Polonijny piknik-majówka z okazji Dnia Matki
środa, 12 czerwca 2013 12:37

Minął maj, powitaliśmy czerwiec i lato! Maj został jednakże pożegnany przez naszą Polonię
miłym akcentem. 26 maja, rodacy z Aten i okolic spotkali się na imprezie polonijnej. Zrzeszenie
Polaków w Grecji „Książę Mieszko” zaprosiło wszystkich Polaków i przyjaciół polskiego
środowiska na majówkę-piknik, oczywiście z okazji Dnia Mamy.

Jak majówka, to musi być piknik, a jak piknik to nie zabrakło dobrego towarzystwa, kocyków,
koszyczków z prowiantem......i pięknej scenerii podgórskiego terenu za Atenami!!!
Była to pierwsza majówka polonijna, którą zorganizowało nasze Zrzeszenie. Ku naszej radości
przybyło na nią, pomimo okresu komunijnego i maturalnego, ponad 60 osób dorosłych ze spora
gromadką dzieci. Miejscem spotkania naszej Polonii był cichy, przepięknie zaprojektowany i
wybudowany z okolicznego kamienia, teren rekreacyjny u Źródła Hasia. Miejsce to zachwyciło
wszystkich wspaniałym widokiem na pobliski szczyty Parnify i całej kotliny, w której położone są
dziesięciomilionowe Ateny. Królujący tam platan zapewniał wszystkim krzepiący cień i chłód, a
Źródło Hasia z krystaliczną wodą dawało dzieciom niezmierną radość zabawy, a nam
możliwość chłodzenia napojów i polskiego piwa bez potrzeby przywożenia ze sobą
turystycznych chłodziarek.
Spotkanie umiliły nam Panie artystki: Jolanta Pilarczyk i Izabela Czternastek, które
zaprezentowały program artystyczny w miniaturowym kamiennym amfiteatrze: piosenki solo,
utwory z akompaniamentem gitary oraz wiersze o mamie, i dla wszystkich obecnych mam,
recytowane po polsku i grecku.
Nie zabrakło stołu z poczęstunkiem gdzie dominowały polskie potrawy i zakąski, miedzy innymi:
kabanosy, kiełbaski, pierogi, kwaszone ogórki. Nasi sponsorzy, czyli Garmażerka „Krajewscy”
jak zawsze przyrządziła wspaniałe pierogi i krokiety, polski sklep „Wars i Sawa” przekazał soki i
oranżadę dla dzieci, a sam Ambasador, Pan Maciej Krych, który niestety nie mógł być w tym
dniu naszym gościem honorowym, przekazał przez osobę Pana Konsula Przemysława
Dropiewskiego, miły prezent dla piknikowiczów- polskie piwo Żywiec.
Dziękujemy niezmiernie wszystkim przybyłym za obecność. W szczególności dziękujemy
gościom honorowym: Zrzeszeniu Repatriantów Greckich (META), przedstawicielom nowo
powołanego Kulturalnego im. Juliusza Słowackiego, jak również przedstawicielom naszej
placówki dyplomatycznej w Atenach, czyli Panu Konsulowi Dropiewskiemu, który zaszczycił nas
przyjazdem z całą rodziną i który zapewnił nas, że w przyszłości polska placówka będzie
wspierać również tę polonijną inicjatywę. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim
sponsorom, osobom odpowiedzialnym za część artystyczną, sponsorom medialnym (Tygodnik
Ateński, Polonorama, AthenianObserver)
, Pani Katarzynie Brach za wsparcie w kwestii usług grafiki komputerowej oraz wszystkim
osobom, które wniosły swój wkład w organizowanie tej imprezy.
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Na portalu AthenianObserver można znaleźć humorystyczny fotoreportaż
-

http://www.athenianobserver.eu/polonia_grecka/site/0020.html oraz fotoalbum
http://www.athenianobserver.eu/fotoalbumy/dzien_matki/album/index.html

Zapraszamy do dalszej lektury!
Zatem nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić wszystkich na drugą edycję majówki w roku
2014, mając nadzieję, że będzie on dla Grecji i Polonii greckiej lepszy niż rok bieżący ;-))).
Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Polaków w Grecji i za granicą, oraz ich
przyjaciół,
Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”
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