
Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

Nauczyciele, 

Pracownicy, 

Drodzy rodzice i uczniowie

W związku z atakiem zbrojnym na naszych sąsiadów, władze Miasta Częstochowy oraz Wydział

Edukacji,  zwracają  się  z  prośbą  o  szczególne  zaangażowanie  w pomoc  charytatywną  na  rzecz

mieszkańców Ukrainy. 

Do  akcji  włączyły  się  następujące  stowarzyszenia:  Towarzystwo  Patriotyczne  „Kresy”,

Wspólnota Polska, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Działania na rzecz Ukrainy , która została zaatakowana przez Rosję podjęło wiele państw,

w tym  Nasza  Ojczyzna.  Działania  te,  miejmy  nadzieję  zakończą  wojnę  w  Ukrainie,  ale  już

dzisiaj obserwujemy sytuację gdy wielu Ukraińców potrzebuje pomocy. 

Zwracamy się do Państwa o niezwykle ważny gest Solidarności z narodem ukraińskim –

zachęcamy,  aby  w  każdej  szkole  i  placówce  umieścić  symbole  Polski  i Ukrainy

oraz przeprowadzić z dziećmi i młodzieżą rozmowy o sytuacji, która ma miejsce w Ukrainie.

Jeszcze raz prosimy, aby po powrocie uczniów do szkół, objąć szczególną opieką uczniów

pochodzenia ukraińskiego.

Dyrektorów  szkół  współpracujących  z  placówkami  na  Ukrainie  prosimy  o przekazanie

pisemnych  i  telefonicznych  wyrazów  solidarności  oraz  wsparcia  od  społeczności  Państwa

placówek.

Dodatkowo w terminach  28.02.2022 r.  -18.03.2022 r.  ogłaszamy zbiórkę materialną

dla  Ukrainy -  zwracamy  się  z  ogromną  prośbą  o  zachęcenie  uczniów,  nauczycieli

i pracowników  Szkoły,  a  także  rodziców  do  wsparcia  akcji.  Pomoc  materialna  trafi  m.in.

do ludności  w Berdyczowie,  Humaniu,  Stanisławowie(Iwano-Frankiwsk),  Charkowie– miast

partnerskich Częstochowy.

Zbiórka obejmować będzie:

 artykuły  spożywcze  o  wydłużonym  terminie  przydatności,  m.in.:  konserwy,  olej,

mąka, cukier, makaron, ryż, kasza,

 słodycze – czekolady, batony,

 artykuły chemiczne i  środki czystości,  w tym: mydło,  proszek do prania,  płyny do

mycia, papier toaletowy, ręczniki papierowe,



 koce i śpiwory,

W  dniu 21.03.2022  r. prosimy  o  przekazywanie  zebranych  darów  do  następujących

placówek:

• przedszkola do Miejskiego Przedszkola nr 37

• szkoły podstawowe do Szkoły Podstawowej nr 50

• szkoły ponadpodstawowe do Szkoły Podstawowej nr 8

• szkoły,  nie  prowadzone  przez  jst  do  Zespołu  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznych przy ulicy Łukasińskiego 40.

Narody  Europy  Środkowo-Wschodniej  -  Polacy  i  Ukraińcy,  pamiętając  o  wspólnej  historii,

powinny się szczególnie wspierać. W czasie wojny 1920r. - jeden z żołnierz 7DP wspominał

o walkach na wschodzie „… można było na Ukraińcach polegać…” - dlatego jako społeczność

Częstochowy, chcemy aby dzisiaj takie poczucie mieli Ukraińcy. 

Z wyrazami szacunku

Ryszard Stefaniak 
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