
Akcja „POMOCNY KOSZ WIELKANOCNY” 

Zbliżają się piękne Święta Wielkiej Nocy. Nasze stoły 

zastawimy tradycyjnymi, polskimi smakołykami. Czy pachną 

Wam już mazurki, makowce, jajeczka, żurek czy biała 

kiełbasa? Już wkrótce zasiądziemy do stołów w rodzinnym 

gronie. Udekorujemy wazony, zasadzimy pierwsze kwiaty, 

przygotujemy stroiki, ozdoby. Zagonieni w 

przedświątecznych przygotowaniach, wiosennych 

porządkach, organizacji codziennych obowiązków rzadko 

przystajemy choć na chwilę, by rozejrzeć się wokół nas.  

Tym małym apelem chcielibyśmy jednak zachęcić 

wszystkie nieobojętne osoby do zatrzymania się na krótką 

chwilę i włączenia się w małą, lokalną akcję charytatywną na 

rzecz kilkunastu – kilkudziesięciu (to zależy od Was ilu!) 

rodzin z podtoruńskiej wsi, których potrzeby zostały już 

wcześniej zauważone przez Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. 

Doskonale wiedzą, w których domach zabraknie tych 

wszystkich akcentów dostatnich świąt, w których ich 

wychowankowie nie otrzymają wielkanocnych upominków.  

Naszym celem jest, aby wspólnymi siłami i drobnymi 

gestami uszczęśliwić jak najwięcej potrzebujących rodzin. 

Aby nasi sąsiedzi przeżyli takie święta o jakich może marzyli 

od wielu lat, a ciągle brakowało środków w domowym 

budżecie? 



 

Dary, które zbierzemy, zostaną zapakowane w kartony i 

ozdobny papier i rozparcelowane według zdiagnozowanych 

potrzeb, po czym trafią do poszczególnych wiejskich rodzin. 

Ich przekazanie nastąpi nieoficjalnie przez Dyrekcję 

Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. O kulisach i efektach 

zbiórki będziemy informować na naszej stronie 

www.wszystkojestmożliwe.org oraz na profilu Facebook 

Toruńska Fundacja Rozwoju „Wszystko jest możliwe”.  

Zastanawiacie się jak możecie pomóc?  

Prosimy o chociażby najmniejsze gesty:  

 Zakup produktów spożywczych przynajmniej z 

miesięcznym okresem ważności 

 Zakup słodyczy  

 Zakup zabawek 

 Zakup środków czystości 

 Zakup ozdób wielkanocnych  

Może chcecie włączyć się jako wolontariusze do pomocy przy 

organizacji akcji? Prosimy o kontakt. 

Może mamy podjechać do Twojego domu po kilka produktów?  

A może podrzucisz je do naszej Fundacji lub 

Koordynatorów? Daj znać! 

Będziemy też organizować zbiórkę w Toruńskich i 

podtoruńskich sklepach. Wrzuć coś do sklepowego koszyka!  

http://www.wszystkojestmożliwe.org/


Może wpłacisz chociażby parę złotych na konto Fundacji z 

dopiskiem: „Pomocny Kosz Wielkanocny”? Poniżej znajdziesz 

numer konta :  

Toruńska Fundacja Rozwoju "Wszystko Jest Możliwe"  

Nr:  31 2030 0045 1110 0000 0421 4100 

Jak mówi polskie powiedzenie: „grosz do grosza i pół kosza” , 

zatem warto zakupić chociażby kilogram mąki czy cukru a 

już jest szansa na zrobienie ciasta na święta.  

Zapełnijmy razem wielkanocne kosze naszych 

potrzebujących sąsiadów z okolic. Wspólnie wszystko jest 

możliwe!  

Z góry dziękujemy za każdy gest i dobry odruch serca.  

 

Koordynatorzy Toruńskiej Fundacji Rozwoju 

 „Wszystko jest Możliwe” 

 

Kontakt: 

syla@wszystkojestmożliwe.org 

Tel. 609  997 778  

 

monia@wszystkojestmożliwe.org 

Tel. 791 757 750 
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