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Paczka na Boże Narodzenie dla żołnierzy AK na Białorusi
Po udanej poprzedniej akcji „Paczka na Wielkanoc”, organizujemy kolejny projekt adresowany do
kombatantów AK na Białorusi. Zadanie jest realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Żołnierzy AK na Białorusi.
Na Białorusi żyje obecnie ok.80 byłych żołnierzy AK, większość to ludzie w podeszłym wieku, schorowani
i żyjący w niedostatku. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia organizujemy akcję zbierania
paczek żywnościowych dla tych osób. Przygotowaliśmy listę artykułów, które chcemy umieścić w paczce. Ważne
jest, aby zawsze w przesyłce znalazła się kartka świąteczna z życzeniami. Pamięć Rodaków z Polski jest niezwykle
ważna dla byłych żołnierzy AK na Białorusi.
Lista rzeczy, które powinny znajdować się w paczkach świątecznych:
• kawa
• herbata
• kakao
• szynka w puszcze
• owoce w puszce
• paczka ciastek
• czekolada
• kartka świąteczna z życzeniami + ewentualnie opłatek
Jeżeli chcą Państwo pomóc w ten sposób Rodakom na Białorusi, proszę o kontakt z naszym
biurem. Nasze Stowarzyszenie zajmuje się zbiórką artykułów i przesyłaniem ich do konkretnych osób
na Białorusi.
FORMY POMOCY:
Stowarzyszenie ODRA NIEMEN zbiera fundusze na zakup artykułów lub gotowe paczki.
Dowolne przesyłki finansowe można przesłać na nasze konto bankowe z dopiskiem PACZKA
BOŻONARODZENIOWA DLA ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI.
Gotowe paczki proszę przesłać na nasz adres. Wszystkie paczki jednym transportem dowozimy na
Białoruś, a następnie każdemu członkowi Stowarzyszenia AK na Białorusi dostarczamy paczkę.
Serdecznie dziękuję za pomoc i poniżej przekazuję wszystkie dane:
Paczki proszę przesyłać na adres:
STOWARZYSZENIE ODRA NIEMEN
ul.Kołłątaja 24, pok. 11,
50-007 Wrocław
Dowolne wpłaty można przesyłać na konto:
NORDEA BANK POLSKA: 27 1440 1387 0000 0000 1132 7222
Dla wpłat z zagranicy : SWIFT – NDEAPLP2
Zapraszam do współpracy
Ilona Gosiewska - Prezes Stowarzyszenia ODRA NIEMEN

