
 

 

 

 

 

WSPOMÓŻMY POLAKÓW NA KRESACH 
  

  W odpowiedzi na apel Grażyny Orłowskiej- Sondej nasza szkoła, w 

ramach akcji ,,Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia" zorganizowała po 

dwieście przyłbic i maseczek w darze dla Polaków mieszkających na Kresach. 

  Zwracamy się do tych z Państwa, którzy chcieliby się włączyć do akcji i 

wesprzeć finansowo rodaków  na  Kresach. Ich sytuacja jest wyjątkowo trudna, 

gdyż są to w większości osoby starsze wymagające pomocy i wsparcia. 

 
        Nr konta  40 1540 1030 2103  7457 2565 0001 „dla Rodaków w pandemii”       
 

Szkolni koordynatorzy akcji Wiesław Dybeł, Marcin Kruk 

 

 
                                                                                                                    Wrocław, maj 2020 

           Pomoc dla Rodaków w pandemii 

     Zwracam się do przyjaciół Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA,  a 

szczególnie do naszych ofiarnych wolontariuszy 

      Fundacja Studio Wschód od wielu dni otrzymujemy sygnały od naszych Rodaków 

żyjących na Kresach . Oczekują  pomocy. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się osoby 

starsze i samotne. Nie możemy pozostać obojętni. Pandemia zmieniła całą naszą 

rzeczywistość, ale nie pozbawiła nas wrażliwości. Ta wrażliwość każdego z nas jest teraz 

bardzo potrzebna . Rozpoczęliśmy zbiórkę darów. Potrzebne będą maseczki, rękawiczki, 

środki czystości, ale również żywność. Trwają przygotowania konwoju na Ukrainę . 

Pojedziemy do Żytomierza, ponieważ stamtąd przychodzi najwięcej próśb, ale odwiedzimy 

też ziemię lwowską, stanisławowską i tarnopolską.  Dotrzemy wszędzie tam, gdzie żyją nasi 

Rodacy, w warunkach pandemii zupełnie bezradni. W poprzednich latach o tej porze, 

wolontariusze związani z naszą Fundacją, zbierali symboliczne złotówki na ratowanie 

kresowych cmentarzy. W tym roku wyjazd musimy odłożyć. Nie chcemy odkładać naszej 

gotowości niesienia pomocy ludziom, mieszkającym z dala od ojczyzny. Za zbierane złotówki 

zakupimy wszystko, czego nie uda się przewieźć przez granicę. 

 Zachęcamy  przyjaciół Kresów, ludzi wielkiego serca, a szczególnie wolontariuszy akcji 

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA do wsparcia tego konwoju.  Dary 

będziemy odbierać osobiście. 
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 Oferty pomocy należy zgłaszać: 

Tel  604 091 959  lub 604 600 079 

e- mail:   orlowskasondej@gmail.com  
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