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WielkaMOC dawania, czyli Galeria Krakowska
dla potrzebujących

Przepis na idealne �więta Wielkanocne? Życzenia, pisanki, prezenty i… dobre uczynki. Do 19 kwietnia w
Galerii Krakowskiej podczas akcji charytatywnej "WielkaMOC dawania" każdy może wesprze� najbardziej
potrzebujących mieszka�c�w miasta i pom�c Kuchni Caritas im. �w. Brata Alberta.
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WielkaMOC dawania, czyli Galeria Krakowska dla potrzebujących

�więta to czas, kt�ry łączy ludzi przy suto zastawionych stołach. W tym czasie przejadając się zapominamy
o osobach, kt�rym brakuje podstawowych �rodk�w do życia. Dlatego Galeria Krakowska w dniach 12-19

kwietnia z my�lą o najbardziej potrzebujących prowadzi akcję charytatywną – "WielkaMOC dawania". W
trakcie wydarzenia na pasażach największej Galerii w centrum Krakowa prowadzona jest zbi�rka artykuł�w
spożywczych, kt�re 19 kwietnia zostaną przekazane na rzecz ubogich wspieranych przez Kuchnię Caritas im.
�w. Brata Alberta. W�r�d dar�w znajdą się r�wnież produkty przygotowane przez Galerię Krakowską oraz
�rmy: Grana Sp. z o.o. i Graal S.A.

Akcji towarzyszy wystawa dekoracji stworzonych z opakowa� po artykułach spożywczych. Wielko�cią rze�b
Galeria Krakowska chce zwr�ci� uwagę na skalę problemu marnowania żywno�ci przez Polak�w. W
przeliczeniu na statystycznego mieszka�ca znajdujemy się na piątym miejscu w UE pod względem
wyrzucania jedzenia – statystyczny Polak marnuje 235 kg jedzenia w ciągu roku.
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Kantar Public: spadek notowa� rządu,
premiera i prezydenta

List do redakcji. "Taka pani, kt�ra teraz ma
czworo dzieci i wszystko jej się należy,
patrzy na mnie z g�ry"

Pogoda dla Polski - 18.04

Chcesz, żeby�my opisali Twoją historię albo zajęli się jakim� problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do
nas! Listy od czytelnik�w już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich podstawie powstały liczne teksty.
Wiele list�w publikujemy w cało�ci. 

Znajdziecie je tutaj.

Napisz list: Podziel się tym artykułem:

W ramach akcji "WielkaMOC dawania" zostały r�wnież zorganizowane warsztaty dla dzieci, podczas kt�rych w
dniach 13-14 kwietnia najmłodsi ozdabiali wielkanocne pisanki. Dobrowolne datki zebrane w ramach
warsztat�w zostały przeznaczone na rzecz Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Akcja "WielkaMOC dawania" odbywa się w dniach 12-19 kwietnia w Galerii Krakowskiej w godzinach jej
funkcjonowania. Zbi�rka żywno�ci jest prowadzona w tych dniach przy sklepie Carrefour (poziom +1).

(jam)

�r�dło: Akcja "WielkaMOC dawania"
Data utworzenia: 17 kwietnia 2019 20:43
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LIST DO REDAKCJI FACEBOOK TWITTER

ZOBACZ R�WNIEŻ

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!
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