
 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA POZNANIA 

G R Z E G O R Z  G A N O W I C Z  

Poznań, 9 maja 2022 r.  

 

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy 
poznańskich szkół 

Szanowni Państwo,  

minęły już ponad dwa miesiące od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. W tym czasie mieszkanki i mieszkańcy 
Poznania zmobilizowali się do niesienia pomocy naszym wschodnim sąsiadom na ogromną skalę. Kryzys 
humanitarny w Ukrainie rośnie z każdym dniem i pomoc obywatelkom i obywatelom Ukrainy jest wciąż 
potrzebna. Wiele osób pozostających w Ukrainie nie posiada środków do życia, w tym szczególnie trudnym 
położeniu są mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta partnerskiego – Charkowa.  

30 kwietnia br. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania spotkała się w formie zdalnej z przedstawicielami 
Młodzieżowej Rady przy Merze Miasta Charkowa, którzy przedstawili obraz obecnej sytuacji i najpilniejsze 
potrzeby. Młodzieżowi radne i radni Charkowa z wielką odwagą i determinacją organizują pomoc 
humanitarną mieszkankom i mieszkańcom swojego miasta. Rada każdego dnia przyjmuje ponad tysiąc próśb 
o udzielenie pomocy. Młodzież z narażeniem swojego bezpieczeństwa dostarcza rowerami lub samochodami 
potrzebne środki osobom najbardziej potrzebującym, przede wszystkim kobietom z dziećmi i seniorom.  

Będąc pod ogromnym wrażeniem postawy koleżanek i kolegów z partnerskiego miasta, Młodzieżowa Rada 
Miasta Poznania, przy współpracy z Samorządami Uczniowskimi i pełnym wsparciu Rady Miasta Poznania, 
pragnie zorganizować w poznańskich szkołach podstawowych i średnich zbiórkę artykułów pierwszej 
potrzeby, które dzięki współpracy z Miastem Poznań zostaną przekazane do Charkowa.  

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działań młodzieży poprzez przeznaczenie w szkole miejsca na 
zbiórkę, przeznaczenie kartonów lub dużych toreb do pakowania przynoszonych rzeczy, możliwość 
zawieszenia plakatu dot. akcji w przestrzeni szkoły i zachęcenie uczennic i uczniów do aktywnego udziału  
w zbiórce. Artykuły, których lista znajduje się w załączeniu, zbierane będą do końca maja, z możliwością 
przedłużenia akcji do początku czerwca. Po zakończeniu zbiórki Miasto Poznań zorganizuje odbiór i transport 
do Charkowa zebranych artykułów.  

Szkoły zainteresowane udziałem w zbiórce proszone są o kontakt z młodzieżową Radą Miasta Poznania pod 
adresem e-mail: mlodziezowa_rada@um.poznan.pl.  

W załączeniu przekazujemy list wystosowany przez Młodzieżową Radę przy Merze Miasta Charkowa,  
z apelem do poznańskiej młodzieży o pilne udzielenie pomocy. Wierzymy, że wspólnie uda nam się zapewnić 
wsparcie charkowskiej młodzieży, której postawa może być dla nas wszystkich wzorem.  
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