
ZRÓB ZDJĘCIE PLAKATU --> SPRAWDŹ W DOMU LISTĘ --> PRZYNIEŚ DO NAS!!! 

UWAGA!!!  UWAGA!!!  UWAGA!!! 

BŁYSKAWICZNA ZBIÓRKA CELOWA! 

SZYBKA POMOC DLA SZPITALA NA UKRAINIE (w Tarnopolu) 

ZAPRASZAMY W LUTYM DO UDZIAŁU W AKCJI „BŁYSK” – CZYLI SZYBKIEJ ZBIÓRKI 

5 KONKRETNYCH RODZAJU RZECZY DLA SZPITALA NA UKRAINIE 

TERMIN TRWANIA AKCJI: 2 TYGODNIE – DO KOŃCA LUTEGO (Ostatni odbiór: 1 MARCA (Środa)). 

CO ZBIERAMY ??? 

 WSZELKIE TORBY PODRÓŻNE: Małe i duże PLECAKI, WALIZKI, TORBY 

PODRÓŻNE/SPORTOWE, wszystkie inne duże mocne torby (np. Torby Plażowe, Torby Materiałowe, 

Torby IKEA, Torby Nylonowe „od Ruskich z rynku w kratkę”) oraz KOSMETYCZKI. 

� TAK – Walizki bez kółka są OK ���� 

� TAK – Torby stare/z drobnymi defektami/uszkodzeniami np. rozerwanym zamkiem również mogą być  
(o ile tylko spełniają swoją podstawową funkcję, tzn. nadal można w nich przewieźć rzeczy/ubrania). 

 ŚPIWORY, KOCE: Mogą być również KARIMATY, MATERACE, KOŁDRY (Kołdry i śpiwory nie muszą 

być nowe/małe, takie duże puchowe/starego typu też można wykorzystać) oraz GĄBKI do spania lub inne 

MATY/PIANKI (np. do jogi). 

 

 RĘCZNIKI, POŚCIELE: Obecnie są to bardzo szybko rotujące materiały w szpitalu, które ulegają często 

zniszczeniu uniemożliwiającym ich ponowne wykorzystanie. 

 

 TYLKO (!!!) MĘSKIE UBRANIA - DRESY, BLUZY, T-SHIRT, PIDŻAMY, SKARPETKI, 

BUTY MĘSKIE: Potrzebne są luźne/wygodne ubrania do wykorzystania w szpitalu przez pacjentów-

żołnierzy unieruchomionych w łóżku lub z różnymi urazami miejscowymi np. kończyn. 

� TAK – Krótkie spodenki w lutym są OK ���� 

☹ NIE – Garnitury, krawaty i koszule wizytowe będą potrzebne dopiero po zakończeniu wojny  

 TYLKO (!!!) KURTKI ZIMOWE: Zarówno rozmiary dorosłe i dziecięce. 

☹ NIE – TO NIE JEST TYLKO ZBIÓRKA ODZIEŻY lub OGÓLNA ZBIÓRKA TYPU „MYDŁO I POWIDŁO”!!!  

ZBIERAMY 5 KONKRETNYCH RZECZY, KTÓRE SĄ POTRZEBNE W SZPITALU W DUŻYCH ILOŚCIACH,  

A KTÓRE MOŻEMY PRZEKAZAĆ JEDNORAZOWO, GDYŻ NIE WYMIENIA SIĘ ICH Z DUŻĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ. 

 

MIEJSCE ZBIÓRKI: Przedszkole „Zielony Zakątek” (Szatnia) 

 



ZRÓB ZDJĘCIE PLAKATU --> SPRAWDŹ W DOMU LISTĘ --> PRZYNIEŚ DO NAS!!! 

  

DLACZEGO ZBIERAMY TE KONKRETNE RZECZY??? 

Jeden z naszych rodziców, ma w pracy młodego ukraińskiego kolegę, którego męska część rodziny jest 

zaangażowana w działania wojenne, natomiast część rodziny pracuje w szpitalu w Tarnopolu. Ten kolega naszego rodzica, 

stara się organizować potrzebne rzeczy i z własnych środków wysyła z Poznania paczki, ale tylko z towarem dostosowanym 

do zaspokojenie konkretnych lub specyficznych/nietypowych potrzeb, które są trudne do zaspokojenia na miejscu ze 

względu na toczącą się wojnę. 

Jedną z tych specyficznych/nietypowych potrzeb w szpitalu są właśnie różnego rodzaju torby/walizki/plecaki. 

Dlaczego??? Żołnierze-pacjenci trafiają do tego szpitala prosto z frontu tylko w wojskowym ekwipunku. Nie mają żadnych 

ubrań, pidżamy, dresów lub też czegokolwiek innego co zazwyczaj mają pacjenci cywilni w szpitalu. To jest im dostarczane 

na miejscu. Po przywróceniu mobilności pacjenta do transportu pacjenci ruszają w drogę na dalsze leczenie (np. do Polski 

lub lokalnych „sanatoriów” w zachodniej Ukrainie) lub wracają z powrotem na front. I tu jest banalny, aczkolwiek w 

ogólnych warunkach wojennych, bardzo uciążliwy problem techniczny. Żołnierze nie mają w co spakować w drogę swoich 

rzeczy i mundurów, które zabierają dużo miejsca. Niejednokrotnie są zmuszeni wykorzystywać do tego zwykłych 

reklamówek.  

Z Polski nieustannie płynie strumień morze różnej pomocy, ale coś takiego specyficznego jak torby/plecaki jest po 

pierwsze czymś rzadki, a po drugie nawet w ilości 100 sztuk w podziale na np. 10 szpitali, daje tylko 10 sztuk placówkę. 

Poniżej kilka zdjęć z poprzednich akcji (przed wyjazdem z Poznania i już na miejscu): 

 

 

 

Segregacja odzieży w „magazynie” na korytarzu i przygotowane torby dla już wyjeżdzających:  

 

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę śmiało dzwonić:  

Bartek (Tata Mikołaja z gr. IV Pszczółek) – 609 654 909. 


