
Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ    Kraków, 21 grudnia 2022 roku 
Przewodnicząca  
Komisji Środkowoeuropejska PAU 
 

 

Sprawozdanie ze zbiórki przeprowadzonej na rzecz Polskiego Towarzystwa Naukowego 
w Żytomierzu w październiku i listopadzie 2022 roku 

 

 W dniu 2 października 2022 r. do Przewodniczącej Komisji Środkowoeuropejskiej 
PAU dr hab. Agnieszki Kastory, prof. UJ, wpłynęła drogą elektroniczną prośba Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu doc. dr hab. Sergiusza Rudnickiego 
o pomoc w związku z pogarszającą się sytuacją w Żytomierzu, będącą wynikiem wojny 
i degradacji infrastruktury krytycznej na Ukrainie.  

Prof. Sergiusz Rudnicki zgłosił zapotrzebowanie na żywność, środki opatrunkowe, 
higieniczne i czystości oraz na urządzenia mogące służyć pomocą w wypadku braku energii 
elektrycznej. Wytypował 20 osób nie posiadających wsparcia bliskich oraz określił potrzeby 
samego Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu.  

 Na tę prośbę z pełnym zrozumieniem i zaangażowaniem zareagował Prezes Polskiej 
Akademii Umiejętności, pan prof. dr hab. Jan Ostrowski, rozpoczynając zbiórkę pieniędzy już 
w pierwszym dniu uroczystych obchodów 150 rocznicy PAU (18-20 października 2022 r.). 
Dodatkowo dzięki zaangażowaniu pana Prezesa, organizatorzy zbiórki uzyskali bardzo ważną 
pomoc ze strony pani Agnieszki Widackiej, która zapewniła bezpłatny magazyn a także 
współpracę Fundacji Hliniszcze i Wolno Nam, których wolonatriusze wykonali bezpłatny 
transport darów do Żytomierza. Nie bez znaczenia były też wskazówki dotyczące wyboru 
hurtowni spożywczej i farmaceutycznej.   

Zbiórka pieniędzy i darów rzeczowych trwała do końca listopada 2022 r. Obok 
członków i sympatyków PAU, członków Komisji PAU (w tym Komisji 
Środkowoeuropejskiej i Historii Wojen i Wojskowości) w zbiórkę darów rzeczowych 
i pieniędzy włączyła się, dzięki staraniom pana Krzysztofa Hałgasa, firma BAKOTECH 
oraz członkowie Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.    

W wyniku przeprowadzonej zbiórki, oprócz darów rzeczowych (żywności 
długoterminowej i pięciolitrowej butli gazowej z palnikiem), zebrano 24 551, 80 zł, w tym:  

• od członków i sympatyków PAU: 8 461,80 zł;  
• ze zbiórki przeprowadzonej przez Krzysztofa Hałgasa z firmy BAKOTECH: 15 600 

zł. 
• od członków Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych: 490 zł;  

Z tego zakupiono:  
• Żywność i środki czystości za 13 517,80 zł;  
• środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, środki odkażające rany, pampersy za 1 655, 95 

zł;  
• 2 butle gazowe 10-litrowe i dwa kanistry na benzynę za 406 zł;  
• 2 kuchenki gazowe dwupalnikowe z kompletem przyłączy do butli za 388 zł;  
• 2 generatory prądu za 4 229,96 zł;  
• 2 zasilacze awaryjne UPS i 2 powerbanki za sumę 3 900 zł.  



Pozostałe pieniądze wydano na 3 lampy naftowe; 3 latarki (ledowe, w tym jedna 
z możliwością zawieszenia lub postawienia, ładowane z akumulatora lub z baterii i jedna 
czołówka), baterie oraz dodatkowe środki czystości.  

Razem wydano: 24 574, 77 zł. 

Kopie rachunków zostały złożone w Kancelarii PAU, oryginały znajdują się u 
Przewodniczącej Komisji Środkowoeuropejskiej PAU.   

Transport został dostarczony do Żytomierza 8 grudnia 2022 roku. 

 

Organizatorzy zbiórki kierują serdeczne podziękowania do wszystkich darczyńców, 
a w szczególny sposób do pana Krzysztofa Hałgasa i pracowników Firmy BAKOTECH; 
do pana Prezesa PAU, prof. dra hab. Jana Ostrowskiego; do pani Agnieszki Widackiej 
i wolontariuszy Fundacji Hliniszcze i Wolno Nam; do pracowników Kancelarii PAU, w tym 
szczególnie do pani Anny Michalewicz; do wszystkich osób (także tych anonimowych), które 
pomagały w załadunku i wyładunku, przenoszeniu towarów do i z magazynu.   
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