Szanowni Państwo!
Fundacja Marka Kamińskiego prowadzi akcję pod hasłem Wielka Podróż Patrycji – jest to
projekt mający na celu spełnienie marzenia o podróży do Japonii 15 letniej nieuleczalnie
chorej Patrycji.
Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszego projektu.
Kim jest Patrycja?
Patrycja to absolwentka organizowanych przez Fundację Obozów Zdobywców Biegunów. To
inteligentna, młoda dziewczyna, której marzeniem jest podróż do Japonii. Już teraz samodzielnie uczy
się języka japońskiego! W mieście, w którym mieszka nie ma szans na profesjonalną pomoc w nauce,
a sytuacja finansowa rodziny nie pozwala jej na rozwinięcie.
Patrycja jest bardzo inteligentną i zdolną osobą, pomimo przeciwności, konsekwentnie dążąca do
realizacji swoich planów. Nie poddaje się swojej chorobie, ma odwagę marzyć, rozwijać się i uczyć.
Niezwykła jest jej pasja – zarówno do Japonii, jak i do życia.
Nastolatka po obozie napisała: „JAK BYĆ SILNYM? TO NIE JEST TRUDNE, TRZEBA TYLKO NAUCZYĆ
SIĘ BYĆ SILNYM PSYCHICZNIE. CZŁOWIEK WIELE TRACI, GDY JEST NIEPEWNY SIEBIE – CIĄGLE SIĘ
PODDAJE. JESTEŚMY ZDOBYWCAMI NIE TYLKO BIEGUNÓW, ALE TAKŻE SIEBIE. MOŻEMY KRZYCZEĆ
– JESTEM SOBĄ, JESTEM ZDOBYWCĄ!
Podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni jest wyprawą nie, by poznać nowy kraj, inny świat, ale jest też
szansą na pokazanie, że marzenie nie znają granic, dobroć ludzi i ich hojność są w stanie dokonać
niezwykłych rzeczy.
Jak działamy? Patronem medialnym projektu jest Radio Gdańsk, które przygotuje reportaż o
Patrycji oraz wesprze naszą zbiórkę, a także będzie promowało wszystkie wydarzenia, które uda
nam się zorganizować podczas akcji zbiórki pieniędzy.
W Sali Koncertowej Radia Gdańsk zorganizujemy Dzień Japoński, podczas którego będą miały miejsca
następujące wydarzenia:
wspólne czytanie książki wydanej przez Fundację MK pt. Wielka Podróż Luli (jest to bajka
napisana przez Jej Książęcą Wysokość Księżną Hisako Takamado, która wydaje w symboliczny
sposób opisuje historię Patrycji, a wiele lat temu towarzyszyła Jasiowi Meli podczas wypraw na
oba bieguny Ziemi). Bajkę będzie czytał Marek Kamiński
warsztaty origami i kaligrafii we współpracy z ICHIGO Japońskiego Centrum Kultury i Biznesu i
spotkanie z japonistą, który opowie o tym niezwykłym kraju
Te spotkania pomogą nam nagłośnić projekt i zebrać co najmniej 30 000 zł potrzebne do jego
realizacji. Ich organizacja nie niesie za sobą żadnych dodatkowych nakładów finansowych
zwiększających niepotrzebnie koszty projektu! Gdyby jednak hojność sponsorów przerosła nasze
oczekiwania moglibyśmy wysłać większą liczbę dzieci!
Serdecznie prosimy o pomoc w naszym projekcie. Każde wparcie finansowe będzie dla nas pomocne.
Istotne będzie też przekazanie informacji o Patrycji i naszej akcji.
Projekt moża wesprzeć wpłacając darowiznę na nr konta 6311 4011 3700 0048 7888 0010 18 z
dopiskiem „Wielka podróż Patrycji”.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu, dziękujemy za pomoc i pozdrawiamy. Z wdzięcznością
przyjmiemy każdą pomoc lub wskazówkę.

