
Drodzy Darczyńcy, to dzięki Waszym wielkim sercom nieustannie wspieramy Ukrainę. Dobro, jakie od
Was płynie pomaga nam w pokryciu najważniejszych potrzeb naszych sąsiadów. Pomagacie
ratować życie. Nasze wsparcie, jak będziecie mogli przeczytać poniżej, jest wszechstronne i
ukierunkowane na najbardziej newralgiczne i skonsultowane z ukraińskimi partnerami
potrzeby.

Ostatnie tygodnie to przede wszystkim wsparcie i rozdawanie żywności tym najbardziej
potrzebującym:

➡ Razem z naszymi przyjaciółmi z lwowskich organizacji humanitarnych, dotarliśmy do domów
mieszkańców terytoriów wyzwolonych w obwodzie chersońskim. Widok był przerażający - zostali tam
emeryci, ludzie schorowani, niepełnosprawni. Ci, którzy nie są w stanie o siebie zadbać. Ponadto, nie
ma gazu, ogrzewania ani prądu. Dzięki Waszej hojności, ponad 1000 mieszkańców otrzymało
pakiety pomocy zawierające m.in. żywność. Paczki trafiły również do osób, które nie są w stanie
samodzielnie opuścić mieszkań - szczególnie zimą...

➡W środę 30.11.2022 fundacja Siepomaga odebrała w imieniu tysięcy Polaków wspierających
Ukrainę na platformie Siepomaga.pl podziękowania od mera Charkowa, Игорь Терехов za
braterską pomoc okazaną mieszkańcom miasta w czasie wojny.

➡ Jesteśmy tutaj, gdzie potrzebna jest nasza pomoc. W czwartek dostarczyliśmy charkowskiej
straży pożarnej 50 generatorów. Kolejne 100 generatorów przekazaliśmy na potrzeby punktów
zimowej pomocy kryzysowej dla mieszkańców miasta, które przygotowuje się do blackout'u.
Niebawem zaczynamy w Charkowie wspólny partnerski program pomocy zimą - wkrótce więcej
informacji.



Ta zima będzie dla Ukrainy „najgorsza w historii”. Przez tygodnie, a nawet miesiące może nie być
wody, światła i ciepła. Premier Denys Szmyhal wezwał Ukraińców do natychmiastowego
przygotowania się do najtrudniejszej zimy i zaopatrzenia się w niezbędne rzeczy.

Na miejscu od kilku tygodni jest nasz wysłannik Jerzy Jurczyński, który na bieżąco bada priorytetowe
potrzeby, dzięki temu trafiamy z pomocą tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, w jak najkrótszym
czasie. W rozmowie z mieszkańcami przewijają się nieustannie wciąż te same hasła... "Gotujemy
jedzenie w ciemności. Oni nadal strzelają… czasami dwie doby jesteśmy bez ciepła. Mamy
tylko świeczki. Bez prądu zamarzniemy… ratujcie nas!"

Prąd to teraz priorytet. Nie zatrzymujemy się. Nadchodząca zima jest zbyt trudnym przeciwnikiem.
Bez nas sobie nie poradzą!

Uruchomiliśmy specjalną zbiórkę, z której środki przeznaczone zostaną na zakup  agregatów
prądotwórczych. Potrzeby są ogromne, dlatego naszym celem jest zakup jak największej ilości
agregatów i dostarczenie ich do miejsc najbardziej dotkniętych.

https://www.siepomaga.pl/agregaty

➡ Wspólnie z Caritas rozdaliśmy pomoc żywnościową na Placu Poetów w Charkowie.
Przekazaliśmy kilkadziesiąt tysięcy konserw, które zostały dostarczone przez wolontariuszy w
różnych częściach miasta. Pomoc otrzymało ok. 2,5 tys. ludzi.

https://www.siepomaga.pl/agregaty




➡W ostatnim czasie przekazaliśmy strażakom z Charkowa dwa nowoczesne, w pełni
wyposażone, specjalistyczne samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości ponad 2,5 mln
zł.

“Takie samochody to spełnienie naszych marzeń” - mówi major Roman Kachanov, dowódca
charkowskiej jednostki straży pożarnej, który przyjechał do Polski, by osobiście podziękować za
polską pomoc dla Ukrainy.

➡ Krwotoki to główna przyczyna śmierci w strefie wojny. Na prośbę ukraińskich ratowników
medycznych zakupiliśmy profesjonalne zestawy do prowadzenia szkoleń z tamowania
krwotoków. Zestawy, w skład których wchodzą atrapy rany postrzałowej i zbiorniki sztucznej krwi,
umożliwią szkolenie setek ukraińskich ratowników wojskowych i cywilnych. Zestawy wkrótce
przekażemy instruktorom medycznym na wschodzie Ukrainy - tam, gdzie są najbardziej potrzebne.



➡ Ponad tysiąc rannych ukraińskich żołnierzy, którzy na linii frontu odnieśli obrażenia
narządów słuchu, otrzyma bezpłatnie specjalistyczne zatyczki do uszu, które zakupiliśmy na
prośbę otolaryngologów ze szpitali wojskowych na Ukrainie. Kilkaset zatyczek trafi również do
żołnierzy jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w strefie wojny. W naszym magazynie w Poznaniu
przygotowujemy kolejny transport pomocy, która zostanie przekazana tam, gdzie jest najbardziej
potrzebna. Bez ryzyka, bez pośredników.



➡ Ponad tysiąc mieszkańców obwodu charkowskiego otrzymało w ciagu ostatnich kilku dni
pakiety pomocy zawierające m.in. żywność zakupioną i dostarczoną na Ukrainę dzięki darczyńcom
Siepomaga.pl. Paczki zostały przekazane  m.in. osobom, które nie są w stanie samodzielnie opuścić
mieszkań i - szczególnie zimą - mogą liczyć tylko na pomoc dostarczaną przez wolontariuszy.

W Dniu Niepodległości Ukrainy, minęło pół roku od rosyjskiego ataku na ten kraj. Również tego
dnia pod Częstochową testowaliśmy samochody bojowe straży pożarnej. Obydwa pojazdy zostały
zakupione przez Fundację Siepomaga. Mamy mało czasu, żeby nacieszyć się samochodami, bo
wkrótce zostaną przekazane strażakom z Charkowa. Przygotowujemy konwój, który dostarczy wozy
do Lwowa, gdzie odbiorą je ratownicy z frontowego Charkowa.



Samochody z logo Siepomaga.pl będą w oblężonym i bombardowany mieście  brać udział w akcjach
ratunkowych i gaszeniu pożarów. Pojazdy są gotowe do akcji - wyposażone we wszystkie narzędzia
ratownicze, środki łączności i zatankowane „pod korek” wodą.

Kolejne apteczki taktyczne zakupione dzięki darczyńcom Siepomaga trafiły do rąk obrońców Ukrainy.
Jesteśmy z Polski - jesteśmy tam, gdzie nasza pomoc jest najbardziej potrzebna. Разом до
перемоги!





10.08.2022 spotkaliśmy się w Charkowie z grupą żołnierzy wojsk desantowo-szturmowych,
którzy walczą w rejonie okupowanego przez Rosjan miasta Izium (ukr. Ізю́м). Przekazaliśmy im
50 apteczek taktycznych od darczyńców Siepomaga, które jeszcze tego samego dnia trafiły na
linię frontu. Tylko w ostatnich tygodniach, bez pośredników dostarczyliśmy na wschód
Ukrainy 2 tys. kompletnych apteczek taktycznych.  Україно, ми з Польщі . Ми не залишимо
тебе на самоті!

Kilkanaście kilometrów od linii frontu łączymy siły z innymi organizacjami, które również są
tutaj obecne i razem dostarczamy pomoc humanitarną ofiarom wojny i uciekinierom ze
zbombardowanych przez Rosjan miejscowości.  Przekazaliśmy Caritas-Spes Kharkiv środki
higieny dla osób leżących i niesamodzielnych: pampersy dla dorosłych, myjki jednorazowe i
podkłady chłonne. Dzięki darczyńcom Siepomaga w ostatnich tygodniach  dostarczyliśmy na
wschód Ukrainy około 20 ton specjalistycznych środków higieny, które są tutaj tak bardzo
potrzebne.

Osoby chore, leżące, niesamodzielne najczęściej nie upominają się o pomoc. Są milczącymi ofiarami
wojny na Ukrainie. Dlatego dzisiaj przekazaliśmy w Charkowie organizacjom, których działania
zweryfikowaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni pomoc w postaci pampersów dla dorosłych,
podkładów chłonnych, wilgotnych chusteczek higienicznych i jednorazowe rękawic do mycia chorych.
Wiemy, że dzięki ukraińskim wolontariuszom, którzy nie uciekli ze swoich miast, trafią one do osób
cierpiących. Jesteśmy tam, gdzie pomoc z Siepomaga jest najbardziej potrzebna.

Przed wojną prowadzili w Charkowie agencję reklamową Art Marks Digital-Agency. Od 24 lutego tego
roku razem z przyjaciółmi zajmują się dostarczaniem pomocy humanitarnej osobom potrzebującym.
W nieczynnych sklepach zamkniętego centrum handlowego za własne pieniądze zorganizowali
centrum dystrybucji żywności, środków higieny, lekarstwa, odzieży. Stąd przekazują pomoc do osób,
które straciły wszystko. To jedna z setek takich inicjatyw na wschodzie Ukrainy organizowanych przez
ludzi, którzy nie opuścili swojej ojczyzny i mają marzenia, że po zakończeniu wojny (zwycięstwie)
Ukraina się odrodzi na nowo, jako nowoczesne europejskie państwo. W myśl naczelnej zasady



naszego działania, iż „kontrola najwyższą firmą zaufania”, zweryfikowaliśmy ich działania i
przekazaliśmy pomoc w postaci środków higienicznych dla chorych leżących i niesamodzielnych.

Jesteśmy tam, gdzie są ludzie bezinteresownie niosący pomoc innym. Docieramy tam, gdzie
potrzebna jest pomoc humanitarna finansowana dzięki darczyńcom Siepomaga.pl. 3.08.2022
wieczorem przekazaliśmy naszym przyjaciołom z organizacji @Prosto.Ludi.Kharkiv materiały
higieniczne: pampersy dla osób dorosłych, podkłady, środki do mycia osób chorych. Jesteśmy tutaj i
mamy pewność, że zostaną one przekazane ludziom, którzy już wiedzą, że mogą liczyć na pomoc z
Polski.

Nie apteczka, lecz człowiek, który wie, jak jej użyć może uratować ludzkie życie! Decydujące może
okazać się pierwsze 30 sekund. We współpracy z Червоний Хрест України w Charkowie
zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym udział wzięło
około 40 wolontariuszy zaangażowanych w ewakuację mieszkańców ze wschodniej Ukrainy i pomoc
na obrzeżach frontowego miasta.  Każdy z uczestników szkolenia otrzymał apteczkę taktyczną
sfinansowaną dzięki ofiarności darczyńców Siepomaga oraz sporą dawkę wiedzy, jak zachować się w
przypadku ran typowych w strefie wojny. Spotkaliśmy się w podziemnym garażu centrum
handlowego. W mieście co kilka godzin ogłaszany jest  alarm ostrzegający przed ostrzałem
rakietowym i artyleryjskim. Obu nikomu z uczestników naszego szkolenia nie była potrzeba wiedza i
umiejętności zdobyte podczas kursu. Dziękujemy!

Przekazaliśmy strażakom z frontowego rejonu wschodniej Ukrainy 14 nowoczesnych butli
powietrznych. Każda tak butla umożliwia ratownikowi pracę przez 15-30 minut w gęstym, często
śmiertelnym dymie. Bez aparatów powietrznych i butli niemożliwe jest dotarcie do ludzi znajdujących
się wewnątrz ogarniętych toksycznym dymem budynków. Już pierwszej nocy butle sfinansowane
przez darczyńców Siepomaga zostały użyte podczas akcji gaszenia pożaru mieszkania. Byliśmy tam.
Jesteśmy tam, gdzie jest potrzebna pomoc.



Środki medyczne dla Ukrainy zakupione przez Siepomaga trafiają tam, gdzie są naprawdę potrzebne.
Razem z charkowianami składaliśmy osobiste apteczki taktyczne tzw. IFAK (Individual First Aid Kit),
które przekażemy obrońcom Ukrainy i wolontariuszom, którzy niosą pomoc humanitarna w strefie
wojny. Razem z naszymi ukraińskim partnerami będziemy tutaj prowadzić szkolenia pierwszej
pomocy z użyciem dostarczonych przez nas zestawów ratowniczych.

W pozbawionych wody, gazu i ogrzewania mieszkaniach na zrujnowanych ostrzałem rakietowym
osiedlach Charkowa wciąż żyją ludzie. Choć codziennie spadają tutaj rakiety i wciąż giną ludzie,
charkowianie nie dają się zastraszyć i nie uciekają. Są też tutaj osoby chore, starsze, którym wyjście z
mieszkania sprawia ogromne problemy. Trwają dzięki pomocy, jaka dociera tutaj m.in. dzięki
wolontariuszom skupionym wokół Młodzieżowej Rady Charkowa. Rozmawiamy o skutecznej
współpracy z młodzieżówką i władzami Bohaterskiego Miasta, gdyż RAZEM mamy wielką moc
pomagania.

➡ 7.07.2022 spotkaliśmy się z grupą 9 amerykańskich i australijskich strażaków, którzy przyjechali
do Charkowa, by wziąć udział w akcjach odgruzowywania i poszukiwania ofiar w bombardowanych
budynkach. Są zawodowymi strażakami, którzy wzięli urlopy, sami sfinansowali wyjazd oraz niemiecki
wóz strażacki, który po zakończeniu misji pozostawią na Ukrainie. Ratowanie ludzkiego życia,
niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna to nie tylko ich praca, ale również powołanie.
Planujemy wspólne działania w ramach pomocy udzielanej na Ukrainie przez Siepomaga.pl

➡ Informacje o pomocy darczyńców Siepomaga dla Ukrainy zatacza coraz szersze kręgi. Jesteśmy
na wschodzie ogarniętego wojną kraju dopiero 3 tygodnie. Niektórzy mówią, że „aż” 3 tygodnie.
https://wnet.fm/2022/07/07/jerzy-jurczynski-dostep-do-wody-w-charkowie-jest-ograniczony-sa-cale-osi
edla-ktore-sa-pozbawione-wody/

https://wnet.fm/2022/07/07/jerzy-jurczynski-dostep-do-wody-w-charkowie-jest-ograniczony-sa-cale-osiedla-ktore-sa-pozbawione-wody/
https://wnet.fm/2022/07/07/jerzy-jurczynski-dostep-do-wody-w-charkowie-jest-ograniczony-sa-cale-osiedla-ktore-sa-pozbawione-wody/


➡ Nikt tego nie powie tutaj głośno, ale to był jeden z najsmutniejszych dni na wschodzie Ukrainy. 8
lipca to zawsze radośnie obchodzone Święto Rodziny. W tym roku wojna poraniła i podzieliła miliony
ukraińskich rodzin. Dzisiaj w Charkowie, zamiast świętować, dzieci uczyły się, jak wyglądają bomby
kasetowe, miny motylkowe i niewypały, które można znaleźć w miejskich parkach i na osiedlach.

➡ „Dzielnica duchów”. Osiedle mieszkaniowe Saltivka (ukr . Салтiвка) w Charkowie. Do lutego br.
mieszkało tutaj 400 tyś ludzi. Dzisiaj to wymarłe „osiedle duchów”. Przerażająca cisza. Porozrywane
eksplozjami budynki, spalone mieszkania, dziesiątki bomb i rakiet, które wbiły się w betonowe
konstrukcje, ogródki i wciąż zagrażają żywym. 20 km stąd przebiega linia frontu. Cały dzień i noc
widać stąd wybuchy, słuchać odgłosy eksplozji. Cały czas trwa bohaterska obrona miasta.

➡ Miesięcznie pokonują ponad 40 000 km żeby dotrzeć z pomocą do porzuconych, zagubionych i
okaleczonych zwierząt w obwodzie charkowskim i donieckim. Ewakuują zwierzęta ze strefy wojny,
m.in. te pozostawione przez właścicieli w zamkniętych domach i mieszkaniach.

➡ Miasto jest celem ataków rakietowych w dzień i w nocy.  Przeszukiwanie budynku szkoły po
nocnym ataku rakietowym w Charkowie.

➡ Poranione odłamkami rakiet i pocisków artyleryjskich krzyże. Zerwane wybuchami tabliczki z
nazwiskami poległych - tak dzisiaj wygląda położony w strefie rosyjskiego ostrzału Cmentarz Ofiar
Totalitaryzmu w Charkowie. Spoczywa na nim ok. 4 300 oficerów Wojska Polskiego i polskich cywili
zamordowanych w 1940 przez NKWD, a także około 2 000 Ukraińców, Rosjan i Żydów
zamordowanych przez NKWD w latach 1937–1938. Dziękujemy naszym przyjaciołom
https://www.facebook.com/spt.kh/ za możliwość złożenia hołdu Polakom pomordowanym w
Charkowie. Cześć i chwała Bohaterom!

Pomoc Ukrainie od darczyńców Siepomaga.pl to nie tylko pomoc uchodźcom w naszym kraju.
To przede wszystkim pomoc udzielana w miejscach, gdzie żyją ludzie dotknięci tragedią wojny,
gdyż bardzo często nie mają możliwości ucieczki.



Wielu mieszkańców wschodniej Ukrainy nie chce wyjeżdżać - chcą walczyć o swój kraj, nie
chcą zostawiać swojej ojczyzny. Mimo wszystko próbują normalnie żyć.

Po jednej stronie ulicy powstają fortyfikacje, zapory przeciwczołgowe,  trwają przygotowania
do obrony miasta, a po drugiej ludzie remontują swoje zniszczone domy, naprawiają okna,
pielęgnują kwiaty w ogrodzie. Wszyscy są tutaj wdzięczni za pomoc z Polski - nie ma nikogo,
kto nie doświadczył lub nie słyszał o takiej pomocy.

➡ Nie zawsze możemy napisać i pokazać, gdzie byliśmy, co widzieliśmy. Priorytetem jest bowiem
bezpieczeństwo. Połączyliśmy siły z wolontariuszami ze wschodniej Ukrainy i razem dotarliśmy z
pomocą od darczyńców Siepomaga.pl dla żołnierzy walczących w rejonie tzw. „kotła donieckiego”.
Byliśmy tam. Spotkaliśmy młodych chłopaków, fizyka, architekta – teraz wszyscy są żołnierzami.
Obrońcom Ukrainy nie brakuje odwagi i determinacji, ale jest potrzebna pomoc. Dostarczyliśmy
żywność oraz generator prądu, środki medyczne: m.in. opaski uciskowe, bandaże izraelskie,
opatrunki wentylowe, koce termiczne. Spisaliśmy listę potrzeb - bez pośredników.

➡ Wojna to nie tylko broń i amunicja. To również, albo przede wszystkim, ogromne wyzwanie
organizacyjne i logistyczne - odzież, żywność, woda, leki dla tysięcy ludzi w mundurach. Dlatego w
czwartek dotarliśmy z pomocą sfinansowaną przez darczyńców Siepomaga.pl do jednego z wielu
miejsc, skąd taka pomoc jest codziennie wysyłana obrońcom Ukrainy w strefie wojny. Jesteśmy już
tutaj znani z tego, że przekazujemy pomoc tylko ludziom i w miejsca, które osobiście sprawdziliśmy.
Dlatego po kilkugodzinnej podróży samochodem odwiedziliśmy młodych ludzi w okopach i w
punktach na linii walki o wolną Ukrainę i Europę. Widzieliśmy, że pomoc od Siepomaga.pl jest tam
potrzebna i wiemy, że dotrze właśnie tam.

➡ Przekazaliśmy części do wózków inwalidzkich dla ośrodka opieki nad osobami niepełnosprawnymi
"Zwierciadło" we Lwowie. Centrum opiekuje się m.in. uchodźcami ze wschodniej Ukrainy.

➡ Nasze wsparcie dociera bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebne. W niedzielę przekazaliśmy
strażakom z Charkowa hydrauliczny podnośnik, który umożliwia uniesienie elementów o masie 10
ton. Będzie stosowany podczas akcji ratunkowych i odgruzowywaniu zbombardowanych  budynków.



➡ We Lwowie zakończyły się 2-dniowe szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowane
przez Siepomaga.pl Zajęcia prowadzili ukraińscy instruktorzy - wolontariusze,  eksperci medycyny
taktycznej. Bezpłatny kurs przeznaczony był dla wolontariuszy, którzy dostarczają przekazywaną z
Polski pomoc humanitarną ze Lwowa na tereny wschodniej Ukrainy, gdzie trwa wojna.



Przeszkoliliśmy blisko 50 osób.  Mamy nadzieję, że nigdy nie będą musieli wykorzystać umiejętności
zdobytych podczas szkolenia.

Jesteśmy na miejscu, żeby dotrzeć ze wsparciem do najbardziej potrzebujących osób i być w
ścisłym kontakcie ze stroną ukraińską. Widzimy ogrom zniszczeń i ludzi, których świat, bardzo
podobny do naszego, zawalił się już ponad 4 miesiące temu. Nie zostawimy ich w potrzebie!
Każdy transport jest na wagę złota i nie mógłby się odbyć, gdyby nie rekordowe w historii
Siepomaga wsparcie darczyńców, za które serdecznie dziękujemy!

➡ Czy pomoc finansowana przez Polskę i Polaków dociera tam, gdzie jest potrzebna? Darczyńcy,
którzy wspierają Ukrainę poprzez zbiórkę zorganizowaną przez Siepomaga nie powinni mieć żadnych
wątpliwości! Wczoraj w ośrodku  pomocy społecznej w przyfrontowym Pokrowsku w "kotle donieckim"
przekazana została pomoc (pakiety żywności i środków higienicznych) od Siepomaga. Trafiła m.in. do
rąk uciekinierów z Awdijewki - małej miejscowości ostrzeliwanej zabronionymi pociskami fosforowymi.
Poznajcie niektórych naszych przyjaciół z Pokrowska, którym przekazaliśmy pomoc. Jesteśmy tutaj,
bo RAZEM mamy wielką moc pomagania!

➡ W piątek w imieniu Polski i darczyńców Siepomaga przekazaliśmy charkowskim strażakom
specjalistyczne nożyce ratownictwa technicznego. Zazwyczaj straż pożarna używa takich narzędzi do
wydobywania ofiar wypadków samochodowych. Tutaj służą one przede wszystkim do wydobywania
rannych z gruzowisk zbombardowanych i zawalonych domów, zakładów i magazynów.

➡ W sobotę rano pomoc od darczyńców Siepomaga dotarła do jednego z charkowskich szpitali. Na
prośbę medyków dostarczyliśmy 4 defibrylatory AED, które będą ulokowane w szpitalnej Izbie Przyjęć
i na oddziałach, które nie dysponują defibrylatorami. Nie był to spektakularny transport humanitarny
mierzony ilością tirów i wagonów kolejowych, ale bardzo ważny. Każde z tych urządzeń będzie użyte
wtedy, kiedy będzie się toczyć walka o przywrócenie życia!



➡ W Czerkasach w centralnej części Ukrainy nad Dnieprem znajduje się krytyczna infrastruktura
kolejowa oraz szpitale i ośrodki, które udzielają pomocy osobom ewakuowanym ze wschodu kraju
m.in. z miejsc, gdzie trwają bombardowania i toczy się walka. Dostarczyliśmy sprzęt medyczny dla
jednego z czerkaskich szpitali, do którego trafiają ciężko ranni obrońcy Ukrainy. „Rozmawialiśmy z
lekarzami, zobaczyliśmy szpital” - relacjonuje przez telefon członek naszego zespołu, który zawiózł z
Poznania do Czerkasów sprzęt medyczny od darczyńców Siepomaga. Bez pośredników, bez ryzyka
przekazaliśmy: pompy infuzyjne, specjalistyczne urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran,
mobilny aparat diagnostyczny USG.

➡ Kontrole dokumentów i sprawdzanie człowieka przez patrole policji i wojska na ulicach Charkowa
nikogo nie dziwią. To codzienność. Poruszanie się bez dokumentów i bez uzasadnionego celu to tutaj
brawura. I bardzo dobrze! Według oficjalnych i nieoficjalnych informacji w mieście jest „bardzo dużo”
(sic!) dywersantów. Widzieliśmy zbombardowane magazyny żywności. Dlatego nie będziemy
opisywać w jaki sposób i gdzie, ale właśnie odebraliśmy w Charkowie kolejny transport pomocy
sfinansowanej dzięki bezinteresownej pomocy darczyńców Siepomaga. Odebraliśmy m.in. opatrunki
hemostatyczne, bandaże typu izraelskiego, taktyczne opaski uciskowe (amerykańskie RS i typu CAT),
koce termiczne, opatrunki wentylowe, które w najbliższych dniach przekażemy obrońcom Ukrainy.



21.06.2022 Relacja naszych działań:

➡ W zeszłym tygodniu dotarliśmy z transportem pomocy od Siepomaga do ośrodka dla uchodźców
w Krzywym Rogu (ukr. Кривий Ріг) w obwodzie dniepropietrowskim u zbiegu rzek Ingulet i Saksagan.
Jest to rodzinne miasto prezydenta Zełeńskiego, które było jednym ze strategicznych celów ofensywy
Rosjan w lutym br. na Ukrainie. Ośrodek wspiera uchodźców ze wschodniej Ukrainy i potrzebujących
mieszkańców miasta - głównie starsze osoby. Przekazaliśmy 3 tony żywności i środków higieny. 1,5
godziny później ruszyliśmy dalej w stronę Zaporoża i dalej, do Doniecka…

➡ „Tylko Polska nam pomaga” - usłyszeliśmy od jednego z ukraińskich żołnierzy - ochotników w
Pokrowsku w rejonie Donieckiem, gdzie przedwczoraj dotarliśmy z pomocą od darczyńców
Siepomaga.pl. Tutaj wszyscy wierzą w zwycięstwo i widać, że się nie poddadzą. W miasteczku
spotykamy uchodźców z Awdijewki, gdzie Rosjanie użyli zabronionych prawem międzynarodowym
bomb fosforowych. Tam, gdzie zostały użyte, pozostały tylko zgliszcza. Zostawiamy żywność, proszki
do prania, mydło, batony proteinowe i generatory prądu. Żeby tu dotrzeć, pokonaliśmy trasę blisko
2000 km z Poznania.

➡ Dalej już nie można dotrzeć z pomocą dla Ukrainy. Jesteśmy w Charkowie - 15 km od linii frontu.
Miasto i jego okolicy są każdej nocy bombardowane. Spadają rakiety Grad i pociski kasetowe.
Większość mieszkańców tego jednego z największych miast Ukrainy opuściła swoje domy. „Gdyby
cała pomoc która jest wysyłana z Polski na Ukrainę docierała do Charkowa i tam, gdzie trwa wojna, to
sytuacja byłaby o wiele lepsza” - słyszymy. Tutaj nie ma tolerancji dla tych, którzy udają, że pomagają
lub chcą zarobić na pomaganiu obrońcom Ukrainy. Ukraino, nie zostawimy Cię samej!

➡ Szpital w Charkowie potrzebuje naszej pomocy. Zostaliśmy zarekomendowani przez naszych
ukraińskich partnerów i odwiedziliśmy szpital miejski w Charkowie. Ponieważ trwa artyleryjski ostrzał



miasta i jego okolic, kiedy przyjechaliśmy część pacjentów i personelu właśnie wracała z
podziemnego schronu. Wszyscy tutaj boją się bomb kasetowych. Boją się, że miasto zostanie
okrążone. Generatory prądu zasilały tylko oddział intensywnej terapii.

W czasie alarmu i ostrzału chorzy z intensywnej terapii są przewożeni przez lekarzy i pielęgniarki na
korytarze lub do schronu. Tam są mniej narażeni na ewentualne skutki wybuchów. Naczelna lekarz
pokazała nam szpital i powiedziała, co jest teraz najbardziej potrzebne: nowoczesne lekkie  łóżka
szpitalne („Przynajmniej o jedno takie prosimy…” - usłyszeliśmy) i mobilny cyfrowy aparata RTG. Ten
który jest tam teraz, pamięta czasy Breżniewa, zimnej wojny i robi zdjęcia na kliszach... Pamiętacie tę
technologię? Razem zeszliśmy do podziemnego schronu szpitala, żeby wam pokazać tę
rzeczywistość. To dzieje się naprawdę.



Relacja z 14.06.2022:

➡ Pokonujemy kolejne bariery, z jakimi boryka się wiele organizacji i instytucji wspierających
Ukrainę. Współpracujemy z zaufanymi partnerami z Ukrainy i razem docieramy tam, gdzie nasza
pomoc jest najbardziej potrzebna. W sobotę nasz transport z pomocą sfinansowaną przez Fundację
Siepomaga dotarł na wybrzeże Morza Czarnego do Odessy. Organizacja pomocy była możliwa dzięki
współpracy z odeskim stowarzyszeniem "Polska Nuta".



Do akcji Siepomaga włączyły się rownież inne odeskie organizacje, którym bardzo dziękujemy za
pomoc: Obrona Odessy 2.0, rzymsko-katolicka Katedra Wniebowzięcia NMP oraz Ruch wolontariuszy
Odessy. Dostarczyliśmy ponad 10 ton żywności, środków higieny i koce.  Pomoc ta w tym tygodniu
zostanie skierowana do potrzebujących w Odessie i Mikołajewie oraz dostarczona do innych miast
regionu.

➡ W miniony piątek 10 czerwca br., dotarliśmy z naszym transportem pomocy do Kijowa, gdzie
spotkaliśmy się z naszymi partnerami z organizacji "Taktyczna Medycyna Północ”. Obaj są
doświadczonymi wspinaczami i ratownikami górskimi, specjalistami ratownictwa taktycznego, którzy
po wybuchu wojny  wykorzystali swoje doświadczenie, by wesprzeć obrońców Ukrainy. Jako
wolontariusze, bez żadnego wynagrodzenia prowadzą zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
na polu walki dla wojska, policji, obrony terytorialnej, strażaków i cywilów. Współpracują z Siłami
Zbrojnymi Ukrainy.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy wojny "mobilna grupa szkoleniowa" Taktycznej Medycyny
Północy przeprowadziła szkolenia dla około 3000 żołnierzy z oddziałów od Charkowa po Kamieniec
Podolski.

Kilka tygodni temu postanowiliśmy nawiązać strategiczną współpracę i wspólnie rozwijać projekt
„Szkolenie - Apteczka”. To unikalny projekt, którego celem jest przekazywanie przeszkolonym
obrońcom Ukrainy wystandaryzowanych nowoczesnych apteczek osobistych - wyposażonych przez
darczyńców Siepomaga. Co ważne, nasi partnerzy z Taktycznej Medycyny Północy nie tylko dbają o
najwyższy poziom szkoleń, ale również nadzorują dystrybucję wyposażenia medycznego
dostarczonego przez Fundację Siepomaga, by faktycznie trafiała tam, gdzie jest najbardziej
potrzebna. To kolejny dowód, że razem z naszymi darczyńcami i przyjaciółmi mamy wielką moc
pomagania!

Tym razem przekazaliśmy w Kijowie dla Taktycznej Medycyny Północ kilka ton środków medycznych
(o wartości około 1 mln złotych!), które są dla walczących obrońców na wagę złota: opatrunki typu
izraelskiego, taktyczne gazy hemostatyczne, koce ratunkowe, gazy kompresowane, bandaże
silikonowe, opaski uciskowe typu CAT, opatrunki wentylowe na klatkę piersiową, nożyczki ratunkowe,
bandaże-siatki typu „tubular”, igły do odbarczania odmy płucnej, rurki nosowo-gardłowe. Przekazane
materiały umożliwią wyposażenie zestawów apteczek taktycznych dla ponad 3000 żołnierzy,
policjantów i ratowników w strefie wojny; częściowo trafią do szpitali polowych.



➡ Zaporoże to miasto w południowo-wschodniej części Ukrainy, nad Dnieprem położone w
odległości ponad 1000 km od Lwowa. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie działała wielka
huta stali i fabryka samochodów. Dzisiaj rano wysłaliśmy do naszych sprawdzonych partnerów z
Zaporoża transport pomocy od darczyńców Siepomaga: ponad 10 ton żywności, środków higieny i
generatory prądu. Środki te trafią do mieszkańców zrujnowanych wojną miejscowości na wschód od
Zaporoża oraz walczących na wschodzie kraju obrońców Ukrainy. Transport potrwa ponad 24
godziny.



Relacja z 2.06.202:

Proces dostarczania pomocy humanitarnej na Ukrainę jest przedsięwzięciem wymagającym pracy
wielu osób i przebiegającym wieloetapowo. Od przygotowania zakupów, poprzez organizację
transportu, aż po moment, w którym dary trafiają w ręce potrzebujących.



Wszystkie te etapy są niezwykle istotne i żaden nie może istnieć bez pozostałych, ale nie ulega
wątpliwości, że te chwile, kiedy słyszymy "Djakuju" (dziękuję - ukr.) od wdzięcznych Ukraińców, są
najbardziej poruszające. To właśnie wtedy też otrzymujemy szczególną motywację, żeby w tym
niesieniu wsparcia się nie zatrzymywać...

➡ W ubiegłym tygodniu dostarczyliśmy pomoc przeznaczoną dla uchodźców przebywających w
rejonie szepietowskim na Ukrainie. Nasza ekipa Poland Helps dotarła do Szepietówki, gdzie
przekazaliśmy około 7 ton żywności i środków higieny osobistej. Na zdjęciach widzimy moment
rozładunku.



➡ Na kolejnych zdjęciach widzimy przygotowania do wysyłki ponad 10 ton środków pomocy dla
Ukrainy. Transport wyruszył na początku tygodnia w stronę granicy, zabierając z Poznania m.in.
sprzęt techniczny dla straży pożarnej w Charkowie, urządzenia medyczne i opatrunki specjalistyczne
dla szpitala w Czerkasach, bieliznę termoaktywna i obuwie dla obrońców Ukrainy walczących na
wschodzie kraju, prawie 5000 koców i kilka tysięcy wojskowych indywidualnych zestawów
medycznych, które nasz zespół Poland Helps przekaże żołnierzom i rekrutom w ośrodkach
szkoleniowych we wschodniej Ukrainie.

➡ W miniony weekend nasz zespół dotarł do oddziału żołnierzy ukraińskich w rejonie Donbasu (6 km
dalej toczyły się walki). Przekazaliśmy wyposażenie medyczne, min. opaski uciskowe, osobiste
opatrunki izraelskie oraz żywność. Ten bardzo ważny ekwipunek jest dla każdego żołnierza
zabezpieczeniem na wagę złota i może mu uratować życie w przypadku odniesienia ran i
konieczności zatamowania krwawienia.



➡ Ponad 3 mln obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci znalazło schronienie w Polsce po agresji
Rosji na Ukrainę. To ogromne wyzwanie dla Polski i służb odpowiedzialnych za działania w
krytycznych sytuacjach. Jedną z takich formacji jest Straż Pożarna, która jest najbardziej
wszechstronną służbą ratowniczą niosącą pomoc nie tylko w przypadku pożaru, ale również niesie
pomoc ratownictwa technicznego i medycznego. Przekazaliśmy ratownikom jednostki JRG-7
Państwowej Straży Pożarnej m. St. Warszawy specjalistyczny modułowy plecak ratownictwa
medycznego First Responder. Plecak został zaprojektowany we współpracy ze
strażakami-ratownikami JRG-7 i wyprodukowany w Polsce przez polską niezależną firmę Resqline.
Sprawdza się w najbardziej ekstremalnych warunkach, w jakich działają ratownicy stołecznej JRG-7 -
jednej z najlepszych w Polsce, elitarnej jednostki ratownictwa wysokościowego. Obecnie „specjalsi” z
JRG-7 bardzo często zabezpieczają m.in. miejsca pobytu uchodźców z Ukrainy.



Oto co udało nam się zrobić do 25.05.2022:

W zeszłym tygodniu z Poznania wyruszył kolejny transport ponad 40 ton pomocy humanitarnej
Siepomaga dla Ukrainy. Tym razem wysłaliśmy ponad 20 ton (37 palet) trwale zapakowanej żywności,
17 palet środków higieny osobistej, 100 generatorów prądu. Transport dotarł do naszego magazynu
na Ukrainie, skąd trafi do potrzebujących m.in miejscowości na wschodzie Ukrainy i uchodźców
przebywających w centralnej części kraju.

Obrońcom  Ukrainy nie brakuje odwagi, waleczności i determinacji, by stawiać opór i odnosić
zwycięstwa nad bestialskim najeźdźcą pomimo wielu niedostatków. Czasami brakuje zwykłych rzeczy,
których jakże często nie doceniamy w naszym codziennym życiu z dala od wojny. Są to np. wygodne
buty, czy bielizna. Odpowiadając na prośbę naszych ukraińskich partnerów zakupiliśmy kilkaset par
butów w najpopularniejszych rozmiarach, które razem z zestawami bielizny termoaktywnej zostaną
dostarczone na Ukrainę.



“Turnikiety” (tourniquet - j. ang.) , czyli taktyczne opaski uciskowe to jedna z najbardziej potrzebnych
rzeczy tam, gdzie trwa wojna. Dobrze i na czas użyta opaska tamuj masowe krwotoki z kończyn,
które są główną przyczyną zgonów na polu walki i ataków terrorystycznych. Nieprzypadkowo, każdy
współczesnych żołnierz i ratownik przechodzi szkolenia, jak użyć opaski, by ratować siebie lub inną
osobę. Minimum jedna opaska dla jednej osoby  jest standardowym wyposażeniem współczesnych
armii. Opaski są również ważnym wyposażeniem szpitali polowych i urazowych szpitali stacjonarnych.
Ponad 500 amerykańskich opasek systemu Rapid STOP o wartości blisko 100.000 zł  wkrótce
wyjedzie z naszego magazynu na wschód Ukrainy.

Nie kupujemy broni lub taktycznego wyposażenia dla obrońców Ukrainy. Naszą misją jest pomoc
humanitarna i wspieranie działań ratujących życie i zdrowie cywilnych i wojskowych ofiar wojny.
Przygotowaliśmy właśnie 3.000 osobistych zestawów ratunkowych składających się z opaski
uciskowej typu CAT, nożyczek ratowniczych, dwóch gaz skompresowanych, koca ratunkowego,
jednego bandaża typu izraelskiego i skompresowanej gazy hemostatycznej. “Najcenniejszym”
składnikiem takich zestawów są opakowania gazy hemostatycznej, których cena wynoszą obecnie
nawet  200 zł za sztukę.  Są one jednym z najnowocześniejszych środków opatrunkowych medycyny
taktycznej. Nasze zestawy zakupione dzięki hojności Pomagaczy wkrótce przekażemy ukraińskim
zespołom instruktorów medycyny ratunkowej, którzy w centralnej i wschodniej Ukrainie szkolą
żołnierzy, policjantów i cywilne służby ratunkowe. Rozpoczynamy stałą współpracę.

W czasie wojny rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Brak leków
i problem z przemieszczaniem się powodują, że walka o zdrowie i życie jest dużo trudniejsza. Wiele
ukraińskich rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi ze wschodu znalazło schronienie w Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Źródło” we Lwowie. Ośrodek zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w
zakupie wózków inwalidzkich i części do wózków, które w miarę skromnych możliwości naprawiają
pracownicy lwowskiego ośrodka.  Przygotowaliśmy do wysyłki pierwszą przesyłkę dla mechaników z
warsztatu “Źródła”.

Ukrainy bronią nie tylko Ukraińcy, ale również wielu mieszkających tam Polaków. Organizują pomoc
humanitarną, wstępują ochotniczo do wojska i jednostek obrony terytorialnej. Pomagając Ukrainie



korzystamy z zaangażowania mieszkających tam Polaków. Tutaj wywiad z Polakiem, członkiem
obrony terytorialnej w Lwowie:

Pomagamy osobom poszkodowanym przez wojnę i uchodźcom z wschodnich terenów Ukrainy. Nam
pomagają uchodźcy, którzy znaleźli schronienie przed wojną w centralnej i zachodniej Ukrainie. Na
zdjęciu  wolontariusze uchodźcy z Charkowa, którzy pomagają nam na Ukrainie w obsłudze
transportów pomocy humanitarnej Siepomaga.

Przekazaliśmy wsparcie (artykuły spożywcze oraz środki czystości i higieny) uchodźcom ze
wschodniej Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w klasztorze Sióstr  Benedyktynek w Sołonce (obwód
Lwowski). Siostry opiekują się od początku wojny uchodźcami. Obecnie w klasztorze mieszka ok. 100
osób ze wschodniej Ukraina, w tym dzieci.



Dzisiaj z Poznania wyruszył kolejny transport środków medycznych zakupionych przez Fundację
Siepomaga, który kieruje się w rejon Doniecka. Przeznaczony jest dla frontowej jednostki wojskowej
Ołeksandra i jego oddziału: 2500 osobistych opatrunków typu izraelskiego, ponad 500 amerykańskich
opasek uciskowych i ok. 1,3 tony żywności.



Do szpitala dziecięcego we Lwowie dotarły 3 urządzenia do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, o
których informowaliśmy w jednej z wcześniejszych aktualizacji. Szpital opiekuje się m.in. dziećmi
rannymi podczas rosyjskich bombardowań, a dzięki naszemu wsparciu może to robić skuteczniej i
bezpieczniej. Mamy nadzieję, że powrót do zdrowia tych młodych pacjentów nastąpi jak najszybciej.



Na poniższym zdjęciu widzimy fragment szkolenia dla wojska, policji i cywili wstępujących do obrony
cywilnej, podczas którego wykorzystywane są materiały opatrunkowe (IFAK). Kilka dni temu
otrzymaliśmy informacje, że dzięki przekazanym przez nas opatrunkom taktycznym funkcjonariusze
policji uratowali życie ofiary bombardowania w jednym z miast na wschodzie Ukrainy (ze względów
bezpieczeństwa nie zawsze możemy podawać nazwy).

Zakupiliśmy mobilny zestaw USG wraz z zestawem głowic, który  zostanie dostarczony na oddział
ratunkowy jednego ze szpitali we wschodniej Ukrainie. Przygotowujemy również transporty ponad 20
ton żywności, które z Poznania zostaną przekazane instytucjom zapewniającym pomoc uchodźcom
wojennym w centralnej Ukrainie.



Pomagamy mieszkańcom miasta Bachmut pod Donieckiem przekazując m.in. żywność
długoterminową. W mieście przebywa obecnie tylko 20% mieszkańców i uchodźcy ze strefy frontu.
Większość mieszkańców wyjechała w odpowiedzi na apel władz o ewakuację w obawie przed
wkroczeniem rosyjskich okupantów. Zostali przede wszystkim ci, którzy nie mieli dokąd lub do kogo
wyjechać.



Zakupiliśmy 100 szt. generatorów prądu, które umożliwiają życie i działalność m.in. punktów
medycznych w zrujnowanych wojną miejscowości. Wkrótce pojadą na wschód. Na naszych zdjęciach
widzimy też rodziny, które mogą dzięki tym urządzeniom uruchomić pierwszy raz od wielu tygodni
lodówkę i inne urządzenia potrzebne w każdym gospodarstwie domowym.

Dostarczamy opatrunki i środki  medyczne, które mogą uratować życie w strefie działań wojennych.
Dzisiaj kolejna grupa obrońców Ukrainy na linii frontu otrzymała pakiet taktycznych opasek
uciskowych typu CAT zakupionych przez Fundację Siepomaga.



W zeszłym tygodniu we lwowskim magazynie partnerów Siepomaga przekazaliśmy kilkaset sztuk
opatrunków i środków medycznych oraz żywność, która zostanie dostarczona do punktu dystrybucji
pomocy humanitarnej w obwodzie chmielnickim w centralnej Ukrainie. Stamtąd zostanie przekazana
dalej na wschód - tam, gdzie nasza pomoc jest najbardziej potrzebna.



Informacje z dnia 25.04:

➡ Po kilkudniowej podróży z Lwowa transport pomocy humanitarnej Siepomaga dotarł w rejon
Doniecka, do punktu gdzie zaczyna się strefa bezpośrednich walk i kończy możliwość poruszania się
cywilnych transportów.  Walczącym na pierwszej linii obrońcom Ukrainy przekazaliśmy ratujące życie
środki medycyny taktycznej oraz - co bardzo ważne - poznaliśmy potrzeby i problemy (do
rozwiązania) związane z przekazywaniem  pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

➡ Jeden z naszych transportów dotarł do Bachmut w obwodzie donieckim. Miasto przygotowuje się
do ewentualnej obrony. Ludność cywilna otrzymała zalecenie ewakuacji, ale mieszkańcy nie chcą
opuszczać swoich domów. Do miasta codziennie przybywa wielu uchodźców z bombardowanych
miast. Tutaj film lokalnej telewizji w Bachmut o transporcie pomocy od Siepomaga Miasto prosi
Siepomaga o pomoc. Wkrótce do mieszkańców pojadą kolejne transporty ze wsparciem.

➡ Na Ukrainę dotarły też przysłane przez Siepomaga apteczki oraz podręczne defibrylatory,
przystosowane (co możecie zaobserwować na filmiku) do obsługi w języku ukraińskim. Jesteśmy
przekonani, że dzięki nim uda się uratować niejedno życie. Dziękujemy Wam, Razem Wielką Mamy
MOC!

Pomoc, którą realizujemy dzięki Wam i w Waszym imieniu, cały czas dociera do
potrzebujących. Oto co zrobiliśmy w ostatnich dniach:

➡ Dzisiaj do Lwowa dotarło kilka ton żywności i środków medycznych przeznaczonych dla
ochotniczych oddziałów obrony terytorialnej, która pomaga mieszkańcom Ukrainy w najbardziej
niebezpiecznych częściach kraju. Z naszego magazynu, obsługiwanego przez wspaniałych lwowskich
wolontariuszy,  środki trafiają bezpośrednio do osób i miejsc wymagających pomocy.



❗Na Ukrainę dociera więcej naszej pomocy, jednak nie o wszystkich działaniach możemy
informować z uwagi na bezpieczeństwo i prośby naszych ukraińskich partnerów.

➡ Przekazaliśmy Caritas Archidiecezji Poznań 5.000 koców dla potrzeb centrum recepcyjnego na
Międzynarodowych Targach Poznańskich.

➡ Wsparliśmy finansowo Stowarzyszenie Siemacha z Krakowa, które pomaga dzieciom z Ukrainy.
W placówkach Siemachy w Krakowie i Wrocławiu znajduje się obecnie około 300 dzieci, które uciekły
z Ukrainy przed biedą i wojną. Stowarzyszenie zapewnia im dzienną opiekę, wsparcie edukacyjne i
możliwości rozwoju.



O kolejnych działaniach będziemy Was informować na bieżąco. Nieustannie z całego serca
dziękujemy za Waszą hojność i zaufanie, którym nas obdarzacie!

Dziękujemy, że pomagacie nam pomagać! Razem wielką mamy MOC!



Oto co udało nam się zrobić w ostatnim tygodniu:

➡ W sobotę 2 kwietnia rano do Szpitala Miejskiego we Lwowie dostarczyliśmy 3 zakupione przez
nas urządzenia do sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Dotychczas szpital dysponował tylko jednym
takim urządzeniem, co - jak alarmowali nas medycy ze Lwowa - mocno ograniczało możliwości
wykonywania operacji.

Akcję zrealizowaliśmy wspólnie z ratownikami i lekarzami związanymi z Fundacją Wsparcia
Ratownictwa RK, którzy w drodze powrotnej do Polski zabrali z Ukrainy kilkuletnią Maszę i jej mamę.
Dziewczynka chora na niewydolność nerek wymaga stałych dializ, które nie są obecnie możliwe tam
na miejscu. Dlatego też w niedzielę w nocy dziecko zostało przekazane do Szpitala Uniwersyteckiego
we Wrocławiu, gdzie będzie miało zapewnioną specjalistyczną opiekę polskich lekarzy.

➡ W środę 6 kwietnia wyruszył kolejny transport Siepomaga z pomocą humanitarną dla walczącej
Ukrainy. W trasę 1800 km do Charkowa i prawie 2000 km do Bachmut koło Doniecka  pojechało m.in.
ponad 20 ton żywności i 100 generatorów prądu. Za kilka dni środki te trafią na wschodzie Ukrainy do
centrów dystrybucji, które pod nadzorem obrony terytorialnej i władz lokalnych przekazują pomoc
mieszkańcom. Działamy w ścisłej współpracy z przedstawicielami władz Charkowa i Bachmut.



➡ Jeszcze kilka tygodni temu tysiące mieszkańców Ukrainy nie spodziewało się, że będą musieli
stać się żołnierzami. Teraz walczą w obronie swojego kraju.  Dzięki wsparciu Pomagaczy
Siepomaga.pl przekazaliśmy w tym tygodniu na Ukrainę specjalistyczne materiały opatrunkowe i
pierwszej pomocy medycyny taktycznej: kilkanaście tysięcy osobistych bandaży taktycznych typu
izraelskiego i  opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej, gazy skompresowane i gazy
hemostatyczne, taktyczne opaski uciskowe, rurki nosowo-gardłowe.



To niezwykle cenny dar od Pomagaczy Siepomaga - każdy taki opatrunek lub opaska to szansa na
uratowanie jednego ludzkiego życia.  (Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniamy miejsc dystrybucji
środków medycyny taktycznej. Publikacja takich informacji i zdjęć jest - na prośbę naszych partnerów
z Ukrainy - bardzo ograniczona).

O kolejnych działaniach będziemy Was informować na bieżąco. Nieustannie z całego serca
dziękujemy za Waszą hojność i zaufanie, którym nas obdarzacie!

Dziękujemy, że pomagacie nam pomagać! Razem wielką mamy MOC!

Dzisiaj 1 kwietnia. Dzień, w którym primaaprillisowe dowcipy uchodzą na sucho. Bardzo
byśmy chcieli, żeby te wszystkie przygnębiające obrazki z ogarniętej wojną Ukrainy okazały
się nieśmiesznym żartem. Niestety… Ten dramat dzieje się naprawdę. Ci ludzie giną naprawdę,
a miasta zamieniły się w gruzowiska naprawdę. Na szczęście prawdziwa jest też skala pomocy,
która płynie do najbardziej potrzebujących. Od pierwszych dni rosyjskiej agresji wspieramy
naszych sąsiadów z Ukrainy dzięki Waszej hojności, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni.

Oto nasze działania w ostatnich dniach:

➡ Dzięki zebranym środkom zakupiliśmy ponad 11.000 osobistych bandaży taktycznych typu
izraelskiego, które są jednym z najpopularniejszych i sprawdzonych materiałów opatrunkowych
stosowanych  przez służby mundurowe i ratowników na całym świecie. Obecnie jest to jeden z
najbardziej poszukiwanych środków opatrunkowych na Ukrainie. Trwają przygotowania do kolejnego
transportu Siepomaga, który wkrótce wyruszy na Ukrainę.



➡ Do naszego biura przyjechały 3 ciężkie drewniane skrzynie. Co zawierają? Nowoczesne
urządzenia do sterylizacji narzędzi chirurgicznych tzw. autoklawy, które zakupiliśmy dla Szpitala
Miejskiego we Lwowie. W przyszłym tygodniu urządzenia zostaną przekazane ukraińskim medykom.

➡ Wysyłamy pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.  Nasze transporty pomocy dla
mieszkańców i obrońców ogarniętego wojną Charkowa są dostarczane samochodami ciężarowymi za
granicę Polski. Następnie prosto z samochodów są przenoszone do wagonów kolejowych, które w



ciągu kilku godzin po załadunku ruszają na wschód Ukrainy.  Każdy transport jest nadzorowany i
monitorowany przez polsko-ukraiński zespół Fundacji Siepomaga oraz delegatów miasta Charkowa.
Korzystamy m.in.  z nowoczesnych technologii, takich jak transgraniczny monitoring towarów
zakupionych dzięki zebranym środkom i wysyłanym na Ukrainę. Dzięki temu wiemy, czy i jak szybko
trafiają one do potrzebujących.

Zdjęcie poniżej przedstawia urządzenie lokalizacyjne zastosowane w jednym z naszych transportów.
Jeśli jest to uzasadnione i dopuszczalne ze względów bezpieczeństwa transportu, możemy
obserwować nasze przesyłki nawet przez kilka tygodni.



➡ Oni zawsze bez wahania spieszą z pomocą! Ryzykują życie, by ratować mieszkańców
bombardowanych i płonących miast Ukrainy. Zakupiliśmy dla jednostki straży pożarnej w Charkowie
nowoczesny sprzęt ratownictwa technicznego o wartości ponad 160 000 zł.

➡ Kilka dni temu do Bachmut koło Doniecka dotarł transport Siepomaga z żywnością dla
mieszkańców miasta i uchodźców, którzy schronili się w tej miejscowości. Wczoraj władze
samorządowe, wolontariusze rozdawali żywność tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Na poniższym
filmie możemy usłyszeć wzruszające słowa od starszej pani, dziękującej za pomoc.

W poprzednich aktualizacjach informowaliśmy o przekazaniu naszym zaufanym partnerom 100
karimat, 100 apteczek osobistych  i jednego defibrylator AED dla punktu schronienia i pomocy dla
uchodźców w okolicy Kamieńca Podolskiego. W sobotę transport dotarł do górskiego ośrodka w
Zavaliya, w którym schronili się uchodźcy i trwają szkolenia dla osób, które przygotowują się do
służby w szeregach obrony terytorialnej.

Otrzymaliśmy również film z podziękowaniami od Ukraińskiego Stowarzyszenia Spelologów, którym
przekazaliśmy w ostatnich dniach karimaty. Warto poświęcić kilka minut, żeby wysłuchać słów osób,
które zostały na Ukrainie i przez wojnę codziennie drżą o swoje życie.



Co nam się udało zrobić w ostatnich dniach?

➡ Wspieramy finansowo klasztor sióstr benedyktynek ze Staniątek koło Krakowa, które bez wahania
przyjęły pod swój dach ponad 100 uchodźców z Ukrainy.  Nie zważając na własne problemy
finansowe, benedyktynki postanowiły podzielić się tym, co mają.  A że mają niewiele, klasztor
potrzebuje naszego wsparcia. Oto krótki reportaż z tego miejsca:

➡ Kilka tygodni temu otrzymaliśmy prośbę o pomoc w stworzeniu systemu łączności dla jednego z
miast ukraińskich (ze względów bezpieczeństwa nie ujawniamy nazwy). Potrzebne były radiotelefony
dla służb ratunkowych i ochotników obrony terytorialnej, którzy pomagają w ewakuacji kobiet i dzieci.
W zeszłym tygodniu 100 radiotelefonów dotarło do naszego biura w Poznaniu, dzisiaj są już na
Ukrainie.

➡ Wczoraj przekazaliśmy wicemerowi Charkowa we Lwowie 2 tiry żywności dla miasta. Mer przesłał
nam zdjęcia swojej rodziny, które pokazują, jak trudne warunki panują obecnie w tym rejonie…
Dlatego też każda pomoc, która dociera bezpośrednio na Ukrainę, jest dla tamtych ludzi niezbędna do
przetrwania.



➡ Od blisko miesiąca organizujemy pomoc humanitarną dla ogarniętej wojną Ukrainy. Staramy się
przekazywać środki i materiały, które będą stanowić faktyczną  pomoc i będą ratować ludzkie życie.
Dlatego współpracujemy z ekspertami, którzy pomagają nam weryfikować przekazywane Ukrainie
środki. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku, z którego dowiecie się, co powinna zawierać
apteczka taktyczna na polu walki. I dlaczego zwykły plaster niewiele tam pomoże… Opowiada Robert
Jędrych - instruktor i specjalista medycyny taktycznej.

Oto najnowsze wieści z terenu:

➡ Koniec ubiegłego tygodnia okazał się niezwykle pracowity dla naszego magazynu, skąd wysyłane
są transporty z pomocą humanitarną Siepomaga dla Ukrainy. W piątek wysłaliśmy 10 palet środków
medycznych m.in. nici chirurgicznych, skalpeli, opatrunków, rękawiczek oraz 28 palet szamponów,
żeli pod prysznic,  mydeł i zasypek dla dzieci. Do Lwowa  wyjechał również ładunek również 800
grubych (2,5 cm) karimat, które są niezastąpione w polowych i tymczasowych miejscach
noclegowych, które powstają w pobliżu terenów objętych działaniami wojennymi. Transport dotarł do
Lwowa w sobotę, gdzie został odebrany przez przedstawicieli Siepomaga.



➡ 100 karimat, 100 apteczek osobistych  i jeden defibrylator AED z zapasowymi elektrodami
przekazaliśmy dla punktu schronienia i pomocy dla uchodźców w Kamieńcu Podolskim. (Przed
wiekami miasto powszechnie uważano za najpotężniejszą warownię Rzeczypospolitej na Kresach
Wschodnich). Dzięki pomocy naszych zaufanych partnerów z Polski i Ukrainy środki te zostaną
dostarczone do Kamieńca w najbliższych dniach.



➡ Od wielu dni prowadziliśmy działania, których celem była bezpieczna ewakuacja do Polski
podopiecznego Fundacji Siepomaga z małego miasta nad Dniestrem kilkaset kilometrów na wschód
od  Kijowa. W piątek wieczorem nasz Podopieczny, cierpiący na chorobę nowotworową mały chłopiec
z Ukrainy,  wraz z Rodziną: mamą, młodszym bratem (i psem), został przetransportowany z granicy
polsko-ukraińskiej do Poznania. Teraz odpoczywają. Przygotowujemy ich podróż do Niemiec, gdzie -
dzięki zbiórce na Siepomaga.pl - chłopiec zostanie poddany terapii.- Później chcemy wrócić do Polski
i tutaj zostaniemy - powiedziała  Svieta, mama naszego Podopiecznego.

➡ Dotarł do nas dramatyczny apel o pomoc humanitarną z miasta Bachmut w obwodzie Donieckim.
Codziennie do miasta przybywają tysiące osób uciekających z bombardowanych miast położonych
dalej na wschód Ukrainy. Brakuje żywności, brakuje miejsc noclegowych. Dzisiaj wyruszą do ośrodka
pomocy Bachumt dwa TIRy Fundacji Siepomaga z żywnością. Do pokonania mają ponad 1800 km.



➡ Jakiś czas temu wysłaliśmy na Ukrainę 85 szt. nowoczesnych radiotelefonów Motorola. Dzisiaj
otrzymaliśmy podziękowania od paramedyków, którzy otrzymali urządzenia dzięki  ofiarności
Pomagaczy Siepomaga. Docieramy z pomocą tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Nasze ostatnie działania:

➡ Jeden z transportów ze wsparciem dotarł w sobotę po południu do Lwowa! Adresatem naszej
“przesyłki”  były placówki medyczne we Lwowie i służby medyczne niosące pomoc osobom chorym i
rannym na wschodzie kraju. Wg ostatnich informacji, lwowskie szpitale w ⅔ wypełnione są pacjentami
ewakuowanymi ze wschodniej Ukrainy.

Nasza pomoc, która dotarła do Lwowa to ok. 3 ton niezwykle potrzebnych środków medycznych:
opatrunki indywidualne, specjalistyczne opatrunki oczne, medyczne zestawy przeciwoparzeniowe i
opatrunki hydrożelowe, zestawy drenażowe, gaza rolowana, kołnierze ortopedyczne, folie ratunkowe,
antybakteryjne opatrunki z jonami srebra, jednorazowe zestawy położnicze, zestawy szyn Kramera,
podkłady i opaski gipsowe, usztywniające opaski syntetyczne, podtrzymujące opaski elastyczne, gazy
opatrunkowe, kompresy wysokochłonne, podkłady higieniczne, płyny i preparaty do dezynfekcji
medycznej, latarki czołowe

➡ W poniedziałek wieczorem ratownicy Fundacji Wspierania Ratownictwa RK odebrali w naszym
magazynie pod Poznanie sprzęt medyczny dla regionalnego szpitala dziecięcego w Lwowie.  W nocy
w Warszawie  urządzenia zostały załadowane do ambulansu medycznego, który wyruszy do Ukrainy,
gdzie ma dotrzeć w środę rano. Po przekazaniu urządzeń dla szpitala we Lwowie ambulans zabierze i
przywiezie do naszego kraju dziecko wymagające pilnego leczenie.

➡ Apteczki zakupione przez Fundację Siepomaga dotarły do  Kijowa do jednostki A0409. Właśnie
odebraliśmy fot. od “użytkowników końcowych”. Razem mamy wielką MOC pomagania!



➡ Zareagowaliśmy na dramatyczny apel o pomoc Wójta Gminy Tereszpol, finansując szczepienie
przeciwko żółtaczce typu A dla grupy kilkudziesięciu uchodźców pochodzących z Ukrainy, którzy
przebywają na terenie podkarpackiej gminy (szczepionki tego rodzaju nie są finansowane ze środków
publicznych NFZ).

➡ Do naszego magazynu dotarło 1.000 sztuk karimat. Część z nich zostanie wysłane do Ukrainy,
część zostanie przekazana na potrzeby uchodźców przybywających do Polski.

Kilka godzin temu w podróż do Lwowa wyruszył transport wypełniony paletami z jedzeniem i środkami
opatrunkowymi, które trafią do miejskiego szpitala i w dalszej kolejności do medyków na wschodzie
kraju. To wszystko nie byłoby możliwe bez Waszego udziału!

Dzisiaj też zamówiliśmy 30 tys. jednorazowych pościeli, które zostaną przekazane miastu Warszawa i
trafią do punktu noclegowego na Torwarze, gdzie swoje schronienie znalazły osoby z Ukrainy.
Zakupiliśmy też 33 palety konserw i trafią one na punkty recepcyjne również w Warszawie.

Dodatkowo koce o wartości 340 tys. zł zostaną rozdysponowane do miejsc noclegowych.

Ponadto, zakupiliśmy 1 000 szt. kocy ratunkowych NRC, które zostaną przekazane do Ukrainy. Folia
NRC to niezbędny składnik każdej apteczki. Lekki i kompaktowy koc termiczny zapewni ochronę
przed szybkim wychłodzeniem lub przegrzaniem organizmu. To jeden z podstawowych elementów
wyposażenia ratowniczego w każdej sytuacji.

Ukraina -  dom, który był dopiero budowany. Dom kochany przez tak wielu. Nie ma słów, które opisuje
ból wywołany tak ogromną stratą. Wszystko, co znasz, wszystko co kochasz - już wiesz, że zniknęło.
Znajome widoki, zapachy, miejsca. Szkoła, do której chodziłeś, szpital, w którym przyszedłeś na
Świat. Pozostały zgliszcza. I dziura w sercu wypełniona smutkiem, złością i żałobą. To, co możemy
dzisiaj zrobić, to zasypać ją wsparciem i dobrymi uczynkami.



W ostatnich dniach udało nam się z zebranych środków:

- zakupić opatrunki i środki pierwszej pomocy przeznaczone do stosowania w rejonie działań
wojennych są obecnie jednymi z najbardziej potrzebnych w Ukrainie i zarazem najbardziej
deficytowych na rynku. Dzięki pomocy firmy wyspecjalizowanej w tego typu zaopatrzeniu,
zamówiliśmy 10 000 specjalistycznych opatrunków taktycznych, które za 2-3 dni powinny trafić do
naszych magazynów i zostaną przekazane do Ukrainy. To kolejny - obok zakupu staży i opatrunków
wentylowanych - zakup wyposażenia dla medyków w rejonie walk, jaki został sfinansowany przez
Fundację Siepomaga. Łącznie wydaliśmy już na ten cel kwotę 1,6 mln złotych.

- przekazać w obecności kamery portalu OKO.PRESS m.in. 250 par obuwia taktycznego dla
obrońców granic ukraińskich. "Obuwie będzie rozdzielane między inne pododdziały, które ich
potrzebują, a mają problem z dostawą tego typu wyposażenia” – mówi na nagraniu kobieta z
ukraińskich służb.

- zakupić 225 000 batonów proteinowych i tabliczek czekolady, które są trwałym i sprawdzonym w
ekstremalnych warunkach pożywieniem. Wczoraj dostarczyliśmy je do magazynu Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych. Stamtąd w najbliższych dniach zostaną przekazane na Ukrainę. Żywność jest
jedną z podstawowych potrzeb w rejonach działań wojennych i tam, gdzie docierają uchodźcy.



- zakupić blisko 10 000 paczek pieluch jednorazowych dla dzieci, 32 000 opakowań podpasek
higienicznych i ponad 44 000 opakowań chusteczek nawilżonych za łączną kwotę ponad 465 000
złotych. Mieszkańcy ukraińskich miast położonych w strefie działań wojennych oraz uchodźcy,
szczególnie kobiety i dzieci, potrzebują środków higieny osobiste. Wszystkie te środki zostały
dostarczone do magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, skąd - we współpracy z
ukraińskimi instytucjami - trafią do Ukrainy.

- wysłać ponad 80 nowoczesnych radiotelefonów o łącznej wartości ok. 250 tys. zł. Urządzenia te
umożliwiają m.in. szyfrowaną łączność cyfrową lub w trybie analogowym, transmisję danych i
lokalizację operatora poprzez GPS. Przekazaliśmy Ukrainie, jedne z najbardziej zaawansowanych i
niezawodnych urządzeń tego typu, wykorzystywanych do budowania systemów komunikacji podczas
akcji ratowniczych i działań humanitarnych. Typ, rodzaj, jak i miejsce dostarczenia przekazanych
urządzeń konsultowaliśmy z ukraińskimi ekspertami. Nasza pomoc dociera tam, gdzie jest najbardziej
potrzebna.



O kolejnych działaniach będziemy Was informować na bieżąco. Nieustannie z całego serca
dziękujemy za Waszą hojność i zaufanie, którym nas obdarzacie! To dopiero początek pomocy, która
będzie potrzebna także w kolejnych miesiącach.

Od tygodnia rozpoczynamy każdy dzień od nałożenia okularów porannych wiadomości. A wszystko to
z mieszanką  nadziei i trwogi w sercu. Wybuchy, kordony, czołgi, wojna,  ludobójstwo to wyrazy, które
zdominowały słownik mediów i ten nasz uliczny. To pokazuje, jak potworne rzeczy dzieją się w
Ukrainie.

MOC i zaufanie, które od Was otrzymujemy poprzez tę zbiórkę, jest dla nas ogromną motywacją. Od
tygodnia intensywnie pracujemy nad realizacją pomocy dla tego dotkniętego przez wojnę kraju.
Wymieniamy setki maili i wykonujemy dziesiątki rozmów telefonicznych, żeby zakupiony przez nas
sprzęt trafił jak najszybciej do najbardziej potrzebujących miejsc.

Co udało się zakupić w ostatnich dniach?

➡ 10 000 specjalistycznych opatrunków wentylowanych o wartości blisko 1 mln zł  na potrzeby służb
medycznych cywilnych i wojskowych na Ukrainie. Opatrunki te są stosowane w opatrywaniu m.in. ran
postrzałowych klatki piersiowej i stanowią element bazowego wyposażenia ratowników na polu walki
dla ratowników przedmedycznych i żołnierzy.



➡ Zamówiliśmy 1 000 opasek uciskowych typu "tourniquet", które stanowią osobiste wyposażenie
medyczne służb ratowniczych prowadzących działania na polu walki lub udzielających pomocy
osobom rannym w wyniku katastrof. Opaski te służą do tamowania masywnych krwotoków i są
jednym z podstawowych elementów wyposażenia medycznego żołnierzy na polu walki oraz straży
pożarnych.



➡ Przekazaliśmy przedstawicielom ukraińskiej obrony terytorialnej środki łączności VHF o łącznej
wartości ponad 30 tys. zł. Przygotowujemy transport 90 radiotelefonów, które zakupiliśmy na prośbę
obrońców Kijowa i jednostek obrony cywilnej we Lwowie.

➡ Zakupiliśmy blisko 5 tys. apteczek, które są już w Ukrainie, w drodze do Kijowa



➡ Dzieci z Ukrainy, które otrzymały od nas wsparcie i znajdują się pod opieką Fundacji Zobacz Mnie,
stawiają pierwsze kroki w nowej, polskiej rzeczywistości. Młodzi piłkarze mają ze sobą cały czas
kontakt i mogą trenować. Do dzieci dołączyły już pierwsze matki, które przyjechały do nich z Ukrainy

➡ Dzięki współpracy z Fundacją Iskierka pod skrzydła fundacji bierzemy kilkadziesiąt rodzin dzieci
onkologicznie chorych, które trafiły bądź trafią do 4 polskich szpitali. Działania te dają możliwość
skupienia się na walce ze śmiertelnie niebezpieczną chorobą, która dotknęła dziecko, bez obawy, czy
na szpital nie spadnie za chwilę bomba. Obecnie dwóch chłopców chorych na białaczkę razem z
mamami przebywa w Zabrzu i trzech w Katowicach (w tym mama w 7. miesiącu ciąży). Kolejna trójka
dzieci jest w Rzeszowie i troje w Chorzowie. Mamy tych dzieci oprócz jednej torby z najbardziej
podstawowymi rzeczami, nie mają niczego. Dlatego też Fundacja zaopatrzy te rodziny w ubrania,



pieluchy i inne potrzebne na start przybory.

➡ Do magazynów RARS dotarł zakupiony przez nas TIR z 56 tys. konserw, które następnie zostaną
przekazane do Ukrainy

Nasza społeczność na Siepomaga.pl niosąca pomoc Ukrainie liczy już ponad 500 000 osób! Licznik
zbiórki kręci się w szaleńczym tempie, dzięki Wam... Z całego serca dziękujemy za zaufanie i
gigantyczne zaangażowanie!



Jak pomagamy i co na ten moment już udało się zdziałać? Poniżej kilka ważnych informacji:

Koncentrujemy się na dostarczaniu dużych gabarytów najbardziej potrzebnych produktów.
Stworzyliśmy w Siepomaga Dział Dużych Dostaw, który zajmuje się organizacją zakupów na dużą
skalę oraz organizuje kanały ich dostarczania.

Odpowiednie pakowanie i segregacja produktów pozwala przyspieszyć logistykę, pomijając proces
sortowania.

Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z zespołem KPRM i RARS, które wraz z rządem
ukraińskim koordynują akcję pomocy humanitarnej. Dzięki temu możemy w szybki sposób pomóc
w realizacji dostaw najbardziej potrzebnych produktów. Mamy doświadczenie i możliwości, by
organizować duże dostawy i dokładamy wszelkich starań, by proces ten przebiegał w sposób
zorganizowany.

Zamówiliśmy specjalistyczne materiały opatrunkowe, w tym przeciwoparzeniowe i służące do
leczenia ran postrzałowych, o wartości ponad 160 tys. zł dla szpitala we Lwowie.
Przygotowane jest do wysyłki kilkadziesiąt defibrylatorów dla służb medycznych obrony
terytorialnej.

Dzisiaj zakupiliśmy kilkanaście ton trwale pakowanej żywności, które tirem trafią do
rządowego magazynu, a stamtąd do Ukrainy. Koordynujemy dalsze zakupy.

Wojna zaskoczyła zwyczajnych ludzi, którzy obudzili się w innej rzeczywistości.  66 chłopców z Kijowa
i ich opiekunowie kilka dni temu przyjechali na turniej piłkarski do Wrocławia. Powinni już wracać do
domu, ale ten nie wygląda tak samo. Niewyobrażalny smutek i strach o rodziny dotknął dzieci w wieku
od 10 do 14 lat.

Połączyliśmy siły i razem z Fundacją Zobacz Mnie zapewniamy finansowanie noclegów,
wyżywienia, a także opiekę psychologiczną i pedagogiczną. W planach jest również
sprowadzenie do Polski ich matek oraz rodzeństwa i zapewnienie im bezpieczeństwa na czas wojny.



Obraz Ukrainy to dla nas przede wszystkim żołnierze walczący na froncie i matki z dziećmi szukające
schronienia. Jednak dla wielu ludzi życie napisało trudny scenariusz już wcześniej. Dzieci
przebywające na oddziałach onkologicznych i ich rodziny z tematem choroby i śmierci spotkały się już
wcześniej.

Dzięki współpracy z Fundacją Iskierka pod skrzydła fundacji bierzemy kilkadziesiąt rodzin
dzieci onkologicznie chorych, które trafiły bądź trafią do 4 polskich szpitali. Dwoje z tych dzieci
przebywa już w Rzeszowie, jedno w Katowicach i jedno w Zabrzu. Wsparcie dla rodzin dotkniętych
nie tylko chorobą, ale i wojną, zapewnienie wyżywienia, ubrań, dachu nad głową jest możliwe
właśnie dzięki Wam!

Stale łączymy się z osobami w Kijowie, aby wiedzieć, jaka jest sytuacja i możliwości. To trudne. Jest
wiele emocji. Wiemy, że solidarność, wsparcie, świadomość, że ktoś na nich liczy i czeka, to
magiczne zaklęcia, które dają siłę w walce o dom.

Dziękujemy, że pomagacie nam pomagać! Razem wielką mamy MOC!


