
            

 

 

„Paczka z uśmiechem”  
Policjanci w roli Mikołajów wręczyli pacjentom poznańskich szpitali dziecięcych upominki 
od Żabki 

 
Z okazji Mikołajek, Żabka Polska we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA, 
obdarowała małych pacjentów dwóch poznańskich szpitali. Sieć przygotowała 450 paczek, które 
wręczyli dzieciom funkcjonariusze Referatu Interwencyjnego Wydziału Sztab Policji KMP w 
Poznaniu. Mikołaj odwiedził pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. 
Wrzoska oraz Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego przy ul. Szpitalnej. 
 
6. grudnia, policjanci z Referatu Interwencyjnego w Poznaniu odwiedzili najmłodszych pacjentów 
przebywających w szpitalach dziecięcych, aby sprawić im trochę radości. Około godz. 9:00 odwiedzili 
pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, następnie około 13:00 zawitali do pacjentów 
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Akcja miała na 
celu wywołanie uśmiechu u dzieci, które z różnych powodów spędzają ten zwykle radosny czas w 
szpitalu. 
 
Przekazanie prezentów małym pacjentom poprzedziły pokazy z użyciem nieoznakowanych 
radiowozów przeprowadzone pod budynkami obu szpitali. Następnie funkcjonariusz przebrany za 
Świętego Mikołaja, w asyście umundurowanych policjantów udał się na oddziały, aby wręczyć 
dzieciom prezenty.  
 
Żabka jako firma, mająca swoją główną siedzibę w Poznaniu, chętnie inicjuje i bierze udział w 
wydarzeniach skierowanych do lokalnej społeczności. To już drugi raz, kiedy zaangażowała się w 
mikołajkową pomoc dla poznańskich szpitali. 
 
Upominki dla dzieci zostały przygotowane w ramach wolontariatu przez pracowników firmy. 
Angażując się w wyjątkową akcję „Paczka z uśmiechem”, pracownicy mogą uczestniczyć w 
pakowaniu paczek z prezentami dla potrzebujących dzieci znajdujących się pod opieką m.in.: 
Fundacji Drużyny Szpiku, Fundacji Happy Kids, Fundacji In_Spire, Stowarzyszenia Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, a także małych pacjentów poznańskich szpitalach. W ramach 
wolontariatu pracowniczego każdy pracownik Żabki może przeznaczyć do 8 godzin w miesiącu na 
pomaganie innym w czasie godzin pracy. 
 
________________________ 
 
Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i jednym z 
najbardziej dynamicznych formatów na świecie, otwierając  ponad 4000 nowych sklepów  w latach 2016-21. Około 15,5 
miliona konsumentów mieszka nie dalej, niż 500 m od najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka 
podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju 
przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i 
cyrkularności. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: www.zabka.pl. Informacje o Grupie Żabka można znaleźć na: 
www.zabkagroup.com. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2021: https://zabkagroup.com/pl/nasza-
odpowiedzialnosc/  
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Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 
e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  
tel. +48 514 877 509 
 
 


