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Poznań, 10 lutego 2022 r. 

 
Ponad 13 000 zł dla Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” ze zbiórki odzieży 

w Posnanii 
 

Akcja „2 życie Twoich ubrań” organizowana w Posnanii zakończyła się ogromnym sukcesem. W 

ciągu 16 dni zebrano ponad 13 ton niepotrzebnych i nienoszonych ubrań. Z pomocą organizacji 

Ubrania do Oddania kilogramy zostały przeliczone na złotówki, a kwota 13 418,28 zł została 

przekazana Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra”. Zbiórka w formie online 

trwa nadal – można wziąć w niej udział do 13 lutego. 

 

Celem akcji “2 życie Twoich ubrań" było zwrócenie uwagi na zapomniane i nienoszone ubrania. Posnania 

zachęcała swoich klientów do uważnego przejrzenia swoich szaf i ofiarowania drugiego życia ubraniom i 

akcesoriom, które zajmują niepotrzebne miejsce, a mogą trafić do ponownego wykorzystania między innymi 

w butikach z modą cyrkularną. Stylistki Posnanii przygotowały także praktyczne informacje dotyczące 

prostych sposobów na gruntowne porządki w garderobie, które znajdują się na oficjalnym kanale YouTube 

Posnanii.  

 

– Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym klientkom i klientom za ogrom zaangażowania. Wyniki akcji przerosły nasze 

najśmielsze oczekiwania. Czujemy ogromną dumę, że Posnania stała się miejscem wspierającym cyrkularny obieg ubrań oraz 

pomogła naszym klientkom i klientom w pozbyciu się rzeczy, których nie potrzebują. Z przyjemnością będziemy kontynuować 

tą współpracę i już planujemy kolejne wspólne działania – powiedziała Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu 

Posnanii. 

 

Akcja organizowana przez Posnanię we współpracy z Ubrania do Oddania trwała od 14 do 29 stycznia i 

polegała na przyniesieniu do Posnanii co najmniej 10 kilogramów niepotrzebnych ubrań, obuwia i 

akcesoriów. Klienci biorący udział w akcji nagradzani byli kartami podarunkowymi o wartości 50 zł, 

materiałowymi torbami oraz słodkimi upominkami. Przez 16 dni trwania akcji udało zebrać się 13,4 tony 

odzieży. Każdy zebrany kilogram ubrań to 1 złotówka na działania charytatywne – pomoc Polskiemu 

Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra”. 

 

 – Jesteśmy wdzięczni za pomoc, którą otrzymaliśmy od Posnanii – organizatora akcji “2 życie Twoich ubrań”. Nie 

spodziewaliśmy się tak dużego wsparcia, co tym bardziej cieszy i jednocześnie pokazuje, że klienci Posnanii chętnie biorą 

udział w akcjach o charakterze charytatywnym. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy dorzucili swoją cegiełkę i 

zapewniamy, że zebrane fundusze zostaną spożytkowane na pilne potrzeby w zakresie ochrony przyrody i edukację 

przyrodniczą – powiedziała – Ewa Olejnik, z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”.  

 

Działania charytatywne nadal wspierać można w zbiórce online na stronie: 

www.ubraniadooddania.pl/posnania. Do 13 lutego możliwa jest wysyłka co najmniej 10-kilogramowego 

kartonu ubrań, który odebrany będzie przez Ubrania do Oddania, a kwota zasili konto wspieranej 

organizacji.  
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– Nasza współpraca z Posnanią przyniosła ogromne efekty. Wspólnymi siłami uratowaliśmy kilkanaście ton niepotrzebnych 

ubrań, które dzięki nam trafią do ponownego obiegu. Osiągnięty wynik zbiórki wydarzył się w wyjątkowo krótkim czasie, 

więc nie boimy się mówić tu o ogromnym sukcesie wspólnej akcji. Pomogła nam ona dotrzeć do nowych odbiorców i kontynuować 

naszą zrównoważoną misję na większą skalę. To było dla nas wyjątkowe doświadczenie móc współpracować z największym 

centrum handlowym w Wielkopolsce, a w szczególności móc wspólnie zrobić coś dobrego – powiedziała Zosia Zochniak, 

Co-Founder w Ubrania do Oddania.  

 

Kontakt dla mediów:  

Michalina Dolińska  

Rzecznik Prasowy Posnania   

#all about you   

email: md@qacommunications.com   

 tel. 881 931 300  
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