
 

 

 

 

Toruń 2019-03-05 

Szanowni Państwo ! 

 

Zwracamy się do Państwa z wielką prośbą, mając nadzieję, że do tej sprawy podejdziecie 

Państwo ze zrozumieniem i ogromną życzliwością. 

Od 27 lat organizujemy w Toruniu dużą imprezę charytatywną, którą tworzą dzieci z klas I-III 

szkół podstawowych. Ta impreza to bardzo popularna Toruńska Mini Lista Przebojów. Całkowity 

dochód z imprezy w całości przeznaczamy na działające z wielkim trudem, Hospicjum „Nadzieja” dla 

dzieci z nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi mieszczące się w Toruniu przy ul.Włocławskiej 

169 B. 

Dzięki naszym występującym dzieciom, które na scenie stają się wspaniałymi małymi 

„gwiazdami” i biorą udział w estradowym show, impreza ciągle jest na bardzo wysokim poziomie i 

cieszy się nadal olbrzymim powodzeniem publiczności, wykonawców oraz sponsorów z Torunia i całego 

kraju. Jeszcze ważniejsze jest to, że dzięki tym małym gwiazdom, biorącym udział w Mini Liście, każdego 

roku udaje się nam przekazywać duże sumy pieniędzy na rzecz 100 chorych dzieci z Hospicjum. 

Do tej pory udało się nam zebrać i przekazać ponad 900 tysięcy złotych. Pomagają nam 

sponsorzy z naszego regionu, jak i ludzie o czułych sercach z całej Polski i z zagranicy. Każdego roku 

dołącza do nas kilka nowych firm i osób prywatnych. W tym roku chęć pomocy deklaruje aż 65 firm z 

całej Polski. 

Głównym sponsorem jest „APATOR” S.A, srebrnym sponsorem jest McDonald`s Toruń, 

honorowy patronat: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, a także 

Prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, patronat medialny sprawują: Radio GRA Nowości, TV Toruń. 

Każdy pomaga jak może. Liczy się każda forma pomocy i każda pomoc jest dla nas bezcenna i jesteśmy 

za nią bardzo wdzięczni. Wszyscy sponsorzy ułatwiają nam, organizatorom bardzo trudną pracą 

charytatywną. 

Gdyby nie małe, „gwiazdy”, nie byłoby Mini Listy Przebojów, a musicie Państwo wiedzieć, że 

to właśnie dzięki tej imprezie udaje nam się wpłacić na konto Hospicjum jedną z większych kwot, jakie 

placówka dostaje w ciągu roku. Jest to nieprawdopodobne, ale takie są fakty, z czego jesteśmy dumni 

i co motywuje nas do dalszej pracy. 

Impreza ma wielki rozmach, wspaniałą scenografię, rewelacyjne stroje i muzykę. O tym, że 

impreza cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, świadczy choćby fakt, że na kilka miesięcy przed 

terminem wszystkie bilety są wyprzedane, a Teatr, gdzie odbywa się impreza, wypełniony jest po brzegi 

publicznością. Dla wszystkich naszych gości i sponsorów jasny jest też cel naszej imprezy: Wszyscy 

pomagamy nieuleczalnie chorym, małym dzieciom. 

Dzieci na scenie występują w dwóch kategoriach: solista i zespół. Są to wyselekcjonowani 

najlepsi z najlepszych, którzy musieli przejść przez kilka kolejnych etapów, by na zakończenie brać 
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udział we współzawodnictwie o czołowe miejsca w teatrze im. W. Horzycy. Wykonawcy oceniani są 

przez 10 osobowe jury, inne na każdym etapie imprezy. By podziękować wszystkim występującym 

małym gwiazdom i podkreślić ich wysiłek oraz istotność, zawsze staramy się obdarować dzieci 

słodyczami, zabawkami, przyborami szkolnymi i różnymi gadżetami. Wykonawcy zawsze wiedzą, że to 

właśnie dzięki nim impreza istnieje już tyle lat i ciągle cieszy się niesłabnącym i coraz większym 

zainteresowaniem . 

 Organizujemy imprezę tylko we dwójkę, ale wkładamy w tę pracę całe swoje serce, czas, 

doświadczenie i umiejętności. Nic byśmy jednak nie zdziałali samotnie bez zacnych sponsorów                              

i wszystkich osób prywatnych, które poświęcają swój czas, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich 

ludzi dobrej woli o pomoc, życzliwość, wyrozumiałość i wsparcie i chęci.  

 Może zatem i Państwa Firma zechce przyłączyć się do łańcucha ludzi o czułych sercach, 

którym, podobnie jak nam, leży na sercu pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom? Nie prosimy o wiele. 

Liczy się czułe serce, wrażliwość i chęć pomocy, szczególnie, gdy dotyczy to nieuleczalnie chorych 

dzieci. 

 

Inicjatywie możecie Państwo pomóc na dwa sposoby:  

 

1. Wpłacić wybraną kwotę bezpośrednio na konto Hospicjum „Nadzieja”, z dopiskiem 

„Toruńska Mini Lista Przebojów. Dane konta: 

 

Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie i Ziemi” 

Hospicjum Dziecięce „Nadzieja” z dopiskiem Mini Lista 

Bank Zachodni WBK SA I O/Toruń 

21 1090 1506 0000 0001 0385 1201 

 

2. Obdarowanie małych „gwiazd” upominkami: 

 Sygnowanymi Państwa firmą (gadżety, upominki firmowe)  

 Przekazanie nam konkretnej kwoty, za którą my, jako organizatorzy kupimy upominki 

i nagrody dla dzieci, przekazując później Państwu oczywiście wszelkie potrzebne 

dowody zakupu. 

W zamian za Państwa pomoc oferujemy: 

 Reklamę Państwa firmy w czasie koncertu galowego w Teatrze W. Horzycy 

 Zaproszenie przedstawicieli firmy na koncert galowy 

 Relacje z imprezy we wszystkich lokalnych mediach 

Byłoby nam niezmiernie miło gościć Państwa na Wielkim koncercie finałowym Toruńskiej Mini Listy 

Przebojów, który w tym roku odbędzie się 27.IV.2020 jak zawsze w Teatrze im. W. Horzycy 

Mamy wielką nadzieję, że podejdziecie Państwo do naszej prośby ze zrozumieniem i życzliwością,              

a nasz apel i prośba nie pozostanie bez odpowiedzi z Państwa strony. 

Z poważaniem 

Organizatorzy Mini Listy 

Mariola i Bogdan Jankowiakowie 


