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21 sierpnia, w Carlow - małym miasteczku na południu Irlandii, od kilku lat licznie za
mieszkałym przez przedstawicieli wielu narodowości z całego świata, odbył się Między
narodowy Piknik Rodzinny. Impreza została zorganizowana przez St. Catherin's
Community Centre oraz St.Vincent De Paul. Obie te organizacje wspierają imigrantów w
zmaganiach z trudami życia codziennego oraz działają na rzecz integracji.
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Ponieważ Carlow dopiero od nie
dawna stało się domem dla przedsta
wicieli wielu kultur, aęść organizacji
publianych podejmuje działania na
rzecz integracji nowych i rodowitych
mieszkańców miasta -tłumaczy Marta
Szutkowska-Kiszkiel, dyrektor Szkoły
Równe Szanse przy Polonijnym Klubie
Młodzieżowym w Carlow. - Między
narodowy Piknik Rodzinny miał przy
bliżyć mieszkańcom miasta specyfikę
życia, obyczajów, kuchni i tradycji
żyjących tu lianie imigrantów. Była to
jedna z pierwszych tego typu imprez
promujących wielokulturowość na
szego miasteaka.
Na pikniku, zorganizowanym na sta
dionie Eire Og, znaleźli się przedsta
wiciele Węgier, Portugalii, Tunezji,
Hiszpanii, Malezji, Afganistanu, Rosji,
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Białorusi, Turcji, Polski oraz wielu in
nych państw.
Uaestnicy mieli okazję spróbować
krewetkowych pierogów z Portugalii,
polskiej kiełbasy prosto z grilla oraz in
nych specjałów różnych kuchni świata.
Imprezę uświetniły także pokazy stro
jów i tańca ludowego. Można było po
dziwiać afrykańskie tańce przy wtórze
bębna, zwinne irlandzkie tancerki oraz
posłuchać egzotyanej muzyki.
Polską aęść imprezy przygotowały
nauaycielki ze Szkoły przy Polonijnym
Klubie Młodzieżowym Równe Szanse
z Carlow. Szkoła istnieje od trzech lat.
Aktualnie ponad 100 uaniów uaęsz
aa do niej w soboty na zajęcia z j. pol
skiego,
historii,
geografii
i
matematyki. Rodzice w tym aasie
uaą się w szkole języka angielskiego.
Poza podstawową działalnością,
szkoła organizuje szereg projektów,
przedstawień i imprez mających na
celu wspieranie integracji Polaków ze
spoleanością lokalną. Dlatego też z
radością podjęliśmy zadanie reprezen
towania Polski na pikniku - dodaje dy
rektor.
Na zaproszenie szkoły na piknik przy
był zespól ludowy Koniczyna, który uś
wietnił imprezę nie tylko bajeanie
barwnymi strojami, ale także prze-

Szkoła Równe Szanse powstała w 2008 roku z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli. Ak
tualnie, pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry, w szkole uczy się 112 uaniów z
Carlow i okolic. Placówka ma charakter kameralny, co pozwala na indywidualne podejście do
ucznia. Kadra nauczycielska stale doskonali swoje umiejętności, żeby zapewnił uczniom opty
malny rozwój i odnoszenie sukcesów w przyszłości.
Myślą przewodnią placówki jest wyrównywanie szans edukacyjnych, gdyż gruntowna zna
jomość języka ojczystego jest podstawą do nabywania wiedzy we wszelkich pozostałych dzie
dzinach. Brak więc solidnych podstaw, eliminuje szanse młodego człowieka na to, by w życiu
mógł osiągnął to, czego pragnie.
Więcej o szkole: www.rowneszanse.info
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pięknym kujawiakiem, którym wzru
szył uaestników do tez.
- Mamy nadzieję, że impreza znajdzie
stale miejsce w kalendarzu naszego
miasteaka - podsumowuje M. Szut-

kowska-Kiszkiel.
Imprezę wsparła też sieć sklepów Po
lonez, która zapewniła smaczne pro
dukty do degustacji.
(KA)
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Zespól Pieśni i Tańca „Koniczyna' został utworzony w październiku 2009, przy duszpasterstwie
o.o. Dominikanów w Dublinie. Grupa posiada w programie tańce narodowe (m.in. polonez,
krakowiak) oraz wybrane przyśpiewki i tańce regionalne (np. lubelskie, rzeszowskie itd.).
Osobą odpowiedzialną za choreografię i całokształt programu artystycznego jest Małgorzata
Dulny, wieloletnia tancerka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemii Szczecińskiej 'Krąg', aktualnie
słuchaczka Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Polonijnych przy Uniwer
sytecie Mańi Cuńe Skłodowskiej w Lublinie.
W Irlandii jest to jedyna tego rodzaju grupa taneczna.
Zajęcia kierowane są nie tylko do Polaków, ale również do wszystkich chętnych w ramach in
tegracji.
„Na wzór Polonii za granicą pragniemy rozwijać się, prezentować i przekazywać bogactwo i
piękno naszej kultury wszystkim narodowościom, zwłaszcza młodym generacjom, jak ma to
miejsce na całym świecie. Jest to jednocześnie wspaniała forma promocji talentów. Bardzo
chcielibyśmy, by polski śpiew i taniec ludowy umilał nam czas i upiększał wszystkie ważne
wydarzenia kulturalne w Irlandii. Chcielibyśmy kontynuować tę owocną pracę artystyczną,
dlatego nie planujemy ograniczeń czasowych tego projektu. Dokładamy wszelkich starań,
aby spełniło się nasze wielkie marzenie, aby zespól mógł zaprezentować się publicznie w
pełnej krasie" - mówią o sobie.
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