
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
The American Polish Forum’s Mission  
There are currently over 2000 Polish troops stationed in Ghazni Province, Afghanistan including air-support units and 
Special Forces units doing critical frontline fighting against our common enemies. Poland was among the first nations 
to align with the United States in the Afghanistan war and has been a strong ally in the Global War on Terror since the 
9/11 attacks.   However, in almost eight years on the ground in Afghanistan, Polish soldiers have never been the 
recipients of a large-scale care package initiative. We at the American Polish Forum (APForum) believe it is time that 
changed - our mission is to make sure it does!   
 
These troops need our support and our efforts will demonstrate America’s appreciation for their critical contributions 
to the War on Terror. The culture of sending care packages to troops does not exist in any NATO countries to the 
extent that it does it America, and we hope to share a piece of America’s celebrated generosity with our Polish allies. 
Poland is a country dedicated to the cause of freedom, peace and democracy and this year marks the 90th anniversary of 
diplomatic ties between our two countries. It is therefore our intention to send every Polish soldier serving in 
Afghanistan a personal care package as an expression of gratitude and solidarity. 
 

Your Mission 
We cannot do this without your help. That is why we are inviting individuals or families to Adopt a  Polish Soldier  
for  Christmas. It’s very simple: all you need to do is donate $25, and the APForum will take care of the rest. Your 
donation will help us to send every soldier an individual care package that includes comforts from home (i.e. cookies, 
socks) as well as items useful on the front lines and perhaps most importantly a traditional Opłatek (Polish Christmas 
wafer).  We will also include some small toys to distribute among Afghan children. You may also send a personal card 
for the soldier(s) you are adopting which will be placed in the care package; otherwise a standard card will be written in 
your name.  
 
In return, you will receive a certificate of appreciation for your contribution. This can be for yourself or it can be the 
perfect Christmas gift for a friend or family member. All we ask is that you send your donation and details to us by 
December 5th so that the packages can arrive in Afghanistan in time for Christmas. 

To Donate 

To donate online simply visit Operation Care Package at our website: www.americanpolishforum.org 

--Or-- 

Complete and return this slip with a check for the amount of your donation. ($25 per soldier) 
Check payable to:  The American Polish Forum  
Send to:          Attn. Artur Orkisz, The American Polish Forum, 4001 9th Street North, Suite 1619, Arlington, VA 22203   
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Your Name:   ___________________________________________________________ 
Your Address:   ___________________________________________________________ 
Your Email  Address:  ____________________________________________________________ 
Please fill in the number of soldiers you would like to adopt:   
 
__ x $25.00 each  = $ _______  Total Donation  or  $_______ Other Contribution 
 
Please select  one of  the fol lowing:  
__ I would like APF to include a standard card with my name, or in the name of the following person(s):  

____________________________________________________________ 
                  ____________________________________________________________ 
__ I will be sending APF a personalized card to include in my care package (to be received by December 5th).  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Misja Forum Amerykańsko-Polskiego 
Ponad 2000 polskich żołnierzy służy obecnie w Prowincji Ghazni w Afganistanie. Są to  między innymi żołnierze 
jednostek lotniczych i sił specjalnych, które biorą udział w krytycznych działaniach przeciwko naszym wspólnym 
wrogom. Polska była jednym z pierwszych państw, które stanęły ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi w wojnie w 
Afganistanie i od czasu zamachów 11-ego września była sojusznikiem w walce przeciwko terroryzmowi. Pomimo 
prawie ośmiu lat na ziemi afganistańskiej, polscy żołnierze nigdy jeszcze nie otrzymali paczek świątecznych na masową 
skalę. Amerykańsko-Polskie Forum uważa, że pora, aby to się zmieniło – naszą misją jest zmiana tego stanu rzeczy! 
 
Żołnierze potrzebują naszego wsparcia, a nasze wysiłki okażą amerykańską wdzięczność za ich zasługi w walce z 
terroryzmem. Zwyczaj wysyłania paczek żołnierzom nie jest rozpowszechniony w innych krajach NATO do tego 
stopnia, jak jest to w Ameryce, a my chcielibyśmy, żeby polscy żołnierze doświadczyli amerykańskiej wdzięczności. 
Polska jest państwem oddanym walce o pokój, wolność i demokrację, a w tym roku mija 90-ta rocznica ustanowienia 
stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Jest zatem naszą intencją, aby wysłać każdemu polskiemu 
żołnierzowi służącym w Afganistanie osobistą paczkę, jako znak naszej wdzięczności i solidarności.  
 

Wasza Misja 
Nie możemy tej misji wykonać bez Państwa pomocy, i dlatego zapraszamy osoby lub rodziny aby „Podarować 
Polskiemu Żołnierzowi paczkę na Święta.” Prosimy Państwa, tylko o podarowanie $25 na żołnierza, albo 
wielokrotność tej sumy w zależności od tego ilu żołnierzy chcą państwo popierać, a Amerykańsko-Polskie Forum 
zajmie się resztą. Państwa donacja pomoże nam wysłać każdemu żołnierzowi świąteczną paczkę, w której znajdzie się 
tradycyjny Opłatek oraz przedmioty osobistego użytku. Paczki będą również zawierać małe zabawki dla afgańskich 
dzieci. Mogą Państwo dołączyć osobistą kartkę z życzeniami dla Polskiego żołnierza, którą też umieścimy w paczce. W 
przeciwnym razie, napiszemy w Państwa imieniu standardową kartkę. 
 
W zamian, otrzymają Państwo pisemne podziękowanie, które może być dla Państwa pamiątką lub może stanowić 
prezent świąteczny. Prosimy tylko aby Państwo wysłali nam donację i swój adres przed 5-tym grudnia, aby paczki 
mogły dotrzeć do Afganistanu przed świętami. 

Donacje 
Donacji można dokonać przez internet, na stronie „Operation Care Package:” www.americanpolishforum.org 

-Lub- 
Prosimy o wypełnienie poniższej informacji i wysłanie czeku na kwotę zgodną z wybraną przez Państwa liczbą donacji. 
Czeki powinny być wystawione na: The American Polish Forum 
Prosimy wysłać na adres:  Attn: Artur Orkisz, The American Polish Forum 
                                                                 4001 9th Street North, Suite 1619, Arlington, VA 22203                                   _ 
Imię i Nazwisko:  ___________________________________________________________ 
Adres:    ___________________________________________________________ 
Adres E-mailowy:  ____________________________________________________________ 
Prosimy o wypełnienie liczby żołnierzy, do których pragną Państwo wysłać paczki: 
 
__ x $25.00 each  = $ _______ suma donacji   lub  $_______ inna donacja 
 
Prosimy o wybranie jednej z następujących opcji: 
__ Pragnę aby APF umieściło standardową kartkę w moim imieniu, lub w imieniu nastepujących osob:  

____________________________________________________________ 
                  ____________________________________________________________ 
__ Pragnę wysłać osobistą kartkę (kartki muszą być otrzymane przed 5-tym grudnia).  


