
 

 

 

PACZKA DLA UKRAINY jest akcją stworzoną w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Skala kryzysu 

humanitarnego rośnie z każdą minutą. Brakuje żywności, środków higienicznych, opatrunków. Kobiety z 

dziećmi czekające wiele godzin w kolejce do przejścia granicznego nie mają co dać dzieciom do jedzenia.  

Ideą akcji jest tworzenie gotowej paczki przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła Caritas dla 

rodzin na Ukrainie bądź przekazywane na miejscu uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do 

życia.  

 

Instrukcja przygotowania akcji Paczka dla Ukrainy 

1. Opakowania kartonowe z logo Caritas (wymiary 53 cm x 40 cm x 26 cm) trafią do magazynów Caritas 

diecezjalnych, skąd puste będzie można przekazać dla m.in. wspólnot parafialnych, szkół współpracujących w 

ramach SKC, placówek Caritas, osób prywatnych, wszystkich, którzy chcą się zaangażować w akcję 

charytatywną PACZKA DLA UKRAINY.  

2. Poszczególne grupy, wspólnoty, rodziny wypełniają karton produktami największej potrzeby zgodnie z 

proponowaną listą produktów (Załącznik nr 1). 

3. Każda paczka powinna być zapakowana do pełna, jednakże musi być zamknięta i zabezpieczona. 

4. Paczka nie powinna przekraczać wagi 17 kg. 

5. Paczka powinna zawierać zawsze produkty z trzech kategorii: 

• żywność z długim terminem ważności (np. makaron, ryż, konserwy, puszki) 

• produkty dla dzieci (np. kaszki, słoiczki, soki) 

• artykuły chemiczne, kosmetyczne (np. papier toaletowy, chusteczki nawilżone, mydło, pasta do zębów, 

plastry opatrunkowe) 

6. Do paczki nie wkładamy używanych ubrań. 

7. Przygotowana paczka powinna być gotowym zestawem produktów (wypełnionym do pełna i bez potrzeby 

uzupełnienia), możliwym do przekazania rodzinie na Ukrainie. 

8. Skompletowaną większą ilość gotowych paczek ułożonych i ofoliowanych na paletach należy 

przesłać/przewieźć do magazynów przeładunkowych w Leżajsku. Palety powinny być oklejone naklejkami z 

logo Caritas wielkości A5 wraz z określeniem liczby kartonów i szacunkowej wagi. 

ADRESY MAGAZYNÓW PRZEŁADUNKOWYCH: 

- ul. Żeromskiego 3, 37-300 Leżajsk 

Caritas Przemyśl będzie organizować transporty na Ukrainę do naszych partnerów – Caritas Ukraina i Caritas-

SPES, które będą zajmować się dystrybucją wśród rodzin. 

 

 

 

 

 



 

Przykładowa spakowana PACZKA DLA UKRAINY 

 

 

Zamknięta paczka: 

 



 

 

Proponowane produktu do umieszczenia w gotowej paczce 

WAŻNE! Waga zapakowanych towarów nie powinna przekroczyć 17 kg! 

L.p. 

Nazwa produktu 

Sugerowana 

ilość 

opakowań 

waga 

jednostkowa 

(kg) 

Waga  

(kg) 

1 makaron 1 0,5 0,5 

2 ryż/kasza 2 0,4 0,8 

3 cukier 1 1 1 

4 konserwy/puszki mięsne/pasztet 3 0,3 0,9 

5 herbata (40 torebek) 1 0,05 0,05 

6 pieczywo chrupkie 2 0,2 0,4 

7 mleko UHT 2 1 2 

8 zupy Instant 4 0,07 0,28 

9 owsianki instant 4 0,03 0,12 

10 orzechy/bakalie 2 0,2 0,4 

11 batony energetyczne/owsiane 4 0,04 0,16 

12 paluszki,krakersy 2 0,1 0,2 

13 dania gotowe o długim terminie 2 0,8 1,6 

14 kaszki dla dzieci 2 0,2 0,4 

15 słoiczki dla dzieci 4 0,125 0,5 

16 
soczki dla dzieci (w opakowaniu plastikowym) 

2 
0,33 0,66 

17 musy owocowe  2 0,12 0,24 

18 biszkopty 1 0,12 0,12 

19 szampon i żel pod prysznic 2 w 1 dla dzieci 1 0,5 0,5 

20 papier toaletowy 1 0,8 0,8 

21 chusteczki higieniczne (wagon) 1 0,3 0,3 

22 chusteczki nawilżone 2 0,4 0,8 

23 podpaski 1 0,04 0,04 

24 mydło w kostce 2 0,09 0,18 

25 szczoteczki do zębów 2 0,01 0,02 

26 pasta do zębów 1 0,1 0,1 

27 żel pod prysznic (zapach uniwersalny) 1 0,5 0,5 

28 szampon (unisex) 1 0,4 0,4 

29 plastry z opatrunkiem do cięcia 2 0,02 0,04 

30 woda utleniona 2 0,1 0,2 

31 grzebień/szczotka do włosów 1 0,01 0,01 

32 żel antybakteryjny 2 0,1 0,2 

33 świeca 5 0,3 1,5 

34 zapałki 5 0,05 0,25 
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Czcigodny Księże Proboszczu 

1. Caritas Diecezji Tarnowskiej włącza się w ogólnopolską akcję PACZKA DLA UKRAINY. Jest to akcja 

pomocowa skierowana przede wszystkim do rodzin, które pozostają w Ukrainie i wymagają wsparcia w 

produkty niezbędne do życia, a trudne do zakupienia na miejscu w sytuacji wojny.  

2. Paczki te będą przygotowywane we wszystkich parafiach naszej diecezji przez różnego rodzaju organizacje i 

wspólnoty parafialne na czele z Parafialnym Zespołem Caritas oraz przez osoby prywatne, które zechcą 

samodzielnie włączyć się w tę akcję.  

3.W przygotowanych paczkach powinny znaleźć się tylko te produkty, najlepiej wszystkie, które znajdują się na 

załączonej liście. Oczywiście nie określamy żadnych marek tych produktów, natomiast zwracamy uwagę na 

ilość i ciężar poszczególnych opakowań. Jest to związane z tym, że wszystkie produkty muszą zmieścić się w 

jednym kartonie, którego ciężar nie powinien przekroczyć 17 kg.  Do każdego kartonu zostanie dołączony 

krótki list skierowany do odbiorców paczki. 

4. Przygotowane przez Caritas kartony zostaną dostarczone mniej więcej w połowie marca do księży 

wicedziekanów, którzy następnie rozdysponują je proporcjonalnie do ilości wiernych  na poszczególne parafie 

w dekanacie. Do dekanatu dotrze ok. 100 kartonów, co w przeliczeniu na jedną parafię daje niecałe 10 paczek. 

Będzie to pierwsza transza takiej pomocy. Należy spodziewać się, że akcja będzie kontynuowana w niedalekiej 

przyszłości, kiedy otrzymamy kolejną partię kartonów. 

5. Prosimy, aby już w najbliższą niedzielę (6 marca)poinformować parafian o tej akcji i zachęcić działające w 

parafii grupy lub osoby prywatne do rozpoczęcia zbiórki artykułów wykazanych w załączonej liście. 

Oczywiście listy z artykułami można wydrukować w większej ilości egzemplarzy, aby wszyscy zainteresowani 

mogli je zabrać ze sobą do domu. Zachętę do akcji można ponawiać podczas nabożeństw pasyjnych. 

6. Po otrzymaniu od Caritas kartonów z logo będzie trzeba spakować zebrane artykuły do paczek i odpowiednio 

je zabezpieczyć oklejając przezroczystą taśmą, tak aby logo Caritas i logo akcji pozostały widoczne. Zaklejone 

paczki będzie trzeba dostarczyć do jednego, wyznaczonego w dekanacie przez księdza wicedziekana miejsca 

(magazynu), gdzie paczki będą umieszczane na europaletach, owijane przezroczystą folią i zawożone do punktu 

zbiorczego w Leżajsku (archidiecezja przemyska). Szczegóły związane z transportem palet otrzymają księżą 

wicedziekani. 



 

Czcigodny Księże Wicedziekanie, Czcigodny Księże Proboszczu! 

Podaję informacje dotyczące akcji: PACZKA DLA UKRAINY:  

1. Przygotowane przez Caritas kartony zostaną dostarczone w poniedziałek/wtorek (14/15 marca) do jednego 

miejsca w dekanacie wyznaczonego przez Ks. Wicedziekana. Jeżeli byłoby to inne miejsce niż parafia ks. 

Wicedziekana, prosimy o pilny kontakt z naszym biurem (tel. 660 096 797). Możliwe jest wcześniejsze 

dostarczenie do niektórych dekanatów. 

2. Ilość kartonów na poszczególne dekanaty została umieszczona na załączonej liście.  

3. Kartony powinny zostać rozdysponowane na parafie w dekanacie do uzupełnienia towarami z załączonej 

listy.  

4. Po wypełnieniu kartonów osoby odpowiedzialne w parafii za akcję umieszczają w nich list w języku 

ukraińskim , zabezpieczają paczkę oklejając ją przezroczystą taśmą i umieszczają na jednej ścianie kartonu 

naklejką z logo akcji (flaga Ukrainy z napisem : PACZKA DLA UKRAINY). Listy i naklejki będą dostarczone 

razem z kartonami. 

5. Zaklejone paczki będzie trzeba dostarczyć do jednego, wyznaczonego w dekanacie przez księdza 

Wicedziekana miejsca (magazynu). Bardzo serdecznie i usilnie prosimy Księży Wicedziekanów o 

zorganizowanie palet, umieszczenie na nich paczek (20 paczek na jedną paletę), owinięcie ich streczem  i 

zorganizowanie transportu do  jednego z dwóch magazynów na terenie diecezji. Na załączonej liście jest 

zaznaczone który dekanat do którego magazynu. Koszty tego przedsięwzięcia, jeżeli nie będą mogły być 

poniesione solidarnie przez cały dekanat (można postarać się o darczyńców, szczególnie jeśli chodzi o palety i 

strecz), zostaną sfinansowane przez Caritas DT. 

6. Przyjmowanie paczek będzie miało miejsce w Wielogłowach i Wojniczu  w dniach 24 i 25 marca. 

W Wojniczu w magazynie na terenie parafii (stary magazyn Caritas) osobą odpowiedzialną jest pan 

Jerzy Pikul (tel. 660 096 797), godziny przywozu od 10 do 17. 

W Wielogłowach na terenie Firmy Wiśniowski (Wielogłowy 153, wjazd od Dąbrowy) kierujemy się do 

punktu Ochrony i otrzymujemy wskazówki dojazdu do magazynu. W wyjątkowych sytuacjach można 

kontaktować się z dyrektorem logistyki Panem Serafinem (tel. 605092279). Przywóz paczek tylko w godz. 

od 7 do 15. 

 

7.  Dekanaty z Podkarpacia (Dębica Wschód, Dębica Zachód, Mielec Południe, Mielec – Północ, Pilzno, 

Pustków Osiedle, Radomyśl) – po kontakcie z ks. Piotrem Grzanką - wysyłają wspólnie paczki bezpośrednio do 

magazynu w Leżajsku. 

 


