I N F O R M A C J E

Zbiórka charytatywna

Budujemy dom dla Tatiany

27 października 2018 roku rodzice
Polskiej Szkoły Bez Granic otrzymali od
nas list takiej treści:
„Drodzy Rodzice
Rozpoczęliśmy czwarty rok pracy w
naszej szkole, kolejny rok, kolejne pomysły
i wyzwania. W podziękowaniu za dobro,
które otrzymujemy od Was i Waszych
dzieci, chcemy rozpocząć nową inicjatywę
w Polskiej Szkole Bez Granic – pomoc
charytatywną jednemu, potrzebującemu
dziecku.
Chcemy nauczyć naszych uczniów
nie tylko, jak czytać i pisać, ale nauczyć
i rozwijać w nich piękną cechę i w życiu
najważniejszą, jak pomagać innym, słabszym, bezbronnym i wymagającym opieki.
W tym roku będziemy pomagać
Tatiance, pięknej 12-letniej dziewczynce,
która mieszka wraz z rodzicami i młodszym
bratem we wsi Bielawki koło Pelplina.
Tatiana choruje na zespół Retta, to choroba
– wyrok. Nikt się tutaj nie łudzi, że będzie
lepiej, że Tatiana wyzdrowieje, że będzie
chodziła, mówiła czy zacznie mówić. Dlatego chcemy jej rodzinie zbudować dom,
w którym Tatiana będzie mogła godnie
spędzić ostatnie chwile swojego życia.
Drodzy Rodzice, zróbcie sobie

najpiękniejszy prezent, jakim jest dawanie bez oczekiwania czegoś w zamian, z
dobroci serca wspomóżcie naszą akcję,
biorąc udział w licytacji pięknych lalek szytych przez mamę Tatiany, które będziemy
wystawiać na naszym szkolnym FB. W
kiermaszu ciast, który odbędzie się w
sobotę, 3 listopada o godzinie 13.15, czy
w loterii fantowej, która również odbędzie
się u nas w szkole.
Za okazane serca bez granic dziękujemy
my wszyscy, którzy tworzymy Polską
Szkołę Bez Granic”.
Na 3 listopada zaplanowaliśmy sprzedaż ciasta i fantów, które wpłyną od rodziców i ludzi dobrej woli. W sobotę, od
wczesnych godzin rannych, do szkoły
przychodzili kolejni rodzice, dziadkowie,
ciocie, wujkowie, wnosząc ciasta, ciasteczka, babeczki, zabawki i wiele innych
wspaniałych dowodów wrażliwości ludzkich serc.
O 13.15 w szkolnej sali gimnastycznej rozpoczęliśmy naszą akcję charytatywną. W ciągu godziny z pomocą mam
udało nam się sprzedać wszystkie fanty
i cudowne domowe wypieki.
W sumie tego dnia zebraliśmy sumę
1.251,86 euro.

W następnych dniach napływały kolejne
datki do puszek i w kopertach. W sumie
w Polskiej Szkole Bez Granic udało się
zebrać na pomoc Tatiance i jej wspaniałej
rodzinie sumę 2.050 euro.
29 listopada pan Mariusz Sieciński
spotkał się w Bielawkach z mamą Tatiany i
samą Tatianką, i przekazał jej piękną kartkę
wykonaną przez naszych uczniów, szkolną
koszulkę z logo szkoły oraz pieniądze.
W trakcie spotkania nie obyło się bez
podziękowań i łez radości. Mama Tatiany,
pani Aneta, wraz z córką przygotowały dla
nas podziękowania i cudowne, kolejne

dwie laleczki, które można licytować na
naszym szkolnym FB.
Jeśli Państwo – czytelnicy „Informatora
Pelplińskiego” – mieliby ochotę pomóc i
wesprzeć rodzinę państwa Rąbałów w
budowie domu dla Tatiany, można tego
dokonać kontaktując się bezpośrednio z
panią Anetą lub przez stronę http://siepomaga.pl/domdlatatiany
Dzięki nam wszystkim – miejmy
nadzieję, że na wiosnę – zacznie się
budowa domu dla Tatianki.
Anna Siecińska

Witold Palak

Wigilia wśród łowców głów
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Oto kolejna wyprawa autora książki „Motocyklem przez Indie”. Oczywiście – do Indii. Tym
razem Witold Palak wraz z partnerką Dorotą chcą spełnić swoje marzenie – spędzić święta
Bożego Narodzenia wśród słynnych łowców głów, czyli członków indyjskiego plemienia Naga.
Zdecydowali się do nich dotrzeć – jakże by inaczej – motocyklem. Dwoje ludzi, jeden motocykl,
trochę bagażu i trasa przez Indie – oto recepta na fascynującą opowieść!
Bohaterowie na własne oczy zobaczyli życie plemion, które mimo wszechobecnej nowoczesnej
technologii wciąż starają się dbać o swoje tradycje i kulturę. Wzięli udział w kolorowym rytuale
topienia posągów podczas święta Durga Puja, obserwowali poświęcenie mithuna, brali udział
w rytualnym połowie ryb, spróbowali najdziwniejszych lokalnych potraw i napitków, ale przede
wszystkim bardzo dużo słuchali i rozmawiali.
Ta książka nie jest przewodnikiem, choć autor zgromadził ogromny zasób wiedzy, którą chętnie
dzieli się z czytelnikami. To przede wszystkim opowieść o ludziach, których los stawia na drodze
podróżników. O kilku trudnościach i o mnóstwie szczęścia. O spełnianiu marzeń i o wysiłku,
który trzeba włożyć w ich realizację. O tym, że czasem musimy pokonać swoje ograniczenia,
by otworzyć się na drugiego człowieka i choć przez chwilę spojrzeć na świat innymi oczami.

Uwaga Czytelnicy
Każdy, kto do końca stycznia 2019 r. zgłosi się do Działu Sprzedaży Wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie z aktualnym
numerem „Informatora Pelplińskiego”, będzie mógł zakupić książkę „Wigilia wśród łowców głów” w wyjątkowej cenie
45 zł (zamiast 49,90). Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Biskupa Dominika 11 w Pelplinie. Czekamy na Państwa od
poniedziałku do piątku w godzinach 7–15.

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
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