Rzeszów, 03.04.2019

PROŚBA O WSPARCIE AKCJI POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
DLA POLAKÓW NA UKRAINIE
15-18 SIERPNIA 2019 R.
Szanowni Państwo.
Grupa Wolontariuszy wraz z Fundacją na Rzecz Historii i Tradycji "Polska Historyczna"
w dniach 15-18 sierpnia 2019r. organizuje po raz kolejny wyjazd z pomocą materialną dla
Polaków mieszkających na Ukrainie. Tym razem odwiedzimy z darami Rodaków z Zimnej Wody
k. Lwowa i Rodaków mieszkających w Kitajgrodzie nie daleko Kamieńca Podolskiego.
Nasz wyjazd jest skierowany w sposób szczególny do mieszkających tam Polskich Rodzin
i Dzieci z okazji rozpoczynającego się we wrześniu Roku Szkolnego. Chcemy je obdarować
paczkami żywnościowymi, a dla Dzieci przygotować wyprawki szkolne. Poprzez ten gest
wesprzeć naszych Rodaków w tym trudnym dla nich politycznie czasie i biednym gospodarczo
regionie.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w pozyskaniu żywności
długoterminowej, środków czystości, słodyczy i przyborów szkolnych, które będą przekazane
przez nas osobiście podczas wyjazdu na Ukrainę w dniach 15-18.08.2019r.
Jak zawsze w takich akcjach liczy się dla nas każdy nawet najmniejszy wkład, a przede
wszystkim okazana solidarność i wsparcie wobec naszych Rodaków na Kresach. Nie oczekujemy
wsparcia finansowego, a jedynie wsparcie w postaci artykułów żywnościowych, zabawek,
książek, przyborów szkolnych dla dzieci.
Jesteśmy wdzięczni za każde okazane wsparcie dla naszej Akcji Pomocy Rodakom.
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Ze swej strony zobowiązujemy się umieścić we wszystkich naszych publikacjach
dotyczących naszej Akcji informacji o Osobach i Instytucjach, które włączą się do naszej Akcji.
Zbiórkę prowadzimy do dnia 15.07.2019r. ponieważ musimy mieć czas na odpowiednie
posegregowanie i spakowanie zebranych Darów.

Osobami do kontaktu i odpowiedzialnymi za Akcję są:
JULIA MARTYKA

tel. 669 697 266

AGNIESZKA WYBRANIEC
MICHAŁ BOGACZEWICZ

tel. 787 324 861
tel. 501 298 398

Z poważaniem
Michał Bogaczewicz
Prezes Zarządu
Fundacji "Polska Historyczna"
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Dokument "Prośba o wsparcie Akcji Pomocy.pdf" został podpisany przez Michał Bogaczewicz
certyfikatem
kwalifikowanym
o
numerze
seryjnym
75452205688418234318289718602711580815092997354 wydanym przez
organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-03 12:09:59.
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