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Wyprawa "Bałkany Poza Horyzontem" dobiegła końca...przemierzyliśmy 11
krajów w 11 dni...za nami Słowacja,
Węgry, Rumunia, Mołdawia,
Nadddniestrze, Ukraina, Serbia, Słowenia,
Chorwacja, Austria,
Czechy...
Spaliśmy w naszym aucie, w małej
drewutni, tanim hostelu i
przydrożnych motelach...Byliśmy przypadkiem na
dwóch weselach w
Rumunii, jednej imprezie z pieczonym świniakiem i
jagnięciem na
Bukowinie, w tokajskich piwnicach i u szefa od promocji
tego
węgierskiego
miasta...Gościliśmy
u
poligloty
Vlada
w
Górach
Maramuresz i u chorej babuszki w Odessie...brataliśmy się z pasterzami
Bukowiny i ratowaliśmy żółwia przechodzącego wolno przez jezdnię oraz
konia który zerwał się z uwięzi...trudy podróży zmywaliśmy w Morzu
Czarnym i Dunaju ...
Z oficjalną wizytą zawitaliśmy u
m.in. Charge d"affaires Polski w
Kiszyniowie, Wicekonsula Polski w
Odessie, Ambasadora Polski w
Bukareszcie i jego żony kielczanki,
Konsulów RP w Belgradzie,
Zagrzebiu, Wiedniu i
Bratysławie...Rozmawialiśmy z gronem aktywnych
osób z Forum Polonii w Austrii i Fundacji Na Rzecz Walki z Rakiem na
Słowacji.....
Nieśliśmy przesłanie wsparcia dla Joanny i promowaliśmy nasz region
przy tej okazji gdzie się da i jak się da...Przez te 11 dni byliśmy
społecznymi ambasadorami Świętokrzyskiego :)....Na swój sposób zawsze
nimi byliśmy i nadal jesteśmy... Spotkaliśmy się z dużą życzliwością
wielu osób, których spotkaliśmy na swej drodze, tych biednych i
bogatych............
Są już pierwsze wymierne efekty naszej
wyprawy - wiemy, że mamy
prezenty na szczytny cel od samego Prezydenta Chorwacji i Ambasadora
RP w Bukareszcie oraz konkretne zapewnienie wsparcia finansowego dla
Pani Joanny od Polonii w Austrii, a także deklaracje promocji akcji
przez wszystkie osoby, z którymi się spotykaliśmy!!!!
Więcej o sytuacji Pani Joanny można przeczytać tutaj >>>
Wszystkie osoby, które chciałyby wspomóc panią Joannę mogą wpłacać
pieniądze na konto Fundacji "Poza Horyzonty" o numerze:
83 1160 2202 0000 0001 7054 7038 , z dopiskiem "Na zakup protezy dla
pani Joanny”.

1 / 1
Phoca PDF

