Paczka dla Rodaków na Wileńszczyźnie
W zeszłym roku pokazaliście Państwo, że los naszych Rodaków na Litwie nie jest Wam
obojętny – za co jeszcze raz dziękujemy. Nawiązana wówczas współpraca za pośrednictwem Klubu
Inteligencji Katolickiej rozwija się i chcielibyśmy również w tym roku pomóc, nie tylko polskim
kombatantom w Litwie, ale też po prostu starszym osobom i rodzinom, które tego wsparcia
potrzebują. Chcielibyśmy w tym roku przed Świętami Wielkiej Nocy przekazać im paczki
żywnościowe. Paczki te sami zawieziemy i przekażemy Rodakom z rejonu Wileńszczyzny.

Na paczki czekamy w siedzibie Szkoły św. Teresy w godzinach pracy do 15 marca br.
Paczka jest nie tylko pomocą materialną, dla Polaków z Litwy jest przede wszystkim
znakiem, że ich rodacy w Polsce ciągle o nich pamiętają i to właśnie ta pamięć i łączność jest
najważniejsza w naszej akcji.
Każdy kto chciałby wspomóc tę akcję proszony jest o przygotowanie paczki, w której powinny
znaleźć się takie artykuły:
 Cukier - 2 kg;
 Konserwy mięsne lub rybne 2 sztuki;
 Sucha
 wędlina paczkowana próżniowo;
 Ryż 1 kg;
 Kasza 2 paczki;
 Herbata;
 Herbata owocowa;
 Kawa mielona i rozpuszczalna;
 Kakao;
 Czekolada 4-5 sztuk;
 Kukurydza, groszek, fasola w puszce;
 Makaron 2 opakowania;
 Owoce w puszce (mandarynka, ananas, brzoskwinia itp.);
 Słodycze (batony, cukierki, czekoladki);
 Olej 1 litr;
 Mydło;
 Proszek do prania;
 Płyn do zmywania;
I dwie rzeczy najważniejsze: polska książka i list lub kartka z życzeniami napisanymi od serca. Paczki
należy dostarczyć do Szkoły św. Teresy do 15 marca. Przed świętami wielkanocnymi zorganizujemy
transport na Wileńszczyznę. Można tez dokonać wpłat na konto Sekcji Wschodnioeuropejskiej 69
1560 0013 2000 1706 4454 5706, jako tytuł wpłaty należy napisać „Darowizna na cele statutowe –
paczka na wileńszyznę” oraz gotówką w księgowości Klubu. Pozyskane środki finansowe pomogą
nam opłacić koszty transportu do Wilna
Prosimy również o wsparcie w zawiezieniu paczek do Wilna – jeśli ktoś z Państwa posiada duży
samochód ciężarowy i gotowy jest go pożyczyć lub pomóc w transporcie – będziemy niezmiernie
wdzięczni!
Wszystkim z góry dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.
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