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Vážený pane velvyslanče
dovolujeme si Vás pozdravit jako člověka, s kterým jsme se měli čest
osobně setkat při příležitosti pražské bohoslužby za oběti letecké
katastrofy u Smolenska a který pro nás zastupuje naše polské sousedy a
přátele.
V sobotu 3.3. 2012 došlo ke srážce vlaků u Szczekociny, která si vyžádala
16 lidských životů a mnoho zraněných.
Právě se chystáme na jarní setkání Psychosociálního intervenčního týmu,
jehož tématem bude mimo jiné reflexe svépomocných a komunitních
aktivit po nehodě vlaku EC 108 Comenius u Studénky v roce 2008. Jeho
hostem bude předsedkyně občanského sdružení Comenius, jejíž pozdrav
najdete na další straně. Budeme si připomínat tři roky od neštěstí až po
odhalení pomníku na místě události.
Pro ty, které víkendové neštěstí ve Vaší zemi zasáhlo, tato dlouhá cesta
teprve začíná.
Připojujeme se ke smutku, který Váš národ v těchto dnech prožívá.
Přejeme Vám, ať se Vám - našim blízkým sousedům - daří dopady této
události s odvahou nést a s rozvahou zvládat.
Myslíme na Vás a jsme připraveni k podpoře či vzájemnému sdílení
zkušeností se spoluprací po neštěstích.
Se srdečným pozdravem
Za Psychosociální intervenční tým
Karel Šimr
koordinator@pit-cr.info

739 244 774
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Na vědomí:
ANNA OLSZEWSKA
generální konzulka
GENERÁLNÍ KONUZULÁT POLSKÉ REPUBLIKY V OSTRAVĚ
Blahoslavova 4, 701 00 Ostrava
http://pit-cr.info

Psychosociální intervenční tým ČR
GENERÁLNÍ KONUZULÁT POLSKÉ REPUBLIKY V OSTRAVĚ
Blahoslavova 4, 701 00 Ostrava
ANNA OLSZEWSKA
generální konzulka
Vážená paní generální konzulko
dovolte mi, abych se osobně připojila ke smutku, který Váš národ v těchto
dnech prožívá.
Jsem přímý účastník a přeživší hromadného železničního neštěstí ve
Studénce, ke kterému došlo 8.8. 2008. Dokážu se tedy vžít do pocitů
těch, které neštěstí 3.3.2012 při srážce vlaků u Szczekociny zasáhlo.
Ke smutku, který Váš národ v těchto dnech prožívá se připojujeme také za
Občanské sdružení Comenius, jehož jsem čestnou předsedkyní. Setkaly
jsme se v loňském roce u příležitosti odhalení pomníku ve Studénce, který
vznikl díky OS Comenius.
Myslíme na Vás a s úctou vzpomínáme na podporu Vaší země. Tenkrát, při
neštěstí ve Studénce přišli o život i lidé z Polska.
Všem přímým účastníkům neštěstí přeji hodně sil na dlouhé cestě, která je
čeká.
Vás ostatní, kterých se událost také dotkla, chci podpořit a dodat odvahu
nést její dopady.
Se srdečným pozdravem
za sebe i za Občanské sdružení Comenius
Naděžda Tomčíková
tomcikov@seznam.cz
605 403 730
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