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Dary dotarły na Kresy

Przez ponad tydzień, w szkołach podstawowych i  gimnazjach Gminy Poraj,  trwała zbiórka darów dla Kresowian.
Wszystko w ramach akcji pomocy Polakom na Kresach - "Wigilia z Polakami na Wileńszczyźnie", zorganizowanej przez
Towarzystwo Patriotyczne "Kresy", której koordynatorem jest ks. Ryszard Umański z Częstochowy.
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Dary zebrane m.in. w Poraju trafiły do Polaków na Wileńszczyźnie

Gmina Poraj po raz pierwszy włączyła się zbiórkę darów dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Zbiórka
organizowana w szkołach i gimnazjach w gminie była częścią akcji pomocy Polakom na Kresach - "Wigilia z Polakami
na Wileńszczyźnie", zorganizowanej przez Towarzystwo Patriotyczne "Kresy", której koordynatorem jest ks. Ryszard
Umański, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Częstochowie. „Mieszkańcy naszej gminy wykazali się
świadectwem, że los Rodaków na obczyźnie nie jest nam obojętny” - podkreśla wójt Łukasz Stachera. Z całego
Regionu Częstochowskiego do dzieci polskich szkołach gmin Jaszuny, Mickuny oraz polskiej szkoły podstawowej w
Pakienie i szkoły średniej w Ławryszkach, trafił TIR pełen żywności i artykułów szkolnych. Do grona szlachetnych
darczyńców Towarzystwo „Kresy” zaprosiło Rycerzy Kolumba, Region NSZZ „ Solidarność” w Częstochowie, Wydział
Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa, Straż Miejską, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, częstochowskie szkoły od
podstawowych po ponadgimnazjalne oraz gminy: Mstów, Rędziny, Kłomnice, Poczesna i Poraj. Dołączyli się studenci z
AZS Politechniki Częstochowskiej. Przekazanie darów na Litwie nastąpiło w dniach 4 i 5 grudnia, a przekazały je osoby
zaangażowane w akcje, w tym, wójt Łukasz Stachera,  wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski  i
kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Andrzej Kozłowski. Na Kresach żyje wielu naszych Rodaków, tysiące
polskich dzieci, które w czasie Świąt Bożego Narodzenia czekają na prezent z Ojczyzny. To najważniejsza chwila w
roku kiedy łączą się ludzie, których rozdzieliła historia. „Był to nie tylko świąteczny upominek, ale również wyraz
pamięci o tych, którzy nie z własnego wyboru muszą żyć na obcej ziemi. Zebrane upominki trafiły wszędzie tam, gdzie
biją stęsknione, polskie serca. Ich radości, po otrzymaniu darów, nie da się opisać żadnymi słowami. W ich imieniu
dziękuję wszystkim tym, którzy dołączyli się do zbiórki darów i okazali życzliwe serca, otwarte na pomoc” – wyraża
wdzięczność wójt Łukasz Stachera. „W poszczególnych szkołach na Litwie dzieci wraz z gronem pedagogicznym
przygotowały bardzo barwne i wzruszające występy artystyczne, pełne tęsknoty za ojczyzną, wykazujące ogromną
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więź łączącą polską społeczność zamieszkującą tereny Wileńszczyzny” – podsumowuje kierownik Andrzej Kozłowski,
współorganizator zbiórki - „Wszystkie polskie dzieci dzięki zaangażowaniu rodziców oraz nauczycieli kultywują polskie
obyczaje i tradycje co w sposób niezwykle ujmujący mogły odczuć wszystkie zaangażowane w akcję osoby”. Akcja
niesie ze sobą wielką wartość dla Polaków zamieszkujących tamte tereny, ale również dla uczestników, ponieważ
uzmysławia jak ważna jest ojczyzna i dbanie żeby kultura polska była kultywowana przez następne pokolenia młodych
Polaków.


