
Drodzy,  

zwracamy się dziś do Was jako do rodziców, w szczególności matek.  

Jesteśmy grupą matek z różnych miast Wielkopolski, które w ciągu 12 h od powstania pomysłu, 

stworzyły zespół, wynajęły halę, pozyskały kilku sponsorów, zorganizowały pierwszą grupę 

szwaczek i stworzyły fundację. Jako że nasz zespół tworzą matki, a nasze działania są skierowane 

do matek, nazwałyśmy naszą fundację „Mama z Mamą”. Do współpracy zaprosiłyśmy dyrektora 

Caritasu, znanego wszystkim księdza Tomasza Rodę. Ksiądz Tomasz, z grupą wolontariuszy, 

przebywa właśnie na granicy ukraińskiej, przez co jest dystrybutorem paczek, które mu 

przekazujemy. 

Kilka osób z naszego zespołu pojechało z doraźną pomocą na granicę, tak jak zapewne wielu z 

Was. Podczas tych wyjazdów zauważyły problemy, o których niewiele się mówi: zagubione w 

tłumie dzieci, kilkudniowe kolejki wyziębionych kobiet i dzieci, dzieci w jednej pieluszce przez 

całą dobę itd. I tak narodził się pomysł pomocy celowej.  

Czym się różnimy od innych organizacji? Nasza fundacja w ramach akcji pomocowej przygotowuje 

gotowe pakiety z produktami pierwszej potrzeby, zabezpieczającymi mamy z dziećmi na czas 

oczekiwania na przejściach granicznych. Po przekroczeniu granicy polskiej osoby te są 

zabezpieczane w odzież czy produkty żywnościowe przez inne organizacje niż nasza, otrzymują 

produkty, które pochodzą ze zbiórek z całej Polski. Jednak zanim przekroczą granicę, często 

oczekują wiele godzin w kilkunasto kilometrowych kolejkach, co powoduje, że mamom i dzieciom 

brakuje podstawowych produktów. W związku z tym Fundacja przy wsparciu Darczyńców i 

polskich mam szyje podręczne plecaki – worki, które uzupełnia produktami pierwszej potrzeby i 

przy pomocy wolontariuszy pracujących na granicy, rozdaje je potrzebującym. To, co każda mama 

wkłada do torby, wybierając się z dziećmi w wakacyjną podróż, tam po prostu nie istnieje. 

Kilkuosobowe rodziny są spakowane w jedną walizkę, bo matki nie mają siły nieść toreb i dzieci 

przez kilka kilometrów. 

I wtedy pojawiają się nasze worki, które są w takim rozmiarze, że może je nieść nawet kilkuletnie 

dziecko. W worku znajdują się m.in. musy w tubkach dla dzieci, odżywki mleczne dla dzieci, małe 

opakowania chusteczek nawilżanych, herbatniki, czekolada, pieluszki, koce termiczne, środki 

higieniczne dla kobiet, opaski identyfikacyjne dla dzieci, płaszcze przeciwdeszczowe czy małe 

przytulanki.  

Zwracamy się do Was nie tylko z prośbą o pomoc w zakupie takich produktów, ale przede 

wszystkim z propozycją zorganizowania grupy osób, które podejmą się szycia takich worków czy 

przytulanek. Osobom zainteresowanym przekażemy wzór i dane do wykroju worka. Mamy 

nadzieję, że osoby, które szyły maseczki, podejmą kolejne wyzwanie. Zadbajmy o te mamy, które 

nie miały możliwości przygotowania się do swojej najtrudniejszej podróży w życiu.  

Już dziś dziękujemy za okazaną pomoc i przytulamy Was, jak mama mamę. 

Dane do kontaktu u ks. proboszcza i p. Emilii Zasady. 


