
 

Drogie Siostry i Bracia z polskiej Wspólnoty Kościoła pw. Andrzeja Boboli w London Hammersmith, 

Jesteśmy małą parafią rzymsko-katolicką PW Jana Nepomucena w Dorohusku, położonym we 
wschodniej Polsce tuż przy przejściu granicznym z Ukrainą. 

 

Jako chrześcijańska wspólnota, już na samym początku wojny wiedzieliśmy, że nie możemy pozostać 
obojętni tragedii uchodźców. Na własną rękę połączyliśmy siły i przez 24 godziny na dobę 
przyjmowaliśmy ich w punkcie recepcyjnym. Witamy ich, wyczerpanych hukiem bomb i długą 
podróżą, ciepłym poczęstunkiem, prowiantem, lekami, oferujemy odzież i odpoczynek.  

  

Od początku agresji Rosji na Ukrainę organizujemy też transporty z pomocą humanitarną, które 
trafiają do żołnierzy ukraińskich w okolice Charkowa, gdzie obecnie toczą się jedne z najcięższych 
walk. Organizujemy też transporty z pomocą żywnościową dla mieszkańców Buczy pod Kijowem, 
którzy po wycofaniu się wojsk rosyjskich nie mają elektryczności, gazu, bieżącej wody. 

Jednak teraz, po 2 miesiącach od rozpoczęcia wojny mamy coraz większe trudności ze zbiórką 
potrzebnych do przygotowania transportów produktów żywnościowych, środków higienicznych, 
leków i odzieży. 

 

Zwracamy się do Waszej Wspólnoty i wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie w przygotowaniu 
transportów humanitarnych dla walczących bohatersko żołnierzy i ludności cywilnej w tym dzieci, 
którzy w tej okrutnej wojnie zostali pozbawieni wszystkiego co jest niezbędne do życia. 

Zbieramy dary rzeczowe oraz pieniądze, które przeznaczamy na zakup potrzebnych rzeczy. 

 

Będziemy ogromnie wdzięczni zarówno za bezpośrednie przesyłanie paczek, jak i wpłaty na 
utworzone dla potrzeb zbiórki konto parafii. Listę potrzebnych produktów i numer konta 
zamieściliśmy poniżej. 

 

Wolontariusze: Barbara, Dominika, Agnieszka 

 

NASZ ADRES:  

Parafia Rzymsko-Katolicka PW Jana Nepomucena w Dorohusku 
ul. Niepodległości 73. 22-175 Dorohusk,  Polska 

tel. w j. polskim tel. +48  82 566 15 25, +48 785 462 470, +48 785 462 470 
tel. w j. angielskim : +48 603 624 292 

ADRES INTERNETOWY:  
dorohuskparafia@gmail.com 
www.parafiadorohusk.pl 

Nr konta do zbiórki: 
SWIFT: POLUPLPR 
IBAN: PL75 8195 0009 2002 0030 0201 0004    POMOC UKRAINIE 



 

LISTA POTRZEBNYCH RZECZY: 

 Suche racje żywnościowe; 

 Buty (buty męskie w rozmiarze 42-44); 

 Pieprz czarny mielony ostry; 

 Musztarda mocna; 

 Czerwona ostra papryka 

 Gotowe dania  

 Konserwy Żywność trwała 

 Soczki musy owocowe 

 Słodycze 

 Produkty na batony energetyczne: płatki owsiane, nasiona słonecznika, rodzynki, śliwka,  
morele, żurawina suszona, orzechy 

 Śpiwory, karimaty.  

 Koce 

 Siatki maskujące. 

 Miski kubki metalowe podgrzania dania 

 Power banki 

 Latarki 

 Olej, Cukier, Ryż, kasza, makaron, 

 Pampersy dla dorosłych i dzieci 

 Szampony,  

 Żel pod prysznic, mydło 

 Pasta do zębów. 

 Potrzebne leki: 
o -Hemostatics ChitoGauze 
o -Israeli Bandage Size 6 ” 
o -Tourniquet CAT 
o -Decompression needle 
o -Occlusive dressing set (2pcs) 
o -Hydrogel Burn Dressing 
o -Nasopharyngeal tube + lubricant 
o Tactical (atraumatic) scissors 

 Medications: 
o - tranexanic acid (and any hemostatic) 
o - Dexketoprofen in amp. or OKi sublingually. (MMN-Dexketoprofen) 
o -Xeloda (MMH- Capecitabine)   hemostatyczny!!!   (eksacyl (kwas traneksanowy), 

kwas aminokapronowy, dicynon) 
o - Środki przeciwbólowe(deksketoprofen, diklofenak w ampułkach, nimesulid) 
o - Loperamid 
o - Sorbenty (węgiel aktywny, węgiel biały, atoksyl) 
o - Herbaty grypa/przeziębienie z paracetamolem (Fervex, Helpex itp.) 
o - Mukolityki (kaszel)(bromheksyna, ATC) 
o - Spazmalgon w ampułkach 
o - preparaty enzymatyczne (kreon, pankreatyn, mesylat) 
o - Środki na hemoroidy (proctozan, proctoglivenol itp.) 
o - Kojący (dowolny) 
o - na ból gardła (septefril, streptocide, ingalipt itp.) 
o - leki zmniejszające przekrwienie (farmazolina, naftyzyna) 
o - Siarczan atropiny 
o - przeciwnadciśnieniowe (kaptopresa, farmakodypina itp.) 


