
        Podkowa Leśna, 26 listopada 2019 r. 
Szanowni Państwo,  
 

Zbliżają się kolejne Mikołajki 2019, z którymi już na stałe związana jest w naszej szkole 

organizacja zbiórki środków finansowych dla kogoś, kto potrzebuje naszych talentów i dobrej woli. 

Także w tym roku będziemy mieli okazję zostać pomocnikami Świętego Mikołaja.  

W tym roku będziemy zbierali środki na chodzik i rehabilitację dla 

Kai Cieślak 

 Chcemy także udzielić wsparcia finansowego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, który gromadzi pieniądze na ogrzewanie i podstawowe potrzeby dla trzech rodzin 
z Podkowy Leśnej.  
  

Kaja Cieślak skończyła w czerwcu 4 lata. W czasie narodzin doznała uszkodzenia mózgu, w 
konsekwencji ma duże problemy neurologiczne, w skali Apgar dostała tylko jeden punkt. Nie 
chodzi samodzielnie, nie mówi. Jest całkowicie zależna od opiekunów. Aktualnie rodzice w 
porozumieniu z ortopedą i rehabilitantem starają się o ortezy, które umożliwią chodzenie. Potrzebny 
jest także specjalny chodzik – walker, który umożliwi poruszanie się (stabilizujący kręgosłup, 
ułatwiający rehabilitację motoryczną). Jest nadzieja, że rozwój sprawności fizycznej zaowocuje 
także zmianami w kontakcie z dziewczynką.  
 Mama nie pracuje, opiekuje się Kają, rodzinę utrzymuje tata, wspierają także dziadkowie, z 
którymi PP. Cieślakowie mieszkają w Krasnej Wsi niedaleko Brwinowa. 
 
Dziewczynka jest wożona do przedszkola przy ul. Kopińskiej w Warszawie (przedszkole specjalne 
prowadzone przez Stowarzyszenie Tęcza) ma tam zajęcia z logopedą i rehabilitację, oprócz tego 
wymaga terapii indywidualnej: 2 razy w tygodniu integracja sensoryczna, 2 razy terapia 
logopedyczna - koszt 100 zł za zajęcia trwające ok. 45 minut. Skuteczność terapii jest bezpośrednio 
związana z liczbą i regularnością zajęć. Kaja ma starszą siostrę Maję (8 lat). 
 
Potrzeby: 

 ortezy na nogi (ok.12 000 zł.) 
 specjalny chodzik – walker, który umożliwi poruszanie (stabilizujący kręgosłup, 

ułatwiający rehabilitację motoryczną - koszt: 34 000 zł). Chodzik jest dopasowany 
indywidualnie do dziecka - rośnie razem z nim- od 115 cm do 150 cm - Kaja jest wysoka jak 
na swój wiek 

 turnusy rehabilitacyjne (koszt 1 turnusu - 8 000 zł.) 

 O potrzebach rodzin podkowiańskich dowiedzieli się Przedstawiciele Rady Rodziców w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który sąsiaduje z naszą szkołą. Oceniono te potrzeby na 
kwotę 5 000 złotych. 

Zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy chcieliby poprzeć naszą 
inicjatywę.  

Chcielibyśmy zorganizować  loterię, a z niektórych fantów przygotowanych i przyniesionych 

przez dzieci (zgodnie z Państwa oczekiwaniami i życzeniami) - aukcję.  Dotychczas każdy los 
był losem  wygranym, mamy nadzieję, że podobnie będzie w tym roku. Planujemy, że każdy będzie 
kosztował 10 złotych. Jeżeli mają Państwo możliwość dostarczenia nam fantów na loterię 
i przedmiotów na aukcję (np. gadżetów firmowych, ciekawych przedmiotów, przygotowanych 



smakołyków itp.) - prosimy o przyniesienie ich do sekretariatu lub zgłoszenie się do koordynatora 

akcji - Jolanty Dąbrowskiej do środy, 4 grudnia. Aukcja wybranych przedmiotów 
(m.in. można będzie wylicytować koszulkę z autografami polskiej reprezentacji piłkarskiej w tym 
Roberta Lewandowskiego oraz drugą z autografami polskich siatkarzy) odbędzie się w sobotę 7 
grudnia ok. godz.17:15, w przerwie Festiwalu Pięknej Piosenki.  

Zachęcamy też do wykonania fantów własnoręcznie, razem z rodziną, do motywowania i wsparcia 
pomysłów, które dzieci będą chciały zrealizować samodzielnie.  

W szkolnej akcji mikołajkowej klasy będą prowadziły stoiska z ozdobami i wypiekami 
świątecznymi, kawiarenki i herbaciarnie, bufety z popcornem i innymi smakołykami. Swoje 
podwoje otworzy mini salon piękności, będzie można pograć na komputerach, zrobić zdjęcia z 
Mikołajem i obejrzeć przedstawienie teatralne. Ostatnim akcentem będą popisy taneczne 
w wykonaniu uczennic z klas 7 i 8 w piątek, 6 grudnia ok. g. 13.  

W tym roku liczymy również na Państwa zaangażowanie i aktywny udział w proponowanych 
działaniach. Jesteśmy przekonani, że dawanie i dzielenie się- to źródła prawdziwej radości, a 
prawdziwym zaszczytem jest możliwość służenia innym- bycie pomocnikiem Świętego Mikołaja. 
Wykorzystajmy tę szansę.  

 Zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach. 

         W imieniu  organizatorów 
Jolanta Dąbrowska 

Co się będzie działo? 

6 XII (piątek) - Aktywności szkolne: 
 8:00 Wspólna modlitwa, przygotowanie stoisk, prezentacja oferty- gromadzenie środków 
 Kolejne tury loterii (los:10 zł) 

o 9:00   (kl. 0-3)  
o 10:00 (kl. 4-6)  
o 11:00 (kl. 7-8)   

 10:45 - Przedstawienie teatralne (cena biletu:2 zł) 
 ok. 12:30 - Obiad dla chętnych 
 13:00 - Popisy taneczne, podsumowanie akcji szkolnej 

7 XII (sobota) godz. 16 – 19 - Festiwal Pięknej Piosenki bilet „co łaska” 
 g. 16 – 17 - pierwsza część 
 w przerwie od g. 17:15 - Aukcja  
 g. 18 – 19 - druga część 
 klasy 8a i 8b zobowiązały się tego dnia przygotować poczęstunek od g. 15.30 

 
14 XII (sobota) godz. 18:30 - „Czas dla nas… czyli muzyka i śmiech” muzyczno-komediowa 
opowieść o kobietach w reżyserii Filipa Jaślara (członka Grupy MoCarta) 

 Po koncercie - podsumowanie akcji mikołajkowej - symboliczne przekazanie 
zgromadzonych środków 

 
Darowizny można wpłacać na konto Kai: 

Fundacja Złotowianka KRS: 0000308316  nr konta: 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 

W tytule konieczny dopisek: Cieślak Kaja Anastazja C/60 


