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Studenci dla Ukrainy – Pomagamy  

Rotary Club Sopot International 

 

Prośba o wsparcie dla Ukrainy 

 

Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie inicjatywy „Pomoc dla dzieci z Zaporoża”, 

której zadaniem jest dostarczenie pomocy humanitarnej do szpitala dziecięcego w Zaporożu 

na Ukrainie. Jest to szpital, do którego przeniesiono chore i ranne dzieci, które udało się 

wydostać z okrążonego Mariupola. 

Do Zaporoża, pełniącego obecnie funkcję miasta przyfrontowego, kierowani są ranni z 

całego regionu, oraz okręgów Ługańska i Doniecka, gdzie toczą się walki. Ze względu na swoje 

położenie bardzo rzadko docierają do niego transporty humanitarne, a placówki służby 

zdrowia borykają się z brakami nawet najbardziej niezbędnych rzeczy. 

Naszą ideą jest dostarczenie szpitalowi leków, pościeli, bielizny osobistej dla dzieci i 

personelu szpitala: aparatów medycznych, sprzętu, żywności, zabawek itp. 

Jako „Komitet Solidarności Gdańsk - Zaporoże”, którego członkami są założyciele NSZZ 

Solidarność i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w sierpniu 1980 roku, współdziałamy z 

inicjatywą studentów Uniwersytetu Gdańskiego „Studenci dla Ukrainy”, która wysłała już do 

różnych miast Ukrainy ponad tysiąc transportów, oraz z Rotary Club Sopot International, 

również zaangażowanym w działalność na rzecz Ukrainy i uchodźców z Ukrainy w Polsce i poza 

jej granicami 

Stefan Migus, szef Stowarzyszenia Ukraińców w Olsztynie, wraz ze współtwórcą naszej 

inicjatyw Jarosławem Słomą, dostarczyli różnorodny sprzęt Kozakom z Zaporoża, a więc droga 

niesienia pomocy jest sprawdzona. Wsparcie logistyczne po ukraińskiej stronie zapowiedziała 

organizacja kozaków zaporoskich kierowana przez atamana Oleksandra Pritułę. Mamy też 

stały kontakt z jego żoną, która obecnie schroniła się z dzieckiem w Polsce. O naszych 

działaniach wie i je popiera Konsul Ukrainy w Gdańsku, pan Oleksandr Plodystyi. 

Potrzeb szpital dziecięcego w Zaporożu nie zaspokoi jeden transport, dlatego będziemy 

chcieli kontynuować takie działania w przyszłości. Pierwszy transport będzie miał ogromne 

znaczenie merytoryczne i emocjonalne, bo w szpitalu zobaczą, że Polacy są zdolni dotrzeć do 



nich z pomocą, a planujemy go na koniec przyszłego tygodnia. Kolejne chcemy wysyłać 

cyklicznie. 

Na razie Zaporoże, chronione przez oddziały wojsk Ukrainy i kozacką obronę 

terytorialną, nie jest terenem walk, ale jeśli zapowiedzi o próbie poszerzenia korytarza 

wschodniego łączącego wschodnie pseudo republiki doniecką i ługańską z Krymem okażą się 

słuszne, wojna obejmie także Zaporoże, dlatego tak istotne jest jak najszybsze dostarczenie 

pomocy szpitalowi, który niedługo może zostać odcięty całkowicie od linii dostaw. 

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc w zrealizowana planu pomocy dzieciom i Ukrainie, 

tak rzeczową (żywność, lekarstwa, środki opatrunkowe, odzież i.in) jak i finansową. 

 
Wsparcie w postaci przelewów, z dopiskiem: Cele statutowe – Zaporoże, prosimy 

dokonywać na: 
Rotary Club Sopot International 

ul. Powstańców Warszawy 12/14 

87-217 Sopot  

Bank PKO BP SA 

BIC/SWIFT:  BPKOPLPW 

Numery kont bankowych: 

PLN:  92 1440 1026 0000 0000 0289 1198 

EUR:  PL 40 1440 1026 0000 0000 1410 1454 

USD:  PL 90 1440 1026 0000 0000 1075 1338 

 

Z wyrazami szacunku, 

Marek H. Kotlarz- Koordynator 

 

Kontakt 

Tel +48 508 33 46 47 

office@gdanskzaporoze.org.pl 

 

www.gdanskzaporoze.org.pl; 

gdanskzaporoze.org.pl 
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Ładowanie samochodu z pomocą humanitarną dla Zapotoża 

 
Wielkanocne podarunki dla ukraińskich matek i ich dzieci przebywających w Polsce 


