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„Takie niespodzianki umacniają tożsamość narodową żyjących na Wileńszczyźnie Polaków” – mówili
mieszkańcy miejscowości Turgiele na Litwie. „Byli u nas rok temu, są także i w te święta. Dziękujemy
za ten piękny gest i jedność z nami. Nasze domy są zawsze dla was otwarte”.

Na koncie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej udało się w tym roku zebrać 63 tysiące
złotych, z Wrocławia wyjechała paczka warta 20 tysięcy złotych z markową odzieżą a z ponad 25
punktów zbiórki w Polsce i zagranicą wolontariusze zgromadzili około 3 tony produktów o wartości
prawie 20 tysięcy złotych. Dodatkowo za kwotę 10 tysięcy złotych na ferie do Polski zostały
zaproszone polskie dzieci z Litwy.

„Cieszymy się, że możemy choć na święta, sprawić naszym rodakom miłą niespodziankę” – mówi
Wojciech Woźniak, inicjator Akcji. „Nie zbawimy świata, ale radość, którą daliśmy zostaje w sercach
obdarowanych oraz naszych”.

Wielkie pakowanie darów w Szkole Podstawowej w Przecławiu zainaugurowała Para Prezydencka.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przygotowali
pierwsze paczki, które pojechały na Litwę. Prezydent z małżonką przygotowali także osobistą paczkę
dla polskich dzieci ze Szkoły Specjalnej w Solecznikach na Litwie oraz dla Pani Aleksandry, bohaterki
akcji „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.

„W obie strony dwa samochody z pomocą pokonały prawie 3000 km” – mówi Łukasz Szełemej,
współorganizator Akcji. „To była długa i wyczerpująca droga, jednak z uśmiechem na twarzy.
Pamiętamy o naszych Rodakach na Wileńszczyźnie, dajemy im siłę i radość. Jesteśmy jedną wielką

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/110-tysiecy-zlotych-bilans-akcji-paczka-dla-rodaka-bohatera-na-kresach/
http://zw.lt/assets/paczka1.jpg


polską rodziną”.

Druga edycja akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” rozpoczęła się już w czerwcu.
Pierwszym etapem charytatywnej zbiórki było zorganizowanie letnich wakacji dla dzieci z Kresów.
Razem z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizatorzy akcji zaprosili w lipcu polonijne
dzieci na kolonię z elementami obozu językowego. Wzięło w niej udział 40 dzieci z rodzin polskich
mieszkających na Grodzieńszczyźnie na Białorusi oraz 10 dzieci z rodzin polskich z Wileńszczyzny.

W trakcie turnusu dzieci brały udział w lekcjach języka polskiego oraz w integracyjnych zabawach z
polskimi rówieśnikami z województwa Zachodniopomorskiego. Przez 12 dni dzieci odpoczywały w
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Brzózki” w Popielewie k/Nowego Warpna.

Celami przyjazdu dzieci z Kresów do Polski było pogłębianie umiejętności posługiwania się językiem
polskim, przybliżenie tradycji i zwyczajów polskich, stymulowanie rozwoju intelektualnego,
emocjonalnego i fizycznego, rozwijanie predyspozycji psychofizycznych dzieci przez gry, konkursy,
spotkania z ciekawymi gośćmi oraz umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z kraju pochodzenia ich
przodków.

„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” to akcja szczecinian. Pomysł zrodził się podczas lipcowej
XXIV Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki-Wilno w 2014 roku. W trakcie marszu do Wilna
pielgrzymi spotykali na swojej drodze wielu rodaków mieszkających na Litwie, którzy częstowali
wszystkich pątników, czym tylko mogli.

Wtedy, inicjator akcji, Wojciech Woźniak spotkał na swojej drodze panią Aleksandrę, która witała
pielgrzymów kilkoma kanapkami oraz marchewkami z przydomowego ogrodu. Wzruszające zdjęcie,
które wtedy wykonał, zainicjowało plan pomocy Rodakom na Kresach. W organizację akcji włączył się
Łukasz Szełemej, ks. Maciej Szmuc z Caritasu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który
udostępnił specjalne konto zbiórki oraz Bartłomiej Ilcewicz z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana”. Nazwa akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” nawiązuje do poświęcenia
Polsce, pamięci polskich korzeni oraz pielęgnowaniu tradycji i narodowego dziedzictwa.

„Jesteśmy wdzięczni naszym Rodakom na Kresach za rozpowszechnianie polskiej mowy, za
utrwalanie historii, za trud życia. Naszą akcją oddajemy hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie
przestrzegają maksymy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych współczesnych Bohaterów
zachowujących Polskość w najczystszej postaci” – mówi Wojciech Woźniak.

Od 20 listopada do 17 grudnia 2014 roku do siedzib Caritasu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
oraz Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinie mieszkańcy Szczecina i regionu
przynosili dary do paczek. Uruchomione zostało także specjalne konto na które wpłynęło ponad 34 000
złotych od darczyńców z Polski i z zagranicy. Akcję wsparło finansowo ponad 360 osób z 200
miejscowości.

20 grudnia 2014 roku do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie trafiło łącznie 400 paczek z
żywnością, chemią gospodarstwa domowego, odzieżą oraz książkami. Dzięki świątecznej zbiórce
udało się zebrać ponad 6 ton darów. Paczki przywiezione dwoma autami ze Szczecina trafiły do
Turgieli, Jaszun, Solecznik, Rakańców i Ejszyszek. Ostatnim punktem było serdeczne spotkanie z
Panią Aleksandrą, od której rozpoczęła się ta niezwykła przygoda.

„Po wielu dniach ciężkiej pracy, tysiącu wykonanych rozmów i pokonaniu 2500 km, jesteśmy dumni, że
Polacy pamiętają o naszych Rodakach na Kresach. Była to dla nas wzruszająca podróż, której
towarzyszyła Boża opieka. Był to dar Zachodnich Kresów dla Wileńszczyzny – bliskich naszemu sercu
Kresów Wschodnich” – mówi Łukasz Szełemej.

Pomysłodawcą akcji jest Wojciech Woźniak, a współorganizatorami Łukasz Szełemej, ks. Maciej
Szmuc z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Bartłomiej Ilcewicz z Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie.



Akcja zadedykowana jest, pochodzącym z Kresów, Żołnierzom Armii Krajowej ze Szczecina – Pani
Major Danucie Szyksznian-Ossowskiej, ps. „Sarenka” (Powstaniec Wileński) oraz Panu Kapitanowi
Zbigniewowi Piaseckiemu, ps. „Czekolada” (Powstaniec Warszawski).

Od początku drugiej edycji akcję wspierała Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda.

Galerię zdjęć z finału akcji można obejrzeć tutaj.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.575789715920138.1073741864.424139771085134&type=3

	110 tysięcy złotych - bilans akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach" » Wiadomości Znad Wilii

