises i pa skolerne og er et eksamensfag.
Der er kun 3 timers kørsel dertil og pa vejen standsede vi ved Koscierzyna, en af de største byer i regionen, for at besøge det store jernbanemuseum. Allerede i den første hal sa vi mange ting fra fortiden, mændene
var især glade for at se de gamle motorcykler, som mange af dem gerne
ville have haft en tur pa, men vi var presset af tiden og matte videre i
programmet.
Mellem de store dampdrevne
tog fandt vi ogsa en gammel
hospitalsvogn,
der var et komplet minihospital med alt,
hvad dertil
hørte.
Vi gik fra det
ene lokomotiv
til det andet og
var naturligvis
oppe i flere af
dem.

Stor transport til ”Pegasus” i Manowo
Onsdag den 7. oktober afgik en ny transport til vore venner på Pegasus, aktivitetshjem for udviklingshæmmede i Manowo:
Sengeborde, marmelade fra Beauvais, éngangsudstyr til hospitaler, mange reoler og
andre møbler, rollatorer, dyner og puder,
tøj, sko m.m. Altsammen ting, som koster
dyrt i Polen. Stor tak til vore donorer og
stor tak til vore mange frivillige, der hver
gang møder op og ta’r fat!

Vor nye pladshund Uffe var
også med!

Billeder fra aflæsningen i Polen

Kære venner! Tak, fordi I ikke glemmer os og tak for denne transport, vi er meget taknemlige for det hele. Vi bliver simpelthen så rørte, når vi ser hvor omhyggeligt alle tingene er pakket, for at de kan komme sikkert til Polen. Tak! Dansk marmelade er virkelig guf-guf – noget af den vil bruge til julegaver og så har vi sendt en del til genoptræningscentret i Darzewo.
Vi ønsker jer et godt helbred. Tak igen for jeres gode hjerte og at I husker os. Jeres hengivne Tadeusz

Gaver og kontingenter
1. juni - 31. august
AAH Skjern 200,00 - JBK Århus V 383,00 - VH Brøndby Strand 100,00 - DRØ Glostrup 105,00 - ALS Ålestrup 650,00 HCK Ringsted 150,00 - JBK Århus V 121,00 - CED Glostrup 315,00 - JS Herning 400,00 - MK Svogerslev 150,00 - JK/
MK Årslev 200,00 - GB Helsingør 450,00 - HAA Farum 150,00 - KVN København N 200,00 - RJ Århus C 200,00 - KM
Egå 100,00 - HK Ringsted 500,00 - ACA Skærbæk 100,00 - S/FJ Fjenneslev 200,00 - MKR Brønshøj 150,00 - CN Agerskov 100,00 - CL Espergærde 300,00 - B/G Claussen Kjellerup 1000,00 - JS Århus C 200,00 - TF Samsø 100,00 - CL
Biersted 200,00 - KG Råby 150,00 - HK Odense 250,00 - BHT Holbæk 200,00 - GC Lunge 200,00 - GKK Ringsted
150,00 - JB Herskind 250,00 - FA Slagelse 200,00 - BA Frederiksberg 50,00.

TAK til alle giverne! Husk at forny dit medlemskab og at anføre dit CPR-nr. på giroblanketten!

Ved slutningen af besøget fik vi tilbudt en tur pa draisine! Det
var utrolig sjovt - vore drenge speedede vognen op til sa høj
fart, at vi kunne mærke vindens sus i haret og fik kolde næser. Men vi lo allesammen og det var en virkelig god ide, at vi
fik set dette museum!

Vort endelige mal for turen var vigtigt for den lokale befolkning: Regionens Center for Udvikling og Uddannelse. Initiativet
til det blev taget af en lokal historiefan og her kommer turister
fra alle egne af Polen og fra udlandet for at lære Kaszubias historie, sprog og kultur at kende.

Her sa vi verdens største flygel, der blev bygget under opsyn
af Joseph Wolf fra Kalisz. Hvert af dets 6 brede ben er dekoreret med portrætter af de store polske komponister: Frederic
Chopin, Moniuszko Stanislaw Ignacy, Jan Paderewski, Mieczyslaw Karłowicz, Karol Szymanowski og Henryk Mikołaj Górecki. Flygelet er naturligvis optaget i Guinness Record Book.
I kirken er ophængt mange dokumentariske
vidnesbyrd om Polens dramatiske historie
fra 1700-tallet og frem til vor tid.
Dette store center blev bygget inde en skov,
hvor der tidligere la et savværk. Stedet ligner en lille by og dets vigtigste attraktion er
et hus, der star pa hovedet!
Der er ogsa et originalt sibirisk hus, hentet
fra det sted, hvortil tusinder af polakker i
1721-1917 blev deporteret af de russiske
myndigheder som straf for deres politiske
aktiviteter. I denne lange periode var der
overhovedet ikke nogen polsk stat.
Der er ogsa et hotel, en kirke og en underjordisk bunker om 2. verdenskrig, hvor vi oplevede et simuleret bombetogt.
Her er ogsa restauranter, butikker og andre
attraktioner, bl.a. verdens længste bord: 46
m langt og 53 cm bredt! Ogsa det er optaget i
Guinness Record Book.
Vi vendte hjem med sindet fyldt med mange
spændende indtryk.
Venlig hilsen til jer alle fra os pa Pegasus!

Tadeusz

Vil du have bladet i mail?
Vi prøver at begrænse vore
udgifter og beder derfor alle
med computer om at få leveret bladet i en PDF. I får det i
A4-sider, lette at læse eller at
printe ud. Giv blot besked til
uffenissen1934@gmail.com
Projekt ØST

begyndte i 1993 som et arbejde for gadebørn i Skt. Petersborg, men virker nu i de
små landkommuner i det nordlige Polen.
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Vort økonomiske grundlag er kontingentet
og gaver fra private, skoler, kirker, institutioner, virksomheder og fonde. Desuden
modtager vi fødevarer og vitaminer og
transporterer dem til Polen og andre østeuropæiske lande.
Vi har et tæt samarbejde med modtagerne:
Børnehjem, hospitaler, skoler, kirkeligt
socialt arbejde og sociale myndigheder, og
vi sikrer os at hjælpen når helt frem - det er
nødhjælp på græsrodsplan fra hånd til
hånd.
I 2014 har vi sendt 4 transporter til Polen.
Vi har ingen lønudgifter og holder al administration nede på et absolut minimum.
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CPR-nr.: ……………………………………………………….
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