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Caritas Diece?ii Grodzienskiej

Grodno, 15.06-2021 r.

Rzynrsko-katol ickiego Koscio*a

w Republice BiatoruS
234025 Grodno
ul. Karola Marksa 4

Pan Rafal Cierniak

na tzer.z
Pomocy Dzieciom z Grodziefwzczyzny
uf. Srriqtojafiska 24 lok.2
15-277 Bialystok

Prezes Fundacji

Czcigodny Panie Prezmie

w imieniu Caritas Diecezji Grodziefrskiej zwracam sig z uprzejmq prosbq o pomoc finansou4 w
wysoko*:i 20.(m dotych na mrgantzowanie odpoczynku letniego w o$rodku Caritas w

Niaiecry dla dzieci z

obwodu Grodzieriskiego.
Cflritas Dieceqii Grodzienskiej od lat pornaga
na odpoczynek do Po*i jak
r6wnieZ organizowuje odpoczynek w o$rodku Caritas, polozonym
rejonie Lidskim. W
ubieglym roku ze uzglgdu na sytuacjg pandaniczm4 w Swicie nie byto organizowane izfurego
odpoczynku W roku 2O2l takze nie moinmy mrganizowaf wiv.j,azddo Polski, jednak planujemy

dziecioqr

w

kilka fumus6w odpoczynku w naszjflm o5rodku wNieciecry. Planowane prz:ezna;q
rrydarzenie ma na celu nie tylko zorganizowanie dobrego odpoczynku na lonie przrTrody dla
dzieci i mlodizezy z petnym wyanrienienr, lecz tz,ldo chcemy jak co roku w czasie

znrgmizpwanega

pnybliiryi; dzieciom polsk4 kulturg i tradycjg, warto$ci
chrzescijanskie i rodzinne, plryblizyf pozunie historii Polski jak r6wniez jpzyka polskieso.
kieci naja okaaig do dobrej zabawy, rrczrsfniczenia w lanechezie prouadzonej w jgz;rlor

polskim onz ofl4dania polskich film6w.
W koloniachwroli opiekundwwystgpqiapedagodzy i katechecizwielolietnim do$wiadczeniem,
uczestnicy zaf - to dzieci przewaZnie ze wsi lub matych miescowoSci oraz teZ miast z dalym
procentem kstslik6w i polakiw. Dla wielu rrczestristnik6w jest to jed5ma szensa wyjazdu na
odpoczynek, kt6ra pl4cmrnz z poglgbieniem wiedzy retigij nej i patriotycznej.

naszej inidatywy. Przewidywany calkowity koszt jednego turnuzu dla 50

dziei z dobrym

koszt6w biez4cych wynosi okoto 22.OOO zlotyctq z czogo nasz wklad wynosil by 2.000 zlotych.

lidskiego rejonu

Licrymy na wasz4 pomoc i wsparcie. Razem mo2emy pomoc dla wielu rodzin, kt6re zrajduj4 sig
w tnrdnej sytuacji ze wzglgdilw politycznych i ekonomiczryctL w jakich znajduje sig obec
BialoruS.

Z uszanowaniem i nadziej4 na pozyfywne usiosunkowanie sig do naszej profby,

Ks- RomanRaczlo
D5rrektor Caritas
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