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                   Częstochowa, 26.09.2022r. 
 

Drodzy Darczyńcy, 
 
  … startujemy! Z największą przyjemnością zapraszamy Was do włączenia się w 16 edycję 
„Mikołaja z ulicy Krakowskiej”. To akcja charytatywna, w której prezenty otrzymało 7350 dzieci. Od wielu 
lat dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników Fundacji „Adullam” oraz Darczyńców dokonujemy 
wielkiego dzieła. Wspieramy, edukujemy i okazujemy miłość tym, którzy są na nią najwrażliwsi. 
  Bez Was nie byłoby to możliwe, także czujcie się częścią tego wielkiego wydarzenia. 
 „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” jest kierowany do dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu 
sprawności, będącymi mieszkańcami Częstochowy oraz gmin m.in. Mykanów, i Konopiska. W tym roku 
w ramach przedsięwzięcia planujemy przygotować prezenty i paczki mikołajkowe dla 600 dzieci. Jako 
Fundacja, działająca w III sektorze nieprzerwanie od 30 lat,  podejmując się realizacji wielu działań, 
doprowadzamy je zawsze do końca. Także w tym przypadku, nie sposób zaprzestać dawania radości 
i uśmiechu najmłodszym. Dzieci są skarbem, a poprzez naszą postawę, opiekę i wsparcie uczymy ich 
wzorców, które będą mogły wykorzystać w swoim dorosłym życiu. 
 Jak co roku, liczymy na wsparcie Darczyńców, bez których zorganizowanie tak dużej akcji nie 
byłoby możliwe. Chcielibyśmy, aby taki przykład partnerskiego działania miał swój oddźwięk 
w województwie śląskim, a także w całym kraju. 
 

Jak to będzie wyglądało w tym roku? 
 
 Inauguracja akcji odbędzie się 2 grudnia o godzinie 15.00 w „Chatce Mikołaja” przy ulicy 
Krakowskiej 34. W bajkowym klimacie, przy blasku kominka, śmiechu elfów i skrzatów dzieci spotkają 
się z Mikołajem, będzie magicznie. Przez ten czas (2-3 grudnia) teren Fundacji pełen będzie 
przepełniony wyjątkową atmosferą, tak aby każde dziecko zapamiętało to magiczne spotkanie 
z Mikołajem już na zawsze! 
 Tradycyjnie przygotowujemy dla dzieci dwuskładnikowe paczki (część słodyczowa                      
i  prezent dostosowany do płci, wieku i ewentualnego stopnia niepełnosprawności). 
 Przygotowanie tak dużej imprezy to wyzwanie logistyczne i finansowe dla naszej organizacji. 
Zachęcamy do wsparcia i przygotowania 600 paczek przekazując darowizny  na konto: w Banku PEKAO 
S.A. I/O w Częstochowie nr 95 1240 1213 1111 0010 0717 3690, bądź przekazanie darów rzeczowych 
w postaci słodyczy lub upominków. 
 
 Każda kwota będzie wielkim gestem wsparcia, za który z góry dziękujemy. Razem stwórzmy 
wyjątkową magię „Mikołaja z ulicy Krakowskiej”. 
 
 
         Z poważaniem, 
 

Iwona Kozak         Elżbieta Ferenc 
Fundraiser        Prezes Zarządu 
(tel: 790 350 305)        


