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Zespołu Szkół „Bednarska”                

im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji 

w Warszawie 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Jestem Dyrektorką Programu Pomocy Humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, organizacji pozarządowej, która od 

22 lat zajmuje się pomocą medyczną w najbardziej potrzebujących krajach świata. Kontakt do Państwa dostałam 

od Ambasadora RP w Indiach, Pana Adama Burakowskiego. Za jego namową chciałabym zwrócić się do Was z 

prośbą o wsparcie ze strony Zespołu Szkół „Bednarska” dla naszej akcji, której celem jest pomoc dla Indii 

zmagających się z bezprecedensową falą pandemii COVID-19. 

 

W ramach akcji zbieramy środki finansowe na sprzęt medyczny, którego najbardziej brakuje obecnie w Indiach. 

Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby nasza zbiórka została rozpropagowana za pomocą maili lub innych kanałów 

informacyjnych wśród społeczności Waszych szkół. 

 

 Aby nas wesprzeć, prosimy o wpłaty: 

  

Chcę pomóc | Polska Misja Medyczna (pmm.org.pl) 

  

https://www.facebook.com/donate/130026015781983 

  

Przelew na 62 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 , tytuł przelewu: INDIE 

  

Wesprzyj akcję Polskiej Misji Medycznej SOS Indie kup wybrane zdjęcie z kolekcji SOS Indie  

  

https://allegro.pl/charytatywni/polska-misja-medyczna/cele/sos-indie   

 

Nasza akcja została szeroko nagłośniona w mediach, informowały o niej największe polskie stacje telewizyjne: TVP, 

TVN24, Polsat, a także wiodące portale internetowe i gazety. Włączyli się do niej również czołowi polscy 

fotograficy, organizując charytatywną aukcję swoich zdjęć z Indii. Można je zakupić do 23 maja. Całość środków 

uzyskanych ze sprzedaży zdjęć zostanie przeznaczonych na zakup koncentratorów tlenu i wysłanie ich do 

północnych stanów w Indiach, które mierzą się z dramatycznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.  

  

 

https://pmm.org.pl/chce-pomoc#pomoc-emergency
https://www.facebook.com/donate/130026015781983
https://allegro.pl/charytatywni/polska-misja-medyczna/cele/sos-indie
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W gronie artystów, którzy przekazali swoje prace, znaleźli się m.in.  

Tomasz Tomaszewski (National Geographic, New York Times, Vogue), 

Marcin Jamkowski (National Geographic Polska),  

Marek Arcimowicz (National Geographic Polska),  

Wojciech Grzędziński, Piotr Zbierski i inni. 

 

Odbitka będzie profesjonalnie wydrukowana na papierze archiwalnym w formacie: 20 cm długi bok (okno obrazu 

18 cm), krótszy bok proporcjonalnie do formatu oryginalnej. Z tyłu fotografii będzie wyjątkowa pieczątka 

zaprojektowana specjalnie pod akcję SOS Indie. Zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy. 

  

Liczymy na Państwa wsparcie, dzięki któremu będzie można uratować wiele istnień ludzkich w dotkniętych 

pandemią Indiach. 

 

Z poważaniem.  

 

 
 

Małgorzata Olasińska-Chart 

Dyrektor Programu Pomocy Humanitarnej / Head of Humanitarian Aid Program 

+48 501 777 802 

 

 


