
 

 
 

 (  alicebk@wp.eu).   

 

 

PL 40-019 KATOWICE, ul. Krasińskiego 8,  +48 32 450 34 02 
NIP: 954-23-38-214, rachunek bankowy w Alior Bank SA nr 67249000050000460062139069 

 katowice@swp.org.pl,  http://wspolnotapolska.org.pl/  JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU 
         

 Katowice, dnia 18 września 2019r. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji - naszej akcji: , w ramach której 

prowadzimy zbiórkę zniczy a następnie przewieziemy je przez granicę i przy udziale polskich organizacji 

polonijnych w obwodzie lwowskim - oraz skupionych wokół nich dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia  

a także organizacji harcerskich - zapalić je na opuszczonych grobach naszych Rodaków pochowanych na starych 

nekropoliach w Borysławiu, w Chmielnickim, w Drohobyczu, we Lwowie, w Rudkach, w Samborze i w Stryju.  

Znicze rozpalimy także w miejscach narodowej pamięci w obwodzie lwowskim, gdzie złożymy również 

okolicznościowe wiązanki kwiatów. 

Zaproszenie do udziału w naszej zbiórce i czynnego wsparcia naszej akcji kierujemy do przedszkolaków, uczniów 

i studentów, do placówek oświatowych, kulturalnych i uczelni z terenu Górnego Śląska - a także  

do władz administracyjnych i samorządowych, Przedsiębiorców, Organizacji Społecznych i Kulturalnych oraz 

wszystkich Osób Prywatnych, którym Kresy i pamięć o Polakach, których doczesne szczątki pozostały na Kresach 

Rzeczypospolitej na zawsze, są bliskie lub przynajmniej nieobojętne. 

Pragniemy podkreślić, że tegoroczne obchody Święta Zmarłych na Ukrainie będą miały szczególny charakter - 

przypadają bowiem w rocznicę trwających w latach 1918 - 1920 zaciętych walk o kształt odradzającej się 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zapewniamy jednocześnie, że nasza pamięć, solidarność i materialna pomoc w organizacji akcji obchodów Święta 

Zmarłych na Kresach jest konieczna z uwagi na trudne warunki życia całej polskiej społeczności mieszkającej 

obecnie na Ukrainie. 

Informujemy również, że w trakcie poprzednich edycji naszej akcji - dzięki Państwa ofiarności - zebraliśmy łącznie 

blisko 80 tysięcy zniczy. 
Inauguracja zbiórki zniczy w ramach akcji w dniu 20 września 2019r. a jej finał w dniu 23 października 2019r.  

Znicze zebrane w ramach akcji PODARUJ ZNICZ NA KRESY można przynosić do Biura Organizacji Pozarządowych  

w Bytomiu, Rynek 26/5 (IV piętro - winda) ww. Biura w Bytomiu, przy Rynku 26/5 w dni robocze w godz. 10:00 

- 15:00 ( +48 32 388 33 47).  
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