
 

 

 
Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy, 

e-mail: wspolniedlaczestochowy@gmail.com , www.wspolniedlaczestochowy.pl 

 

 

 

Wspólne puszki dla ratowania Agatki 

Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy to grupa osób, dla których dobro 

Częstochowy jest wspólnym celem. Niezależnie od środowisk w których na co dzień 

pracujemy, uczymy się, żyjemy, Wspólnie dla Częstochowy jesteśmy swoimi przyjaciółmi  

i dbamy by Częstochowa zmieniała się w dobrym kierunku.  

Jedną z naszych kluczowych wartości jest działanie wspólnie dla tych którzy 

najbardziej potrzebują pomocy. Działania charytatywne budują poczucie jedności, lokalne 

więzi a opierając się na dialogu i szacunku dla innych, łączą różne środowiska, wydobywając 

z każdego z nas to co najlepsze, chęć niesienia pomocy innym. Dlatego gdy usłyszeliśmy 

historię młodej częstochowianki, 7-letniej Agatki u której zdiagnozowano guza mózgu IV 

stopnia złośliwości, nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba działać, szybko i wspólnie. 

Zaczęło się od tego, że Agatkę uporczywie bolał brzuszek. Kolejne wizyty  

u specjalistów i leki, które  przyjmowała nie dawały poprawy. Dodatkowo pojawił się ból 

głowy, coraz silniejszy, który nie chciał odpuścić. Pod koniec września rodzice usłyszeli 

straszną diagnozę. Aby Agatka stopniowo wracała do sprawności, niezbędna jest codzienna, 

kosztowna rehabilitacja. Bez niej powrót do prawidłowego funkcjonowania nie będzie 

możliwy. Dużą nadzieje na wyleczenie dziewczynki daje Szpital Dziecięcy w St. Louis  

w Stanach Zjednoczonych. Rodzice muszą jednak zebrać zawrotną kwotę : 8 milionów 

złotych. 

Dlatego jako Stowarzyszenie oficjalnie zarejestrowaliśmy w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zbiórkę publiczną na rzecz Agatki pod numerem 

2021/3341/OR. Dzięki temu oprócz prowadzonej zbiórki internetowej, częstochowianki  

i częstochowianie mogą przekazywać datki do puszek w kilkunastu miejscach w mieście. 

Cieszmy się, że dzięki uprzejmości różnych firm, stowarzyszeń, organizacji, nasze 

puszki znajdują się już w wielu miejscach Częstochowy. Takich miejsc powinno być jak 

najwięcej, by uzyskać jak najlepszy efekt. Dlatego kierujemy do Państwa nasz list   

z propozycją włączenia się w pomoc dla 7-latki poprzez udostępnienie miejsca na puszki.  

Aby to zrobić prosimy o kontakt mailowy na adres wspolniedlaczestochowy@gmail.com.  

Zdajemy sobie sprawę, że kwota jaką rodzice potrzebują na leczenie dziewczynki jest 

ogromna, dlatego tylko działając wspólnie mamy szansę realnie pomóc.  

 

Z poważaniem 

Zarząd Stowarzyszenia 
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