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Oława – Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r.

DO CZŁONKÓW, PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW
STOWARZYSZENIA „POROZUMIENIE WSCHÓD – ZACHÓD”,
FIRM, INSTYTUCJI ORAZ WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

Szanowni Państwo!
Komitet Fundacyjny Sztandaru dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„POROZUMIENIE WSCHÓD – ZACHÓD” zwraca się z serdeczną prośbą do
członków, przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia, firm, instytucji oraz wszystkich
ludzi dobrej woli o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru naszej organizacji.
W 2015 roku Stowarzyszenie „Porozumienie Wschód – Zachód” obchodzi 5-lecie
swojego istnienia. Dziękujemy wszystkim, którzy przez ten czas nas wspierali. Z okazji
rocznicy wśród naszych członków powstała inicjatywa ufundowania sztandaru organizacji.
Dla społeczności członków, wolontariuszy i przyjaciół Stowarzyszenia ręcznie
haftowany sztandar organizacji będzie niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez
nas misji i naszych celów oraz szczytnych wartości organizacji, jakimi są: braterstwo
i pojednanie narodów, porozumienie, dialog, solidarność i wzajemny szacunek między
narodami na Wschodzie i Zachodzie Europy i świata.
Sztandar uzewnętrzniać będzie jedność i współdziałanie społeczności organizacji,
a także osobiste przywiązanie do niej każdego z nas. Będzie on nam towarzyszyć
podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla Stowarzyszenia, jak również dla
naszego środowiska lokalnego, regionu, dla Polski i Europy. Wokół sztandaru będziemy
jednoczyć się zarówno w chwilach radosnych, jak i smutnych. Pragniemy, aby nasz poczet
sztandarowy uczestniczył regularnie w uroczystościach kościelnych, państwowych,
samorządowych, organizacyjnych i żałobnych, ważnych dla społeczności Stowarzyszenia.
Uroczyste wręczenie i poświęcenie sztandaru, połączone
z obchodami 5. rocznicy założenia Stowarzyszenia, planujemy
na dzień 12 września 2015 r. we Wrocławiu na terenie osiedla
Jerzmanowo, gdzie funkcjonuje nasza największa placówka kulturalna
– Dom Przyjaźni Narodów przy ul. Jarnołtowskiej 5. Jubileuszowej
Mszy św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym we WrocławiuJerzmanowie będzie przewodniczyć, a także dokona poświęcenia
sztandaru J. E. Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski. Po Mszy św. na
placu przy Domu Przyjaźni Narodów odbędzie się wręczenie sztandaru
i uhonorowanie fundatorów oraz rozpocznie się festyn jubileuszowy.
W uroczystości tej wezmą udział przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych Dolnego Śląska, dostojnicy Kościoła Katolickiego i Cerkwi
Prawosławnej, fundatorzy sztandaru, członkowie, przyjaciele i wolontariusze naszego
Stowarzyszenia, przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, ośrodków
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naukowych i akademickich, instytucji kultury, mieszkańcy Wrocławia, Oławy i naszego
regionu, a także goście z innych regionów Polski i z zagranicy.
W czasie uroczystości fundatorzy poproszeni zostaną o osobiste (lub poprzez
przedstawiciela) przybicie imiennego „gwoździa fundacyjnego” do drzewca
sztandaru. Symboliczny gwóźdź z głowicą w kształcie tarczy, z ręcznie wygrawerowanym
imieniem i nazwiskiem (lub nazwą) i miejscowością (lub sprawowaną funkcją) fundatora,
będzie pamiątkową cegiełką i deklaracją wsparcia każdej osoby, rodziny, firmy lub
instytucji, która zamierza w ten sposób potwierdzić na sztandarze swoją obecność
w historii Stowarzyszenia.
Uprzejmie prosimy o dobrowolne darowizny na rzecz ufundowania sztandaru
naszego Stowarzyszenia, w wysokości według Państwa możliwości i uznania.
Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustalono na:
 bez względu na wysokość wpłaty – wpis do Księgi Fundatorów i Darczyńców;
 wpłata od 20 zł – dyplom honorowy wręczany fundatorowi;
 wpłata od 250 zł – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą koloru srebrnego;
 wpłata od 500 zł – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą złoconą.
Każdy fundator, bez względu na wysokość wpłaconej darowizny, zostanie wpisany
do pamiątkowej Księgi Fundatorów i Darczyńców. Każdy, kto przeznaczy na sztandar
co najmniej 20 zł, otrzyma dyplom honorowy.
Minimalna wartość darowizny dla fundacji pamiątkowego
gwoździa do drzewca sztandaru wynosi 250 zł (gwóźdź srebrny)
lub 500 zł (gwóźdź złoty). Fundatorzy gwoździ otrzymają także dyplom
honorowy. Na głowicy gwoździa w kształcie tarczy umieszczone będzie
ręcznie grawerowane imię i nazwisko (lub nazwa) i miejscowość
zamieszkania lub siedziby (ewentualnie sprawowana funkcja) fundatora.
Gwoździe fundatorów umieszczane będą od góry drzewca sztandaru
w kolejności od najwyższej darowizny. Wykaz fundatorów gwoździ Przykład gwoździa
fundacyjnego
opublikujemy też na naszych stronach internetowych oraz w prasie.
Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat na konto bankowe:

Nr rachunku: 87 2030 0045 1110 0000 0248 3000
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”
Adres: Gać 53, 55-200 Oława. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Oławie.
W tytule przelewu proszę wpisać: „Darowizna na Komitet Fundacyjny Sztandaru”.
Wpłat można także dokonywać w gotówce do kasy Stowarzyszenia za pokwitowaniem.
Wpłaty z zagranicy - IBAN: PL 87 2030 0045 1110 0000 0248 3000, SWIFT/BIC: GOPZPLPW
Z całego serca dziękujemy za każde wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru
oraz realizowanych przez nas działań. Łączymy wyrazy szacunku.
Sekretarz Komitetu
Fundacyjnego Sztandaru
Asystent Zarządu Stowarzyszenia

Przewodniczący Komitetu
Fundacyjnego Sztandaru
Prezes Stowarzyszenia

Maksym Wołosewicz

Błażej Zając

Kontakt z Komitetem – tel. 603-176-186 (Błażej Zając), e-mail: bzajac@pwz.org.pl
Informacje Komitetu Fundacyjnego Sztandaru na stronie: www.pwz.org.pl
Facebook: http://facebook.com/porozum
Vkontakte: http://vk.com/vzaimoponimanie
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