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I TY MOŻESZ SPRAWIĆ ŚWIĄTECZNĄ RADOŚĆ  
RODAKOM Z KRESÓW! 

 
WEŹ UDZIAŁ W AKCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ  

OBWÓD WARSZAWSKI ZRZESZENIA „WOLNO ŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ”  
ORAZ 

MŁODZIEŻ SZKÓŁ ZWIĄZANYCH Z WIN-WARSZAWA 
 
 

 „PACZKA DLA KOMBATANTA ZE LWOWA” 
 

Już od ośmiu lat obwód warszawski Zrzeszenia „Wolno ść i Niezawisło ść”- 
kombatancka organizacja podziemia niepodległo ściowego z okresu  
II konspiracji i przedstawiciele współpracuj ących z ni ą szkół mazowieckich 
organizuj ą przed świętami Bo żego Narodzenia akcj ę „Paczka dla kombatanta ze 
Lwowa oraz Polaków z obwodu lwowskiego”. 

 
Akcja polega na zbiórce pieni ędzy i/lub przygotowaniu jednakowych paczek 

żywno ściowych, przewiezieniu ich do Lwowa, a tam przekaza niu kombatantom  
i ich rodzinom. Pieni ądze i paczki przewo żą do Lwowa wychowawcy szkół, 
przedstawiciele młodzie ży, Zrzeszenia WiN we współpracy z konsulatem polski m.  

 
Kresowym Polakom, zwłaszcza dzisiaj, kiedy trudna s ytuacja mi ędzynarodowa 

pogorszyła warunki życiowe na Ukrainie, potrzebna jest nasza pomoc. 
Szczególnie oczekuj ą jej ludzie w podeszłym wieku i najcz ęściej chorzy.  

 
Ofiarno ść, jaką możemy si ę wykaza ć, nie jest dla Nas zbytnim obci ążeniem,  

a dla kombatantów, ich rodzin i coraz mniejszej lic zebnie tamtejszej Polonii, jest 
materialnym świadectwem, że Polska o nich pami ęta! 

 
Jeżeli chcesz pomóc  kombatantom i Polonii ze Lwowa, Stryja, Drohobycza  i 

Borysławia i innych miejsc przygotuj paczk ę (według zał ącznika na drugiej 
stronie) lub przeka ż pewną kwot ę pieni ędzy GRUPIE ORGANIZUJĄCEJ AKCJ Ę W 
WASZEJ SZKOLE. 

 
Paczki przygotowujemy do 30 listopada br.  

  
w imieniu Zarz ądu Obwodu 
Warszawa Zrzeszenia WiN 
mjr Waldemar Kruszy ński 

 



 
 

INFORMACJA 
 
 

Organizatorzy akcji „Paczka dla kombatanta ze Lwowa ” zwracaj ą się z 
propozycj ą, aby zebra ć pieni ądze lub przygotowa ć we własnym zakresie 
paczkę 30×30×30 cm* i produkty do niej. Byłoby zasadne, a by paczka 
zawierała nast ępuj ące produkty: 

 
 - 1 kg ry żu 
 - 1 kg kaszy 
 - 1 kg m ąki 
 - 1 kg cukru 
 - 1l oleju kujawskiego   
 - 0,5 kg makaronu  
 - 4 konserwy mi ęsne lub 2 wi ększe (np. szynka) 
 - puszka ananasów 
 - puszka brzoskwi ń 
 - kostki rosołowe (np. Knorr) 
 - czekolada du ża 
 - ptasie mleczko 
 - ciastka (np. delicje lub je żyki) 
 - kakao 
 - kawa rozpuszczalna 
 - opakowanie herbaty ( np. w saszetkach) 
ewentualnie konserwy rybne. 

 
Do paczki dobrze byłoby doł ączyć opłatek i życzenia świąteczne  

z podpisami ofiarodawców. 
 

Można równie ż przynosi ć NOWE: koce, kołdry, 
śpiwory.  

 

*Znormalizowane, jednakowe kartony dostarczymy grup ie organizuj ącej 
akcj ę przed ko ńcem listopada br.  

 


