
 

 

                                                     Warszawa, 24.11. 2015r 

                   
Marek Borowski  

Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności 

Wolontariusze Świątecznej Zbiórki Żywności 

 

Drodzy Wolontariusze!  

Jestem Wam bardzo wdzięczny za Wasze zaangażowanie! Odgrywacie niesamowicie ważną rolę w czasie Świątecznej Zbiórki Żywności. 

Pamiętajcie, że jesteście Ambasadorami Banków Żywności w trakcie zbiórki, stajecie się nimi także już po zbiórce.  W tym roku jest nas razem ponad 

52 000! Uczestniczycie w niesamowicie ważnej sprawie i sami ją tworzycie! Niektórzy z Was są z nami już od kilku lat i stali się specjalistami. Dziękuję 

Wam  za dobrą energię i profesjonalizm. 

Chciałbym, aby każdy z Was dobrze wiedział gdzie trafi żywność zbierana podczas zbiórki i na czym polega misja  

i działalność Banków Żywności. To bardzo ważne dla darczyńców i powodzenia akcji. To od Was zależy czy Darczyńcy 

zdecydują się podzielić zakupami. Jeśli zobaczą Wasze zaangażowanie, uśmiech, energię, jeśli pokażecie, że wiecie na czym polega akcja  

i jesteście do niej przekonani z pewnością zechcą przekazać pomoc dla najuboższych osób w Polsce. To Wy jesteście najważniejsi w tej akcji!    

 

Aby wzmocnić swoją wiedzę i zintegrować się z wolontariuszami Banków Żywności z całej Polski, proszę Was o: 

1. dołączenie do specjalnej grupy na Facebooku, która nazywa się: Społeczność Banków Żywności. 

https://www.facebook.com/groups/247179725409697/?fref=ts Będą w niej specjalne zabawy-quizy, które ułatwią Wam  poznanie  misji 

działalności Banków Żywności. Quizy wcale nie są takie proste. Sprawdźcie się! W grupie zintegrujemy się także i poznamy. Każdy z Was 

może też zadać w niej pytanie, podzielić się swoimi pomysłami lub refleksjami. 

2. Zapraszam Was także do relacji fotograficznej na Facebooki i Instagramie  

i hasztagowania zdjęć #Bankowo #BankiZywnosci.  

3. Wkrótce ogłosimy także konkurs na relację fotograficzną, w którym wygrać będzie można 

fantastyczne nagrody.  

4. Zachęcam Was do promowania charytatywnego sms’a na rzecz Banków Żywności. 

Wystarczy wysłać : POMAGAM na nr 75 365 (akcja charytatywny sms trwa do końca grudnia, operatorzy nie 

pobierają pieniędzy za wysłanie smsa, całość zostanie przekazana na rzecz Banków Żywności) Pomoże to  

Bankom Żywności dotrzeć do osób potrzebujących w całej Polsce, także po świętach! Dzięki środkom 

finansowym z sms: uratujemy więcej żywności z supermarketów. Przekażemy  więcej żywności, która mogła 

się zmarnować do osób potrzebujących. Kupimy wózki widłowe, powiększymy magazyny, kupimy paliwo do 

aut dostawczych, które dowożą żywność do osób potrzebujących 

  Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, życzę powodzenia i wspaniałego czasu z Bankami Żywności podczas Świątecznej Zbiórki Żywności. Mam 

nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej!                                             

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, 

                                       Marek Borowski 


