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Katowice, dnia 8 lipca 2022 r. 

 

 
Drogi Robercie, 

 
 

w imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych pragnę złożyć Ci serdeczne 

podziękowania za wzięcie udziału w zorganizowanej przez nas zbiórce pieniężnej „Pomoc dla Ukrainy”. 

Szczególnie zaś, chciałbym Ci podziękować za zaangażowanie i przekazanie naszej idei członkom 

Twojego Stowarzyszenia. 

 

W zbiórce uczestniczyły  42 osoby prywatne, 8 firm działających w branży górniczej i geologicznej oraz 

2 stowarzyszenia (Partnerzy PSGG). W organizacji przedsięwzięcia wzięło udział kilkanaście osób, 

zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Łącznie uzbierano kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zebrane 

środki, do tej pory, zostały przeznaczone głównie na zakup samochodu dostawczego marki 

Volkswagen T5, który został sprowadzony z Niemiec. Po załatwieniu wszystkich formalności w Polsce 

i Ukrainie został on przekazany do plutonu karabinów maszynowych jednostki wojskowej w Dnipro. 

Ponadto, za część funduszy zostały zakupione środki ochrony osobistej, m. in. bielizna termoaktywna, 

polary, obuwie taktyczne, rękawiczki taktyczne, namioty jednoosobowe, karimaty, śpiwory, koce 

termiczne,  kuchenki turystyczne, latarki, krótkofalówki, saperki, apteczki i stazy taktyczne.  Aktualnie 

trwa przerzut tych akcesoriów na wschód Ukrainy. Za pozostałe środki planujemy, zgodnie z prośbą 

Naszych Przyjaciół z Ukrainy, zakupić kolejny samochód o podobnych parametrach.  

 

Pisemne podziękowania za przekazany pojazd, dla organizatorów akcji oraz podmiotów, które wniosły 

największy wkład w zbiórkę pieniężną, m. in. PSGS,  złożył dowódca jednostki A. Rodionow (skan  

w załączeniu). Z kolei, osobiste podziękowania za dotychczasowe działania PSGG oraz między innymi 

za Twoją pomoc finansową i organizacyjną, złożył profesor Roman Dyczkowski – wicerektor 

Politechniki w Dnipro, w trakcie połączenia zdalnego podczas IV Warsztatów Geologicznych PSGG 

w Brunowie.  

 

Zakupiony przez nas sprzęt, przy wielkim zaangażowaniu wielu osób, również Ukraińców, w tym tych 

przebywających obecnie w Polsce, jak i przedstawicieli jednostki w Dnipro, dotarł bezpośrednio do 

miejsca przeznaczenia. Z oczywistych względów, nie będę ujawniał ich danych osobowych oraz 

wizerunków postaci i sprzętu. Musisz mi uwierzyć na słowo. Wszelkie fotografie i dokumenty dotyczące 

tego, w jaki sposób sprzęt dotarł do jednostki i jak został przystosowany do nowych zadań, są 

oczywiście dostępne bezpośrednio w siedzibie Naszego stowarzyszenia.   

 
 

 


