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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych 

w Częstochowie 

 

 

Towarzystwo Patriotyczne Kresy we współpracy z Miastem Częstochowa – Wydziałem Edukacji 

Urzędu Miasta Częstochowy przystępuje do organizacji corocznej akcji mikołajkowej na Kresach. 

Dzięki Państwa pomocy i zaangażowania środowiska szkolnego każdego roku, Towarzystwo 

Patriotyczne Kresy może realizować misję wsparcia naszych rodaków zamieszkujących na Kresach 

Wschodnich. Postanowiliśmy, że również i w tym, jakże niełatwym czasie okażemy solidarność z naszymi 

rodakami w akcji „Święty Mikołaj na Kresach”. Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmować 

będzie pomoc materialną dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich: terenów Litwy - 

Wileńszczyzny, Ukrainy – ziemi lwowskiej , a szczególnie Białoruś. 

Tak jak rok temu warunki w jakich przyszło nam działać wymuszają na nas konieczność zmiany 

dotychczasowej formy organizowania pomocy. W tym roku przebieg akcji, podobnie jak w roku ubiegłym, 

jest determinowany przez ciągle trwający stan epidemii. Z uwagi na powyższe tegoroczna akcja obejmować 

będzie zbiórkę środków pieniężnych w szkołach ponadpodstawowych, za które zakupione zostaną artykuły, 

które przekażemy naszym Rodakom. Akcja obejmować będzie również zbiórkę darów rzeczowych 

ograniczoną do słodyczy i artykuły szkolne organizowaną w częstochowskich szkołach podstawowych i 

przedszkolach. Zwracamy się z ogromną prośbą o zachęcenie uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły, a 

także rodziców do wsparcia akcji. 

Z uwagi na trudną do przewidzenia organizację nauczania w roku szkolnym 2021/2022, tegoroczną 

akcję rozpoczynamy już w dniu 17 września 2021 roku. Termin organizacji zbiórki Dyrektorzy Szkół i 

Placówek Oświatowych mogą ustalić indywidualnie, akcje kończymy 22  października (piątek) 2021 roku, 

w tym dniu przywozimy dary: słodycze, artykuły szkolnych i pieniądze do siedziby Towarzystwa 

Patriotycznego Kresy ul. Brzeźnicka 59 parafia św. Wojciecha od godz. 8.00 do 18.00. 

Z przeprowadzonej zbiórki oraz wydatkowania środków sporządzone zostanie sprawozdanie dokumentujące 

jej rozliczenie, podlegające opublikowaniu na wskazanym wyżej portalu - zbiorki.gov.pl. 

 

Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku będziemy mogli liczyć na 

Państwa wsparcie i zaangażowanie. 

 

 

Ks. Ryszard Umański 

Towarzystwo Patriotyczne KRESY w Częstochowie. 

 

 

 

 

Materiały dotyczące akcji do pobrania na stronie http://tpkresy.pl 
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