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Go to wa łam wła śnie zu pę, kie dy w jed nej chwi li ścia -
na, przy któ rej sta ła ku chen ka, roz pa dła się w pył. Pa -
mię tam wiel ki huk uła mek se kun dy wcze śniej. Oszo ło- 
mio na, od sko czy łam od wy rwy w mu rze, chwy ci łam mo -
ją có recz kę i tak jak sta łam wy bie głam z miesz ka nia. 
Już tam nie wró ci łam. Na dwo rze by ło 2 stop nie Cel -
sju sza po ni żej ze ra… Trzy dni póź niej by łam już w Pol -
sce. Bez ni cze go.  

To tyl ko jed na i wca le nie naj bar dziej dra ma tycz -
na hi sto ria, z ja ką ze tknę li śmy się w Fun da cji AVE           
w mi nio nym ro ku. Po dob nych usły sze li śmy ty sią ce… 
Nie któ re za czę ły się zle wać ze so bą. A prze cież za 
każ dą z nich sto ją kon kret ni lu dzie: głod ni, wy stra sze -
ni, nie pew ni przy szło ści, roz dzie le ni z naj bliż szy mi, 
wy rwa ni ze swo je go zna ne go, oswo jo ne go świa ta…  

Ro syj ska agre sja na Ukra inę 24 lu te go 
2022 ro ku prze war to ścio wa ła na sze spo łecz -
ne prio ry te ty. Rów nież w Fun da cji AVE roz po -
czę li śmy róż no rod ne dzia ła nia de dy ko wa ne 
uchodź com oraz tym, któ rzy na Ukra inie zo -
sta li. Zwłasz cza, że nie opo dal Lwo wa, w nie -
du żej miej sco wo ści So snów ka bi je brat nie ser ce na szej 
or ga ni za cji – ukra iń ska Fun da cja Eco -Mi ło sier dzie,         
z któ rą współ pra cu je my od de ka dy, a któ ra w fe no -
me nal ny spo sób po ma ga dzie cia kom z tzw. trud nych 
ro dzin, wy ry wa jąc je z uza leż nień i bez na dziei.  

Od mar ca na po ste run ku 

Już 2 mar ca na si edu ka to rzy po je cha li do ośrod -
ka po by to we go dla uchodź ców w Se roc ku, że by po -
zy tyw nie ani mo wać czas wy stra szo nym dzie cia kom         
z Ukra iny. Od tej chwi li przez ko lej nych kil ka mie się -

cy by li śmy każ de go dnia obec ni w kil ku na stu punk -
tach po by to wych dla uchodź ców w War sza wie i na 
Ma zow szu z cie ka wy mi warsz ta ta mi i za ję cia mi, któ -
re po zwa la ły naj młod szym, ale też ich ma mom na kil -

ka go dzin od de chu od trud nej rze czy wi sto ści. 6 mar -
ca wy sła li śmy do So snów ki dwa pierw sze au ta cię ża -
ro we z kil ko ma to na mi da rów. Każ de go ty go dnia 
uru cha mia li śmy ko lej ne ini cja ty wy i wspar cie. Łącz nie 
w róż ny spo sób po mo gli śmy 6 ty siąc om Ukra iń ców.   

Dzię ku je my wszyst kim in sty tu cjom, fir mom i oso bom 
fi zycz nym, a zwłasz cza wo lon ta riu szom i tłu ma czom, 
któ rzy na sze dzia ła nia wspie ra li i umoż li wia li. To ol -
brzy mia rze sza kil ku set do brych serc, któ ra rów nież 
nas na pę dza ła do pra cy cha ry ta tyw nej.    

Po móż my tym, któ rym trud niej 

Ka len darz, któ ry trzy ma cie Pań stwo w rę kach, to 
skró to wy, zdję cio wy za pis po dej mo wa nych przez nas 
ini cja tyw na rzecz wspar cia Ukra iń ców. Jest bar dzo 

ko lo ro wy, bo sta ra li śmy się na szy mi dzia ła nia mi przy -
wra cać smut ne mu świa tu pięk ne bar wy! A wraz z ni -
mi uśmie chy…  

Wy da li śmy go nie dla te go, że by się chwa lić. Chce -
my w ten spo sób po dzię ko wać wszyst kim dar czyń com 
i wo lon ta riu szom za ich nie by wa łe po świę ce nie. Ale 
chcie li by śmy bar dzo, aby ni niej sze wy daw nic two sta -
ło się rów nież in spi ra cją. Dla wszyst kich! Że by śmy nie 
usta wa li w po mo cy! Cho ciaż i u nas co raz trud niej 
zwią zać ko niec z koń cem za spra wą ga lo pu ją cej in -
fla cji, to war to pa mię tać, że sło wo „trud no” ma róż ne 

ob li cza. Wła śnie te raz w przy wo ła nej So snów ce na 
Ukra inie miesz kań cy prąd i wo dę ma ją je dy nie przez 
3 go dzi ny dzien nie. Po mi mo to Eco -Mi ło sier dzie co -
dzien nie ży wi 90 naj uboż szych miesz kań ców i uchodź -

ców, sta je na gło wie, że by zor ga ni zo wać po trzeb ny 
sprzęt, pa li wo i au ta i wy sy ła ko lej ne da ry do przy -
fron to wych szpi ta li oraz do bo ha ter skiej ukra iń skiej 
ar mii.  

Po móż my w tym! Po trzeb ne są i środ ki hi gie nicz ne, 
i dłu go ter mi no wa żyw ność, i po wer ban ki, i la tar ki,    
i agre ga ty… Wciąż zbie ra my da ry rze czo we, a tak -
że pro si my o wpła ty na na sze kon to: 30 1090 1841 
0000 0001 1538 0835. 

AVE dla Po la ków i Na gro da 

Oczy wi ście nie za nie dba li śmy na szych sta łych, sta -
tu to wych pro jek tów kie ro wa nych do Po la ków. Zre ali -
zo wa li śmy 20 cy klicz nych przed się wzięć edu ka - 
cyj nych, hi sto rycz nych, kul tu ral nych, ka ja ko wych, z któ -

rych sko rzy sta ło po nad 12 tys. osób.  

Na sze dzia ła nia zo sta ły też do ce nio ne.   
W pre sti żo wym kon kur sie „Sło necz ni ki” na 
naj lep sze ini cja ty wy roz wo jo we dla dzie ci 
otrzy ma li śmy wszyst kie na gro dy w ka te go rii 
„Ruch” – Zło te go Sło necz ni ka od ju ro rów i Na -

gro dę Ro dzi ców za pro jekt „Ka ja ko bus”, zre ali zo wa -
ny w pan de micz ne la to 2021. Po zwo lił on kil ku 
ty siąc om dzie cia kom z War sza wy na mą drą, edu ka -
cyj ną ak tyw ność na świe żym po wie trzu.     

Waż ne 1,5%  

To wszyst ko co zro bi li śmy dla Ukra iń ców i dla Po -
la ków nie by ło by moż li we, gdy by nie Pań stwa wspar -
cie po przez 1% po dat ku. Otrzy ma li śmy po nad 50 
tys. zł, za któ re bar dzo dzię ku je my! Od 2023 ro ku 
bę dzie moż na prze ka zać 1,5% po dat ku. Wy star czy 
w pi cie wpi sać nasz nu mer KRS – 0000229157. Li czy -
my, że ze chce cie Pań stwo tak że w tym ro ku za ufać 
Fun da cji AVE.  

Bar tło miej Włod kow ski, Pre zes Fun da cji AVE 

ROK Z WOJNĄ
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WOLONTARIUSZE DLA 

UKRAINY.  Bez nich nic by się nie 

uda ło! Eki pa, któ rą wi dzi cie na zdję -

ciu przy wy sył ce żyw no ści na Ukra -

inę, to naj ak tyw niej si i spraw dze ni 

od lat. Od pierw szych dni woj ny rzu -

ci li się w wir po mo cy: se gre go wa li 

da ry, pa ko wa li au ta z po mo cą cha -

ry ta tyw ną, sła li ma ile do firm i or -

ga ni za cji z proś bą o po moc... Ale 

rze sza osób, kto re włą czy ły się               

w na sze dzia ła nia na rzecz uchodź -

ców i Ukra iny jest du żo więk sza.  To 

po nad 200 osób! Dzię ku je my nie 

tyl ko za po ryw ser ca, ale przede 

wszy stikm za wytrwałość...

KRS  0000229157
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AVE DLA SOSNÓWKI.                 

Już 6 III 22 wy sła li śmy pierw szy 

trans port da rów na Ukra inę, do So -

snów ki, gdzie part ner ska Fun da cja 

Eco -Mi ło sier dzie przy ję ła uchodź -

ców oraz uru cho mi ła ka nał po mo cy 

dla szpi ta li i żoł nie rzy. Do dziś po -

je cha ło tam 10 aut cię ża ro wych                    

i kil ka dzie siąt ton żyw no ści, środ ków 

hi gie nicz nych oraz sprzę tu. Dzię ku -

je my wszyst kim Dar czyń com - in sty -

tu cjom i oso bom fi zycz nym, a zwła- 

sz cza fir mie Te chland (za po moc 

dłu go fa lo wą), fir mie Naj pięk niej sze 

Me ble (za bez płat ne uży cze nie aut), 

Do mi ni ko wi Ni zio, Ja ku bo wi Ni zio 

oraz Pio tro wi Ko ra lo wi (za ofiar ne        

i od waż ne pro wa dze nie kon wo jów) 

oraz Fun du szo wi Oby wa tel skie mu 

im. Henryka Wuj ca (za wspar cie 

za ku pu pa li wa).  



Śr Cz Pt Sb Ndz Pn Wt Śr Cz Pt Sb Ndz Pn Wt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Z A J Ę C I A  W  P U N K TAC H 

POBYTOWYCH. To by ła po trze ba 

chwi li. Po mo cy! Dzie cia ki są wy stra -

szo ne! Nie wie my, co ro bić... - mó wi li 

sze fo wie du żych punk tów po by to -

wych dla uchodź ców. 2 mar ca ru szy -

li śmy z po mo cą, któ ra prze ro dzi ła się 

w sys te ma tycz ne kilkumiesięczne 

dzia ła nie! W kil ku na stu pla ców kach 

w War sza wie wo lon ta riusze co dzien -

nie pro wa dzi li za ję cia ję zy ko we, 

edu ka cyj ne, in te gra cyj ne, da ją ce 

chwi lę nor mal no ści i ode rwa nia od 

trud nej rze czywi sto ści. Łącz nie - kil -

ka ty się cy go dzin warsz ta tów i całe 

morze dziecięcych uśmiechów! Wiel -

kie uzna nie dla ko or dy na tor ki - Aty 

Ostrow skiej!  
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   POZARZĄDOWO DLA 

WARSZAWSKIEJ UKRAINY. To na -

zwa pro gra mu, któ ry uru cho mi li śmy 

ze Stwo rzy sze niem Har cer skim              

i Sto wa rzy sze niem QZmianom 

dzię ki wspar ciu KPRM. W kil ku 

punk tach po by to wych oraz w Do -

mu Ukra iń skim w War sza wie świa -

-dczy li śmy róż no rod ną po moc  dla 

uchodź ców, m.in. ję zy ko wą i psy -

cho lo gicz ną oraz ani mo wa li śmy           

i wspie ra li śmy wo lon ta riat. 
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BAJDARKOBUS. Co to za 

twór? Po ukra iń sku “baj dar ki” to 

ka ja ki. A więc po łą cze nie ka ja ków 

z au to bu sem. I to za byt ko wym.         

W czerw cu na proś bę sa mych 

Ukra iń ców - miesz kań ców punk tów 

po by to wych - uru cho mi li śmy coś, co  

mia ło dać naj młod szym dzie cia kom 

i ich ma mom i bab ciom na miast kę 

wa ka cji. A jed no cze śnie po móc od -

na leźć się w no wym miej scu: spły -

wy ka ja ko we rze ka mi Ma zow sza        

z warsz tat mi ję zy ko wy mi oraz wy -

ciecz ki za byt ko wy mi au to bu sa mi 

po War sza wie z mnóst wem ani ma -

cji. Dzię ki te mu w sza rej rze czy wi -

sto ści po ja wi ła się ra dość! 

m
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BAJDARKOBUS okazał się 

autentycznym hitem. Odbyło się 

ponad 50 spływów i wypraw 

zabytkowym autobusem dla 

ponad 1,5 tys. Ukraińców, głównie 

najmłodszych dzieci i ich mam. Nie 

byłoby tego, gdyby nie pomoc 

Fundacji Świętego Mikołaja, 

UNICEF-u, Samorządu Wojewódz-

twa Mazowieckego oraz stołecz-

nego Biura Edukacji. Dziękujemy! 
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BAJDARKOBUS był też dla 

na szych wo lon ta riu szy, edu ka to rów, 

tłu ma czy pro jek tem bar dzo trud -

nym. Za każ dym ra zem spo ty ka li 

się oni z mnó stwem cier pie nia, bie -

dy, krzyw dy... Wo jen ne hi sto rie 

opo wia da ne przez ukra iń skich 

uczest ni ków nie rzad ko wstrzą sa ły... 

By ła też wy pra wa dla dzie ci, któ re 

stra ci ły oby dwo je ro dzi ców... Tym 

bar dziej cie szy my się, że choć na 

chwi lę, na je den dzień mo gli śmy 

spra wić, że na twa rze wra ca ły 

uśmie chy. Otrzy ma li śmy wie le ma -

ili, jak ten: Je stem bar dzo wdzięcz -

na za tak faj ną ini cja ty wę. Uciecz ka 

z dzieć mi tyl ko z jed nym ple ca kiem 

nie jest faj na, ale da li ście nam tro chę 

po zy ty wów wśród smut nych wia do -

mo ści. Inna Bezroda
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P&R - POLSKO-UKRAIŃSKI 

OBÓZ WAKACYJNY. W sierp niu 

zor ga ni zo wa li śmy w Kar ko no szach 

wa ka cyj ny obóz dla dzie ci i mło -

dzie ży z ukra iń skiej So snów ki,          

w tym dla ucie ki nie rów z Za po ro -

ża i Ode ssy. By ły gór skie wy pra -

wy, by ły raj dy ro we ro we, by ły 

ka ja ki na Bo brze, a do te go warsz -

ta ty z mo wy cia ła, z pierw szej po -

mo cy oraz ję zy ka mi go we go. 

Efek tem spo tka nia jest spek takl na 

ba zie po ezji Mic kie wi cza i Szew -

czen ki, któ ry mo że cie obej rzeć na 

you tube Fun da cji AVE.  
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P&R - POLSKO-UKRAIŃSKI 

OBÓZ WAKACYJNY. To ma: Te go 

la ta nie mia ło wy da rzyć się nic spe -

cjal ne go ze wzglę du na woj nę. Dni 

by ły smut ne, po nu re, zwy czaj ne. Ten 

obóz stał sie pro mie niem róż no rod -

no ści. Wra że nia i emo cje, któ rych 

do świad czy łam są nie za po mnia ne! 

Dzię ku ję! A p. Ma ria do da je: Naj -

waż niej sze, że dzie ci przez 10 dni 

nie sły sza ły alar mów po wietrz nych        

i spa ły spo koj nie bez obaw.

w
rz

es
ie

ń

KRS  0000229157



Ndz Pn Wt Śr Cz Pt Sb Ndz Pn Wt Śr Cz Pt Sb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SUPER BUDA 

PO UKRAIŃSKU. 

Chwi lę po wy bu chu 

woj ny otwo rzy li śmy 

więk szość na szych 

pro jek tów dla Ukra -

iń ców. Tak by ło też       

z Su per Bu dą, czy li 

Bia ło łęc kim Uni wer sy -

te tem Dzie ci. Już           

5 mar ca stu den ci 

ode bra li swo je pol -

sko -ukra iń skie in dek -

sy! Dzię ku je my tłu ma- 

czom, bez któ rych ta 

ak cja nie mia ła by po -

wo dze nia. 
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LISTY NA FRONT. Po raz 

dzie wią ty na Pla cu Zam ko wym       

w War sza wie z m.st. War sza wą 

zor ga ni zo wa li śmy Pio sen kę dla 

Ma łe go Po wstań ca.  Kil ka set dzie -

ci z grup La ta w Mie ście uczci ło 

pio sen ką bo ha te rów z 1944 ro ku 

oraz przy go to wa ło kart ki pocz to -

we dla ukra iń skich żoł nie rzy, wal -

czą cych - po dob nie jak Po wstań cy 

War szaw scy - o wol ność. Li sty po-

je cha ły na front z jed nym z na szych 

trans por tów cha ry ta tyw nych i do -

star czy ły ad re sa tom mnó stwa 

wzru szeń. 
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KONCERTY CHÓRU AVE 

DLA UKRAINY. Z wal czą cą 

Ukra iną so li da ry zo wał się tak że 

nasz Chór AVE, któ ry już 5 mar ca 

wy ko nał pierw szy kon cert de dy -

ko wa ny Ukra inie. Ukra iń skie wąt -

ki po ja wia ły się w każ dym                

z po zo sta łych 15 wy stę pów, ja kie 

w tym ro ku dał ze spół w War sza -

wie, na Ma zow szu i w Wiel ko pol -

sce. Z AVE wy stę po wał też mło dy 

mu zyk z Ki jo wa, Sa sza Ry mar, 

gra ją cy na akor de onie.
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Nie spo sób wy mie nić wszyst kich, któ rzy za an -
ga żo wa li się w na sze dzia ła nia, zwią za ne z po mo -
cą Ukra inie i uchodź com. Po ni żej imien nie dzię- 
ku je my wy bra nym, ale na szą wdzięcz ną pa mię cią 
i życz li wo ścią obej mu je my wszyst kich. Je ste ście 
WSPANIALI! Dzię ku je my: 

In sty tu cjom i urzę dom:  

Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów i Ko mi te to wi 
Po żyt ku Pu blicz ne go, Urzę do wi m.st. War sza wy – Biu -
ru Edu ka cji, Sa mo rzą do wi Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go, Urzę do wi Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, 

zwłasz cza Pa ni Bur mistrz An nie Maj chrzak oraz Pa nu 
Bur mi strzo wi Ja no wi Mac kie wi czo wi, Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, Bia ło -
łęc kie mu Ośrod ko wi Spor tu, Cen trum Kul tu ry i Ak- 
tyw no ści w Dziel ni cy Tar gó wek przy ul. Siar cza nej 6, 
Kon wen to wi Wo je wódz kich Rad Dzia łal no ści Po żyt ku, 

Pra cow ni kom Te atru Wiel kie go – Ope ry Na ro do wej, 
Sto łecz ne mu Cen trum Edu ka cji Kul tu ral nej, Aka de mii 

Pe da go gi ki Spe cjal nej im. M. Grze go rzew skiej.   

Or ga ni za cjom po za rzą do wym:  

Fun du szo wi Na ro dów Zjed no czo nych na Rzecz Dzie ci 

UNICEF, Fun da cji Świę te go Mi ko ła ja, Fun da cji BO 
WARTO, Sto wa rzy sze niu Har cer skie mu, Sto wa rzy sze -
niu na Rzecz Po mo cy i Roz wo ju QZmianom, Spo łecz -

no ści Ho ke jo wej z Tor wa ru, Sto wa rzy sze niu Stra ża ków 
z Re ims we Fran cji (Aspp Re ims), Sto wa rzy sze niu Ro -
dzi ców Dzie ci Nie peł no spraw nych Kra snal, To wa rzy -

stwu Przy ja ciół Dzie ci od dział Bia ło łę ka, Sto wa- 
rzy sze niu Ra zem dla Bia ło łę ki, Sto wa rzy sze niu Pra skie -
mu Patrz Ser cem, Fun du szo wi Oby wa tel skie mu im. 
Hen ry ka Wuj ca, Fun da cji Ban ku Ci ti Han dlo wy im.        

L. Kro nen n ber ga i ze spo ło wi CitiVolunteers, Związ ko -
wi Pił ki Ręcz nej w Pol sce, Te atro wi Sztu ka Cia ła, Szan -
sie – Ocho ta, Fun da cji Szka tuł ka, Fun da cji Rok Rze ki 

Wi sły, Sto wa rzy sze niu Geo gra fów Pol skich i Przy ja -
ciół Geo gra fii, Fun da cji Her by Kids, Fun da cji Za pro -
jek to wa ne do Dzia ła nia, Klu bo wi Spor to we mu Me tro. 

Fir mom:  

Te chland, Hu ma na, Cen trum Edu ka cyj ne mu Man da ryn, 
Spc Pie kar ni przy ul. Świa to wi da 57 lok. 6u, WM 
Brands, Shop Dent, sie ci skle pów Naj pięk niej sze Me -
ble, Ca non, Smur fit Kap pa, Met ter -Tol deo ze Szwe cji, 

NZOZ Re ha bi li ta cja, Wy daw nic twu Mac mii lan, Szko -
le Tań ca Jazz Po int. 

Pla ców kom oświa to wym:  

Szko le STO przy ul. To ruń skiej w War sza wie, Pu blicz -
ne mu Przed szko lu „Ołów ko wa Kra ina”, Ze społo wi 
Szkół Nr 23, Kla som VII a i VII b ze Szko ły Pod sta wo -

wej Nr 257 im. prof. Ma ria na Fal skie go, LXIV Li ceum 
Ogól no kształcą ce mu im. Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie -

wi cza, Przed szko lu Nr 430, Szko le Pod sta wo wej Nie -
pu blicz nej przy Fun da cji Po mo cy Lu dziom Nie peł- 
no spraw nym, Szko le Pod sta wo wej Nr 356 w War sza -

wie, Kla sie II a z STO Le gio no wo.  

Me diom: 

Por ta lo wi TU Bia ło łę ka, Ra diu dla Cie bie, Pol skie mu 

Ra idu, TVP 3 War sza wa, Re dak tor kom: Ka ta rzy nie 
Cha ciń skiej, An nie Ma rii Żu rek, Ju li cie No bis. 

Wo lon ta riu szom, Dar czyń com i Do brym Du chom:  

Nie zrów na nym ko or dy na tor kom Acie Ostrow skiej oraz 

Agniesz ce Włod kow skiej. Ali cji Kra kie wicz za in spi ru -
ją ce im pul sy, An drze jo wi Ry bus -Toł łocz ko za rze czy 
nie moż li we, Do ro cie Kusz czyk i Ane cie Kro piew nic kiej 

za cen ne le ki ra tu ją ce ży cie, Mał go rza cie Urban za 
licz ne nie spo dzian ki. Ja ku bo wi Ni zio, Do mi ni ko wi Ni -
zio oraz Pio tro wi Ko ra lo wi za pro wa dze nie trans por -
tów hu ma ni tar nych na Ukra inę. Nie stru dzo nym: Ma ry si 
Ni zio, Na ta lii Ko ral, Fi li po wi Sza łow skie mu, Mi ło szo wi 
Ostrow skie mu, Mi cha li nie Ni zio, Bo ry so wi Ja ro szo wi, 
Na ta lii Za byl skiej, Sta sio wi Włod kow skie mu, Bar ba -
rze Bo ryc kiej, We ro ni ce Ni zio, Zu zi Ni zio, Do mi ni ce Ni -

zio, Krzysz to fo wi Gra bow skie mu, Mi cha ło wi Ka miń- 
skie mu, Ja no wi Włod kow skie mu, Bart ko wi Za cha rze, 
a tak że Do ro cie Lie se -Ro ma now skiej, An nie Czaj kow -
skiej, Re na cie War dec kiej i miesz kań com Sie kie rek, 
Ho no ra cie Wtor kow skiej, Ja ro sła wo wi Cie ćwie rzo wi, 
Na ta lii i Pio tro wi Chilma no wi czom, Oli i Krzysztofowi 

Mrozom, Kor ne lii i Ma cie jo wi Za wi stow skim, Ewie 
Czar kow skiej, To ma szo wi Mi trow skie mu, Iza be li i Mar -

ko wi Ni zio, Emi lii i To ma szo wi Przy bo row skim, Mo ni ce 
i To ma szo wi Woj cie chow skim, Ka mi li i Da mia no wi Maj -
cher, Eu ge ne Ku zmi cho wi, Mi cha ło wi Pie kar skie mu, Do -
mi ni ce Ko cha now skiej, Do ro cie Ni zio, Chri sti ne  
i Fe lik so wi Chi czew skim, Ur szu li, Ce za re mu i Oli Ba na -
szek, Da riu szo wi Płat ko wi, Mał go rza cie Gu tow skiej, 

Ra fa ło wi Sie radz kie mu, Ma riu szo wi Osta szew skie mu, 
Agniesz ce Ko ral, Agniesz ce In ez Za char, Krzysz to fo wi 
No wo grodz kie mu, Ar tu ro wi Ger łow skie mu, Kin dze Fry -

drych, Da riu szo wi Ma lic kie mu, Ju sty nie Bar giel skiej, 
Mi ko ła jo wi Ta ba ko, Ka tii Za vi zion, Leszkowi Włodkow-
skiemu oraz Ro dzi com Stu den tów Su per Bu dy i Su per 
Bu dy Bis, edu ka to rom, któ rzy pro wa dzi li za ję cia   

w punk tach po by to wych. 

facebook.com/fundacjaave, fundacjaave.pl

D Z I Ę K U J E M Y !

POMAGAJ Z NAMI! > Wolontariat: biuro@fundacjaave.pl

> Dary rzeczowe: tel. 608 178 447

> Wsparcie finansowe:  
wpłaty złotówkowe - 30 1090 1841 0000 0001 1538 0835 
wpłaty w EURO - 63 1090 1841 0000 0001 4985 5302

Fotografie w kalendarzu - Marta Bryśkiewicz & Michał Kamiński



 Pomagaj z nami!


