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Dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych
z terenu województwa mazowieckiego 

     Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w nawiązaniu do pisma z dnia 2 marca 2022 r. (BKO.021.6.2022.AJ) w sprawie akcji 

„Paczka na Kresy – Wielkanoc 2022”, skierowanej w tym roku do ofiar wojny 

w Ukrainie, zachęcam Państwa do włączenia się w kolejne działania, które będą 

realizowane w  okresie od 19  do 23 kwietnia br.

Chcemy w tym czasie, tj. przed świętami wielkanocnymi, obchodzonymi przez  

kościół wschodni w dniach 24-25 kwietnia br., przekazać świąteczne paczki, 

przygotowane przez Polską Fundację Narodową, do 2,5 tys. rodzin - uchodźców 

z Ukrainy.

Nie będzie to możliwe bez Państwa pomocy, wsparcia wolontariuszy i młodzieży 

szkolnej, która wraz z opiekunami odwiedzi rodziny ukraińskie, poszkodowane 

w wyniku konfliktu wojennego. Proponujemy dołączenie do paczek kartek 

świątecznych przygotowanych przez uczniów. Wierze, że ten symboliczny gest 

będzie równie ważny dla odwiedzanych osób, które spędzą te święta z dala od 

swoich bliskich i rodzinnych domów. 

Zapraszamy Państwa do pomocy w pakowaniu paczek w dniu 19 kwietnia br. (przy 

ul. Bartyckiej 26 pawilon D1 w Warszawie, kontakt telefoniczny 605588792, od godz. 

9.00). 

Przygotowane paczki będzie można odebrać z siedziby Kuratorium Oświaty 

w Warszawie oraz z Delegatur Kuratorium w: Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce, 



Ciechanowie i Płocku, w dniach 20-23 kwietnia br., po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu1.  Jeśli zechcecie Państwo podzielić się informacjami 

z prowadzonej akcji prosimy o oznaczanie ich w mediach społecznościowych 

hasztagiem #PaczkaNaKresy2022.

  

Organizatorem akcji jest: Fundacja Kresy w potrzebie – Polacy Polakom, przy 

wsparciu: Mazowiecki Kurator Oświaty, Poczta Polska, Mazowiecka Wojewódzka 

Komenda OHP, harcerze ze Szczepu 147 „Błękitni” oraz Polska Fundacja Narodowa. 

Akcja jest realizowana pod patronatem Wicemarszałek Sejmu p. Małgorzaty 

Gosiewskiej.

Dziękuję państwu za dotychczasową pomoc i serdecznie zachęcam do włączenia się 

w tę szlachetną inicjatywę.

          Z poważaniem 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska

1 Siedziba Kuratorium w Warszawie – tel. 790 791 234, Delegatura w Radomiu – tel. 607 181 121, Delegatura 
w Siedlcach – tel. 608 391 777, Delegatura w Ostrołęce – tel. 668 338 227, Delegatura w Ciechanowie – tel. 
609 456 115, Delegatura w Płocku – tel. 600 166 784


