
Ty też możesz pomóc ludziom na granicy! 

 

   Słysząc doniesienia z granicy polsko-białoruskiej wielu z nas zastanawia się co można 

zrobić by pomóc koczującym wzdłuż granicy ludziom, wykorzystywanym w niehumanitarny 

sposób przez białoruski reżim na użytek bieżącej polityki. 

Być może część z nas czuje się zagubiona słysząc docierające znad granicy, nierzadko 

sprzeczne informacje z różnych źródeł. 

„Jeśli nie wiesz jak się zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie”. 

 

Przyzwoitość nakazuje by zatroszczyć się o życie i zdrowie matek i ich dzieci koczujących w 

lesie bez szans na jakąkolwiek pomoc w rozwiązaniu ich skomplikowanej sytuacji. 

I właśnie dlatego prosimy mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic o pomoc w zbiórce 

rzeczy niezbędnych do przeżycia w ekstremalnych warunkach jakie panują obecnie w lasach 

na pograniczu polsko-białoruskim. 

 

Prosimy o zakup konkretnych produktów, a jeśli ktoś może sobie na to pozwolić to 

przygotowanie dowolnie skomponowanego zestawu produktów, który trafi do konkretnej 

osoby. 

Listę produktów publikujemy na stronach internetowych organizatorów akcji, podajemy 

również przykładowe miejsca, gdzie można je kupić. Produkty te będziemy zbierać w 

siedzibie Komendy Hufca ZHP na ul. Staszica 1 w dniach 13 listopada – 6 grudnia 2021 r. od 

poniedziałku do piątku w godzinach 16-18.  

Dlaczego nie zbieramy rzeczy nie figurujących na liście? Ponieważ ekstremalne warunki 

panujące w lesie wymagają produktów przystosowanych właśnie do takich warunków. 

Dlatego też m.in. nie przydadzą się szaliki, wełniane rękawiczki, czy inne rzeczy znalezione 

w szafie. 

Dlaczego puszki rybne i drobiowe? Spora część osób, którym niesiemy pomoc to 

muzułmanie, szanujemy ich religię i związane z nią zwyczaje. 

Dlaczego na liście znajdują się power banki i kable micro USB? Ponieważ ludzie ci 

potrzebują utrzymywać kontakt telefoniczny ze wspierającymi ich wolontariuszami.   

 

Zachęcamy do zorganizowania mini-zrzutek wśród znajomych, czy sąsiadów i wspólnego 

zakupu kurtki czy butów. Pokażmy, że potrafimy być ofiarni i że nie jesteśmy obojętni na los 

ludzi, którzy proszą o pomoc. 

Ze swojej strony możemy zapewnić, że wszystkie zebrane produkty trafią we właściwe ręce. 

 



Jak możesz pomóc? 

1. Zapoznaj się z listą zbieranych produktów (strona www.ostrow.zhp.wlkp.pl lub na 

stronach pozostałych współorganizatorów). 

2. Wybierz z listy to co chciałbyś przekazać. 

3. Sprawdź gdzie można to kupić. Pomocny w tym będzie załączony do listy link, 

aczkolwiek możesz wybraną rzecz kupić gdziekolwiek, sprawdź jedynie czy ma 

porównywalne parametry. 

4. Dokonaj zakupu. 

5. Dostarcz zakupione produkty do siedziby Komendy Hufca ZHP na ul. Staszica 1 

między poniedziałkiem a piątkiem w godzinach 16-18. 

6. Jeśli posiadasz rzeczy figurujące na liście, mające porównywalne parametry a są one 

mało używane, to również możesz je przekazać. 

 

 

Ostrowską akcję „Ludziom na granicy” koordynuje zespół złożony z przedstawicieli: 

Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski, grupy Ostrów Lubimy Pomagać, Fundacji Nakarmieni, 

Stowarzyszenia Polska 2050, ostrowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

ostrowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. 

  


