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Szanowny Panie Prezesie, 

z gorącym podziękowaniem potwierdzam odbiór darów, zakupionych ze zbiórki zorganizowanej 
przez władze Polskiej Akademii Umiejętności dla członków Polskiego Towarzystwa Naukowego 
w Żytomierzu.  

Jedzenie, materiały opatrunkowe, środki higieny i środki medyczne, pampersy, zakupione 
przez Panią Profesor Agnieszkę Kastory, zeskładowane w pomieszczeniach PAU, za co też 
serdecznie dziękuję, dotarły pod umówiony adres w Żytomierzu w dniu 8 grudnia. Zostały one 
rozładowane i posegregowane, żeby móc policzyć wszystko, co otrzymaliśmy, podzielić wg osób, 
dla których ta pomóc została zorganizowana i następnie tym osobom przekazana. 

Jutro planuję sporządzić listę darów i w ciągu tego tygodnia przekazać je do odbiorców. 
Chcę udokumentować rozdawanie darów, zaznaczyć ich ilość i potem oddzielnie wysłać 
podziękowanie do Władz PAU, Pani Profesor Agnieszki Kastory, osób i instytucji, które były 
zaangażowanie w niesienie tej pomocy – Pani Agnieszce Widackiej i Fundacjom „Wolno nam” 
i „Hliniszcze”, które dokonały transportu darów do Żytomierza – i za znalezienie tej Fundacji 
Panu Prezesowi z osobna dziękuję. 

Opóźnienie w przekazaniu darów jest związane z tym, że uzyskaliśmy dodatkowo pościel 
i koce, które trzeba było posegregować i zapytać się osoby, które mają specjalne potrzeby (chorych 
w rodzinie) o to, jakiej bielizny i w jakich ilościach potrzebują. To samo dotyczy pampersów.  

Rozdawanie tej pomocy zbiegnie się w czasie ze Świętami Bożego Narodzenia które wreszcie 
na Ukrainie tak jak w całym cywilizowanym świecie będzie obchodzone 25 grudnia, więc będzie to 
niejako prezent pod choinkę od spokrewnionej instytucji z siostrzanego państwa (nie chce się 
mówić bratniego, bo budzi to skojarzenia z niby bratem który wsadził nam nóż w plecy – i stało się 
jasne, kto jest nasz najbliższy krewny), który może się przydać w czasie spodziewanej przez nas 
w lutym inwazji Rosjan z Białorusi, które tym razem zdaniem ekspertów będą atakować Kijów 
przez Żytomierz.  

Po rozdaniu pomocy napiszę oddzielne podziękowanie i sprawozdanie dla Pana Prezesa 
i wszystkich zaangażowanych w zbiórkę osób i instytucji i umieszczę odpowiednie posty w 
Facebooku ze stosownymi zdjęciami i odsyłaczami. 

A tymczasem życzę Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w 2023 roku! 
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