Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele.
Kolejny rok wspólnie z Telewizją Wrocław organizuję akcję ratowania
polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą „Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia”. Akcja jest wartościowym działaniem wychowawczemu,
sprzyjającym pielęgnowaniu pamięci o Polakach, których mogiły znajdują się na
Kresach.
Lata poprzednie dowiodły, że akcja ma ważne znaczenie dla realizacji
programów wychowawczych w kontekście tematyki patriotyzmu i niesienia
pomocy innym.
Jestem wdzięczna wszystkim Państwu Dyrektorom, Nauczycielom,
Uczniom i Rodzicom za włączenie się do poprzednich akcji poprzez zbiórkę
symbolicznej złotówki, a także podejmowanie wielu działań towarzyszących
akcji: konkursy, pogadanki dla uczniów, spotkania, koncerty, wyjazdy
na Ukrainę celem porządkowania polskich nekropolii. Te ostatnie każdorazowo
dokumentowane są na zdjęciach i filmach.
Dziękuję Państwu, że podejmując wiele innych inicjatyw udzielacie
niecodziennej lekcji patriotyzmu, uczycie historii, dbacie o zachowanie
tożsamości i pozwalacie młodym Dolnoślązakom zachować w pamięci
przeszłość swoich przodków.
W tym roku, po raz kolejny chcę podkreślić znaczenie akcji i prosić
szkoły o ponowny w niej udział. Jesteśmy województwem, na terenie którego
mieszka ok. 1 mln. Kresowian. Pokażmy Im, że pamiętamy o przodkach.
Termin zbierania symbolicznych złotówek, to koniec kwietnia. Uroczyste
zakończenie akcji – koncert i parada pocztów sztandarowych odbędzie się
na wrocławskim Rynku 18 maja 2012r. o godzinie 14:00.
Poczty sztandarowe do honorowej defilady proszę zgłaszać na adres
j.jakubowska@kuratorium.wroclaw.pl
Wszystkie informacje na temat przebiegu akcji, lista wpłacających
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Jednocześnie informuję, że szkolne grupy wolontariuszy, które zechcą
wyjechać porządkować nekropolie jako wolontariusze na kresowe cmentarze,
powinny zgłaszać sie do TVP Wrocław – kontakt: Grażyna Orłowska - Sondej
tel 605 605 734 , e-mail orlowskasondej@gmail.com
W tym roku wakacyjny wyjazd od 8 lipca do 21 lipca 2012 roku.
Konto akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”:
30 1540 1030 2001 7760 0457 0001.
Jest to konto Związku Sybiraków III RP - udostępnione dla potrzeb akcji.
Związek Sybiraków jest organizacją wyższej użyteczności publicznej - nr KRS
0000 228551
Wielokrotnie dowiedliście Państwo, że zawsze mogą na Was liczyć.
Serdecznie za to dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom.
Dolnośląski Kurator Oświaty
Beata Pawłowicz

