
 

 

WIOSENNA PACZKA DLA UKRAINY 

         

"...akcja pomocy dla Polski, która rozpoczyna się w roku 1980 w Niemczech, jest wówczas największa na świecie 

(...) tylko do końca roku 1981 przybyły z Niemiec do Polski blisko dwa miliony paczek z pomocą...  tylko w samej 

Francji istniało w pierwszych miesiącach stanu wojennego ponad 300 komitetów pomocy Polsce..." 

 

To było nie tak dawno, to dzięki międzynarodowej solidarności mogliśmy przetrwać stan 

wojenny i zwyciężyć. Dzisiaj takiej pomocy 

oczekują Ukraińcy, zwykli ludzie, szkoły... 

 

Społeczność Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy im. 

Bohdana Ihora Antonycza, przy której działa 

punkt nauczania języka ukraińskiego i religii 

greckokatolickiej, zwraca się do wszystkich 

uczniów i nauczycieli legnickich szkół z propozycją przygotowania  paczek z pomocą dla 

naszych rówieśników ze szkół i domów dziecka na Ukrainie. 

 

 

Jak to zrobimy? 

1. Do 21 marca każda szkoła, która wyrazi gotowość przystąpienia do naszej akcji, 

przygotuje paczki w ustalonej przez siebie ilości (np. jedna od klasy lub od grupy 

wiekowej); 

2. Następnie prześle maila o treści: (nazwa szkoły) "wiosenna paczka dla Ukrainy" liczba 

paczek (np. Gimnazjum nr 3 "wiosenna paczka dla Ukrainy" 16) pod adres koordynatora akcji 

zso4legnica@op.pl 

3. Do 25 marca każda ze szkół otrzyma maila zwrotnego z adresami osób (paczki muszą 

być adresowane imiennie) z placówek, do których zaadresuje i wyśle paczki; 

SZKOLNY 

EUROMAJDAN 

LEGNICA 

 



 

 

4. Do paczek wkładamy: 

a) odzież (tylko nową, najlepiej z metką ze sklepu) - różne rozmiary dziecięce i 

młodzieżowe, przybory szkolne: zeszyty, kredki, mazaki, długopisy, itp. - waga takiej paczki 

do 20 kilogramów; 

b) żywność niepsującą się, słodycze (nie wolno wysyłać produktów pochodzenia 

zwierzęcego np. suchej kiełbasy) - waga paczki do 10 kilogramów; 

c) paczka nie może zawierać: tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz alkoholu , używanej 

odzieży i obuwia, produktów farmaceutycznych, opakowań aerozolowych, banknotów, 

walorów płatnych na okaziciela oraz walut 

WAŻNE! 

- przesyłka musi być nadana jako ekonomiczna paczka pocztowa DO 30 MARCA !!! 

- na przesyłce musi być umieszczony dopisek: „DLA UKRAINY” 

- przesyłka musi być adresowana do osoby fizycznej  

- produkty przesyłane są w opakowaniach fabrycznych  

UWAGA: 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym na Ukrainie prawem celnym, towary tam przesyłane na 

rzecz pojedynczej osoby fizycznej w ramach jednej przesyłki nie podlegają opłatom celnym 

w przypadku gdy ich łączna wartość fakturowa nie przekracza 300 euro. 

Liczymy, że każda szkoła się włączy - adresów nie zabraknie. 

  

         Koordynator Akcji                                                            Dyrektor Szkoły 

       Ks. Mirosław Drapała                                               Anna Hawrylczak-Małańczak 

 


