
  

     

W trakcie dotychczasowej dwudziestoletniej 

działalności  Fundacja Bukowińska „Bratnia 

Pomoc”  realizowała m.in. następujące działania: 
 

• w latach  1993 – 2005 zorganizowano 8 

wyjazdów pielgrzymkowych do kościoła pw. 

Sw. Anny w Storożyńcu, przy okazji których 

zakupiono i przekazano  dla tamtejszego  

kościoła i Polaków towary wartości 10.680 zł 

oraz dary rzeczowe otrzymane od 

Bukowińczyków z Niemiec (duże ilości odzieży). 
 

• W tym okresie udzielono finansowej pomocy w 

kwocie 2.798 zł. dla 4 polskich kleryków z 

Ukrainy, studiujących w Polsce  oraz zakupiono  

artykuły dla dzieci polskich na Bukowinie na 

paczki mikołajowe wartości 6.303 zł. 
 

• Z okazji 10 lecia działalności Fundacji 

zorganizowana została we wrześniu 2002 r. 

wystawa w Muzeum regionalnym w Lubaniu 

prezentująca „Pamiątki Polaków z Bukowiny”, 

która cieszyła się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców Lubania i okolic. 
 

• Z okazji dwudziestolecia działalności Fundacji  

staraniem Zarządu zorganizowana została 

wystawa w  Muzeum Regionalnym w Lubaniu 

przygotowana przez Instytut Bukowiński w 

Augsburgu pn. „Przesiedlenia”. 
 

• W celu propagowania kultury i tradycji 

bukowińskiej w 2003 r. powstał amatorski 

zespół artystyczny pn. „Echo Bukowiny”, który 

rozwija się prężnie prezentując swoją 

działalność na terenie Lubania, powiatu 

Lubańskiego oraz poza granicami województwa 

i kraju.   
 

• Utrzymywana jest stała więź z Bukowińczykami 

z różnych regionów.  
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Projekt dofinansowany ze środków Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
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 Harmonogram działań w projekcie:   
      

Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc” serdecznie 

zaprasza mieszkańców Lubania i powiatu 

lubańskiego do udziału w projekcie pt.  
 

POWRÓT DO KORZENI –  ŚLADAMI NASZYCH 
OJCÓW NA BUKOWINĘ. 

 

Celem projektu jest zwiększenie świadomości 

kulturowo-historycznej mieszkańców Lubania i 

powiatu lubańskiego nt. Bukowińczyków oraz 

zachowanie przed zapomnieniem dorobku 

kulturalnego i tradycji bukowińskich.  
 

Nasz projekt zajął wysokie 3  miejsce wśród 1490 

wniosków projektowych, złożonych do tego samego 

konkursu z terenu całej Polski! 
 

Projekt jest realizowany od 1 maja do 31 grudnia 

2013 r. przy dofinansowaniu ze środków 

pochodzących z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców 

Lubania i powiatu lubańskiego. 
 

Udział we wszystkich wydarzeniach projektowych 
jest bezpłatny!!! 

 

Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców 

Lubania  i powiatu lubańskiego do włączania się w 

prace projektowe!  
 

Serdecznie zachęcamy także wszystkich 
Bukowińczyków z Lubania i powiatu lubańskiego 
oraz ich potomków do udostępniania do 
archiwizacji posiadanych pamiątek dot. Bukowiny, 
w szczególności z okresu przedwojennego oraz 
związanych z osiedlaniem się w Polsce po 1945 r., 
takich jak np. stare zdjęcia, dokumenty czy też 
przedmioty codziennego użytku. 
 

Więcej informacji udziela: Jan Guła 
 

 • VI.2013 – Lubań – Spotkanie z 

Bukowińczykami dla mieszkańców Lubania i 

powiatu lubańskiego 
 

• IX.2013 – Muzeum Regionalne w Lubaniu  -

Wystawa fotograficzna  nt. współczesnej 

Bukowiny i jej zabytków kultury  
 

• IX.2013 - Muzeum Regionalne w Lubaniu  - 

Wernisaż - otwarcie wystawy nt. współczesnej 

Bukowiny 
 

 

• V-VIII.2013 - Wykonanie strojów dla zespołu 

folklorystycznego „Echo Bukowiny”  
 

• V – XII.2013 - Opracowanie, wydanie i 

dystrybucja bezpłatnej książki nt. Bukowiny i 

Bukowińczyków z miasta Lubań i powiatu 

lubańskiego  
 

• XII.2013 – Lubań - Spotkanie z mieszkańcami 

dot. promocji książki  
 

 
 

 Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc” w 

Lubaniu została założona w dniu 12 września 

1992 r. przez 15-osobową grupę założycieli – 

fundatorów, którymi byli Bukowińczycy 

głównie z Uniegoszczy i Lubania. Inicjatorem 

powołania tej organizacji był dr Jan Bujak z 

Krakowa. 

Osobowość prawną Fundacja uzyskała w dniu 

21 grudnia 1992 r. poprzez zarejestrowanie jej 

w Sądzie Rejestrowym dla m. stołecznego 

Warszawy. 
 

Fundacja powołana została do realizacji 

następujących celów statutowych: 
 

 

• Działalność charytatywna na rzecz 

Bukowińczyków w Polsce oraz Rodaków 

zamieszkałych na Bukowinie oraz 

kościoła katolickiego na Bukowinie. 
 

• Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości  narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej. 
 

• Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot Bukowińczyków i społeczności 

lokalnych poprzez organizowanie 

różnorodnych  spotkań integracyjnych o 

charakterze religijnym, kulturalnym, 

popularno-naukowym oraz tury-

stycznym, a także udział członków 

Fundacji i mieszkańców w tych 

spotkaniach. 
 

• Popularyzowanie kultury, sztuki i 

tradycji poprzez tworzenie i 

funkcjonowanie amatorskich zespołów 

artystycznych folkloru bukowińskiego. 
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