KRAJOWA RADA KURATORÓW
WARSZAWA
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
e-mail: krajowarada.kuratorow@o2.pl
tel. 603 294 416, 730 492 900, 695 923 808

Warszawa, 27 lutego 2022 roku
KRK 7/V/2022

Pani/Pan
KURATOR SĄDOWY
(wszyscy)

Od kilku dni za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, którą agresor- wzbijając się
na szczyty hipokryzji, nazywa „pokojową interwencją”. Wobec zaatakowanego Narodu
Ukraińskiego najeźdźca dopuszcza się barbarzyństwa i zbrodni wobec ludności cywilnej,
gdyż nie sposób użyć innego określenia dla bombardowania i ostrzału szpitali, przedszkoli,
budynków mieszkalnych, czy karetek przewożących rannych.
Giną i cierpią ludzie- także ci najmłodsi i najbardziej bezbronni. Setki tysięcy obywateli
Ukrainy zostało bez dachu na głową. Ci najbardziej bezbronni- kobiety i dzieci, aby chronić życie
zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów i poszukiwania bezpieczeństwa poza granicami
ojczyzny. Dla części z nich tą bezpieczną przystanią stała się Polska.
Dlatego wykonując uchwałę nr 1/V/2022 Krajowej Rady Kuratorów z 26 lutego 2022 roku,
zwracamy się z apelem do wszystkich Koleżanek i Kolegów o włączenie się, w dowolny sposób,
w działania na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym skutkami
agresji Federacji Rosyjskiej wobec niepodległej i suwerennej Ukrainy.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z DSKS „Frontis”, którzy już podjęli taką aktywnośćnawiązali współpracę z Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu i prowadzą zbiórkę
wyposażenia indywidualnych apteczek pierwszej pomocy. Apelujemy o włączenie się w tą akcję.
Zachęcamy do podobnej aktywności także pozostałe stowarzyszenia i inne organizacje
zrzeszające kuratorów sądowych.
Będziemy wdzięczni za każdy rodzaj wsparcia i pomocy humanitarnej (finansowej
lub rzeczowej), ze strony przedstawicieli naszej grupy zawodowej, które przyczyni się
do zaspokojenie potrzeb osób dotkniętych skutkami wojny. Potrzebne są przede wszystkim
środki opatrunkowe, koce, śpiwory, ciepłe ubrania i żywność, a także zapewnienie schronienia
uchodźcom. Bądźmy solidarni z Ukrainą.
Jesteśmy przekonani, że kuratorzy sądowi jako osoby empatyczne i otwarte na problemy
innych okażą wsparcie ludziom, którzy najbardziej go dziś potrzebują. Z góry dziękujemy

za wszystkie darowizny. Podajemy link do strony, na której można znaleźć aktualizowaną
na bieżąco listę wiarygodnych zbiórek i akcji pomocy dla Ukrainy:
Wróć i sprawdź fakty! (demagog.org.pl)
Z góry dziękujemy za przekazane darowizny- znaczenie ma każdy gest.

