
 

 

        Warszawa, 27 lutego 2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE  

WYDAWCY ORAZ ZARZĄDU PMPG POLSKIE MEDIA S.A. 

 

Z inicjatywy Michała M. Lisieckiego, założyciela oraz członka Rady Nadzorczej PMPG Polskie 

Media S.A., zarząd spółki podjął decyzję w sprawie przeznaczenia wszystkich dochodów  

ze sprzedaży bieżącego wydania „Wprost”, a także wszystkich subskrypcji zakupionych w marcu 

br., na wybraną wspólnie z Czytelnikami fundację niosącą pomoc mieszkańcom okupowanej 

Ukrainy. #UkraineRussia #Ukraina 

 

„Niech małe gesty wielu osób i firm, zamienią się w rzekę pomocy dla tych, którzy dziś potrzebują 

jej najbardziej. Czyniąc dobre gesty, możemy być częścią zmiany, którą chcemy widzieć  

w dzisiejszym świecie” -   skomentował Michał M. Lisiecki — twórca PMPG Polskie Media S.A., 

wydawca „Wprost” i „DoRzeczy”.  

 

Bieżące informacje na temat wojny na Ukrainie, w tym specjalne wydanie „Wprost”,  dostępne 

na wprost.pl. 

 

All revenues from our Readers from the purchase of the current issue of “Wprost” and from  

all subscriptions purchased in March will be donated to a foundation selected with Readers  

to help the inhabitants of occupied Ukraine. wprost.pl #UkraineRussia #Ukraina 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ukrainerussia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6902971849442222081
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ukraina&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6902971849442222081
https://media.pmpg.pl/pr/728176/e-wprost-nr-8-109-wojna-na-ukrainie-putin-jak-hitler-jaki-jest-scenariusz-kremla-specjalne-wydanie-wprost
https://www.wprost.pl/
https://www.wprost.pl/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ukrainerussia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6902971849442222081
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ukraina&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6902971849442222081


 

 

Усі доходи від наших Читачів від покупки поточного номера „Wprost” та від усіх підписок, 

придбаних у березні, будуть передані фонду, обраному разом із Readers для допомоги 

жителям окупованої України. wprost.pl #УкраїнаРосія #Україна 

*** 

Przy tej okazji pragniemy zachęcić Państwa do angażowania się w szereg akcji pomocowych 

organizowanych na rzecz realnego wsparcia osób dotkniętych wojną na Ukrainie.  

Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Wesprzyjmy naszych sąsiadów: 

 

1. Lista organizacji prowadzących w Polsce zbiórki na rzecz Ukrainy: 

 

▪ Polska Akcja Humanitarna; 

▪ Polski Czerwony Krzyż; 

▪ Caritas; 

▪ Solidarni z Ukrainą – Fundacja Pomagam; 

▪ Fundacja Siępomaga.pl; 

▪ Fundacja PCPM z pomocą Ukrainie; 

▪ Fundacja Otwarty Dialog; 

▪ Fundacja Gdańska; 

▪ Fundacja HumanDoc; 

▪ SOS Wioski Dziecięce; 

▪ Fundacja Świętego Mikołaja; 

▪ Unicef Polska; 

▪ Polska Misja Medyczna; 

▪ Ukraiński Dom w Warszawie; 

▪ Fundacja Nasz Wybór; 

▪ Warto Razem; 

▪ Fundacja Avalon; 

▪ Fundacja Dobrych Inicjatyw. 

 

2. Lista ukraińskich organizacji przyjmujących wsparcie finansowe: 

 

▪ Army SOS; 

▪ Come back alive; 

▪ Razom for Ukraine; 

▪ Skrzydła Feniksa; 

▪ Szpitalnicy; 

▪ Ukraiński Ruch Kobiet Weteranek; 

▪ Vostok SOS; 

▪ Voices of Children. 

 

3. Pisarz Szczepan Twardoch na swoim profilu społecznościowych, przekazał prośbę,  

kierowaną także do dziennikarzy, o rozpowszechnianie „listy zaufanych ukraińskich 

organizacji”, którą otrzymał od swojego ukraińskiego tłumacza. (Źródło: Szczepan 

Twardoch). 

 

 

https://www.wprost.pl/
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https://www.pah.org.pl/sos-ukraina/
https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/
https://caritas.pl/ukraina/
https://pomagam.pl/solidarnizukraina
https://www.siepomaga.pl/ukraina
https://pcpm.org.pl/ukraina
https://zrzutka.pl/ba64zt
https://www.facebook.com/FundacjaGdanska/posts/1766900390166541
https://zrzutka.pl/6phj34
https://pomagam3.wioskisos.org/
https://mikolaj.org.pl/zbiorki/ukraina/
https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy
https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina
https://ukrainskidom.pl/pomoc-ukrainie/
https://naszwybor.org.pl/
https://wartorazem.org/
https://helpuj.pl/zbiorki/pomoc-ofiarom-wojny-w-ukrainie-wsparcie-organizacji-vostok-sos
https://www.fdi.org.pl/pomoc-dla-ukrainy/
https://armysos.com.ua/pomoch-armii
https://savelife.in.ua/en/donate/
https://www.facebook.com/RazomForUkraine/fundraisers
http://wings-phoenix.org.ua/en/about-fund/
https://www.facebook.com/hospitallers/posts/2953630548255167
https://www.uwvm.org.ua/?page_id=3437&lang=en
https://vostok-sos.org/donation/
https://voices.org.ua/en/
https://docs.google.com/document/d/1agAW4CQEdi5cDCSa8l8C5ez6Yflz5zaVIzMEgehqwq0/preview?pru=AAABf0_3GV8*-ESspXOT15zRul15uaRNYQ
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https://www.facebook.com/szczepan.twardoch/posts/10222640405300454
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