
Варшава, 18.07.2022 

Шановні,  

Фонд Малгоші Браунек «Bądź” разом з колективом Blyzkist за підтримки 
багатьох друзів, від початку війни в Україні і до сьогодні збирає кошти 
на купівлю ліків і медичного обладнання до лікарень в Україні. Ми 
співпрацюємо з волонтерами зі Служби Безпеки і Територіальної 
Оборони Україні, які від імені конкретних лікарень постійно надають 
актуальні списки потреб у вигляді ліків і медичного обладнання 
необхідних до порятунку життів.  

Ми також перебуваємо в контакті з позаурядовими організаціями, 
дякуючи яким всі переказані речі потрапляють туди, де вони найбільше 
необхідні. До цього часу найбільшу допомогу з нашого боку було надано 
для військової лікарні в Чернівцях та лікарні Veterans Base Home.  

На жаль війна в Україні далі триває. Гуманітарна допомога так само як і 
допомогла скерована для біженців в Польщі є дуже необхідною, а 
фінанси Фонду не дозволяють нам надавати її в такому обсязі як це було 
в березні, квітні чи травні.  

Розмір отримуваних пожертвувань в червні на підтримку лікарень в 
Україні різко впав. Із коштів які нам лишились ми спроможні надіслати 
ще лише один транспорт.  

Тим не менше, ми далі лишаємось на зв’язку з нашими друзями в Україні 
і знаємо як сильно там далі потрібна допомога. Ми також працюємо на 
місці, в Варшаві, розвиваючи програму присвячену інтеграції і допомогу 
потребуючим в Польщі - «Bądźmy Blisko | Будьмо близько». Про це 
детальніше нижче.  

Якщо хтось з Вас хотів би вже ЗАРАЗ підтримати нас фінансово 
ми будемо вдячні за кожен переказ на рахунок, з дописом 
«Ukraina» :  

FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK BĄDŹ  

69 1090 1870 0000 5032 4816  

Нашу постійну діяльність від нещодавно можна такоє підтримати 
на Patronite.pl > https://patronite.pl/Badz 
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В загальному, від березня цього року до сьогодні нам вдалось 
вислати до України допомогу вартістю :  

• Понад 600 тисяч злотих  
• З цього 430 тисяч ми зібрали у формі фінансових пожертвувань, 

дякуючи яким могли зорганізувати 15 транспортів до українських 
лікарень, купити медичне обладнання, ліки і знаряддя до швидкої 
хірургії необхідні до порятунку життя 

• Решта прийшла до нас безпосередньо у вигляді пожертвувань у 
натуральній формі.  

<3 <3 Але це ще не кінець! Великі потреби і потужне єднання 
членів Фонду і друзів з Польщі та з-за кордону зреалізували 
також :  

• Транспорт 4 вантажівок з допомогою медичного та іншого 
призначення, які потрапили до Модліну, а звідти до лікарень і 
інших потребуючих  

• Допомога в перевезенню ліків та харчування для діабетиків  
• Спеціальна допомога для постраждалих військових в 

безпосередній загрозі їхньому життю. Закуплені нами ліки 
допомогли врятувати їхнє життя та здоров’я 

• Підтримка в перевезенню ліків і спецілістичних засобів зі 
Сполучених Штатів Америки, які за посередництвом нашого Фонду 
переказав Father Ron Schmidt. За підтримки Мішель Нурдхоф і 
організації MEDAT в дорозі зараз дві палети ліків вартістю $15,000 
до Теребовлянської міської лікарні 

• Зараз допомагаємо в закупівлі матеріалів призначених для 
виготовлення знаряддя призначеного до порятунку життя, який 
виготовлятиметься в Україні  

В березні та квітні ми також зорганізували дві великі зустрічі зі збору 
коштів, беручи до уваги значні потреби жінок та дітей з України, котрі 
зараз знаходяться в Польщі. Ще під час зустрічі у квітні ми приставили 
довготерміновий проект діяльності задля підтримки та інтегріції біженців, 
який отримав позитивну реакцію та сильне визнання.  

Сьогодні з великим бажанням і надією ми працюємо над пошуком нових 
коштів на підтримку нашої діяльності на місці. Хочемо щоб наша базова 
діяльність Фонду присвячена поліпшенню стану здоров’я і освіти 
поєдналась з діяльністю про інтеграцію та підтримку біженців котрі 
цього потребують.  

Ми хочемо створити місце в Варшаві, де заняття і зустрічі будуть 
підтримувати відчуття безпеки і солідарності. І саме тому ми 
просимо Вас про допомогу ! Ми запустили наш профіль на Patro-
nite в першу чергу мріючи про оренду приміщення для нашої 
діяльності:  
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Дякуючи Вашим постійним переказам ми зможемо вільно збиратись та 
організовувати солідарні зустрічі, групи підтримки, та інтегруватись теж 
на рівні діяльності призначеної біженцям і всім хто таку підтримку 
потребує.  

Використовуючи гостинність Відкритого Яздова від червня до кінці 
серпня цього року тимчасово ми збираємось на подвір’ї яздовського 
будиночку 10/2 з програмою «Bądźmy blisko | Будьми близько».  

Цей літній проект Фонд організовує разом з колективом Bluzkist. В 
рамках цього проекту ми пропонуємо:  

• Раз на тиждень безкоштовні заняття пластичні для дітей віком від 
3 до 12 років з Польщі та України (з перекладачем на українську 
мову)  

• Протягом всього літа безкоштовні консультації психологічні 
онлайн українською мовою  

• Кожної неділі інтеграційне циклічне готування поєднане з 
пізнанням української культури – Gotuj, jedz, poznawaj! Готуй, їж, 
знайомся!  

Більше про проект модна знайти за посиланням : https://fb.me/e/3dJ3p-
COOg 

Ми сподіваємось і вже плануємо продовжувати проект також восени 
цього року. Але нас потрібна фінансова допомога щоб оплатити оренду 
приміщення, аніматорів, перекладачів, психологів та координаторів. 
Організація подібного проекту без зовнішніх переказів та пожертвувань 
виходить за межі можливостей нашого Фонду, тим більше що ми далі 
продовжуємо нашу діяльність та підтримку онкологічно хворих.  

Саме тому від усього серця ми просимо Вас про допомогу і фінансову 
підтримку. Найменший переказ на рахунок Фонду, викуплена підписка 
на Patronite, переказ в закладці «Wesprzyj nas” на fundacjabadz.pl 
допоможе нам далі працювати.  

Ви нас ніколи не підводили, ми знаємо що і цього разу так буде <3  

Вся наша діяльність описана на www.fundacjabadz.pl: Facebooku та In-
stagramie.  

В тексті підсумків нашої роботи не може не бути подяки для 
людей та організацій без яких ніщо о чим написано вище не було 
б реальним. Тому дякуємо:  
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• Всім приватним Дарувальникам, котрі повірили нам і від лютого 
переказували нас свої кошти на допомогу. Дякуємо за кожен 
переказ !  

• Дякуємо членам та учасника Фонду Малгоші Браунек „Bądź”, їх 
родинам за безсумнівне бажання допомагати та працівникам і 
волонтерам Музею Сучасного Мистецва в Варшаві, з якими від 
початку війни до травня ми разом вели спільну діяльність. 
Особливо хочемо вклонитися та виділити: Coco Kate, Тараса 
Гембік, Йоанну Якубович, Каю Куштра, Оріну Краєвську, Соню 
Кирилюк, Аніту Новінську, Кшиштофа Новінського, Марію 
Новаковську, Юліану Загурську, Тетяну Скрипник.  

• Дякуємо Zen Peacemakers і всім дарувльникам з White Plum San-
gha за неймовірну фінансову підтримку для нашої діяльності.  

• ROKPA INTERNATIONAL дякуємо за переказані дари.  
• Дякуємо транспортній фірмі Riders Express за те, що ми завжди 

могли на них розраховувати. Вони були і є з нами від першого 
транспорту ліків до України.  

• Панкам, котрі у варшавському клубі Pogłos під час «Punk dla Ukra-
iny fest. 1 i 2» (13 березня і 9 квітня) продаючи білети та гаджети 
зібрали і приказали нам як пожертвування на допомогу Україні 17 
тисяч злотих.  

• Клубі Smolna за збір коштів під час «Smolna & Fundacja „Bądź” for 
Ukraine», вечірки зорганізованої 3 червня цього року 

• Дякуємо Podróżnych Ugościć, Антку Манторському, Групі Granica, 
Театру Лесі, Фонду хлібом і сіллю, за незамінну допомогу в 
транспорті і співпрацю в найтяжчих моментах  

Фірмі Adyen за подарунок у вигляді турнікеті медичних вартістю 20 тисяч 
злотих.
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