
Mikołajki dla Misi
6 – 10 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

przed nami kolejna okazja, by zostać Pomocnikiem św. Mikołaja. W tym roku
chcemy zgromadzić środki na diagnostykę i rehabilitację dla

urodzonej 3 marca 2022 r.  Michaliny Łagodzińskiej

Misia urodziła się z rozległym wrodzonym uszkodzeniem ośrodkowego układu
nerwowego-w tym mózgu, a także z obustronnym, częściowym rozszczepem wargi
i podniebienia, wrodzonym zwichnięciem lewego stawu biodrowego i kolanowego. Dzięki
rehabilitacji i szybkiemu wspomaganiu rozwoju udało się usprawnić stawy, a 25 X
dziewczynka przeszła operację związaną z podniebieniem i wargą. Jest szansa na to,
że będzie mogła w miarę normalnie jeść, dotychczas była karmiona przez sondę. Dużym
problemem jest lekooporna padaczka. Rodzice planują przeprowadzenie specjalistycznej
diagnostyki - genetycznego badania WES - rozwiązania, które pozwala na analizę wszystkich
genów odpowiedzialnych za objawy pacjenta w jednej analizie, w stosunkowo krótkim
czasie. Najlepsze badania WES dają wynik już w kilka tygodni, co dla Pacjenta jest szansą na
szybkie wdrożenie leczenia. Materiał genetyczny jest pobierany w Polsce, analiza odbywa się
w Niemczech. Koszt takiego badania to ok. 9 000 zł

Michalina jest wyczekiwanym i wymodlonym dzieckiem Agaty i Jana Łagodzińskich,
mieszkańców Żółwina i na pewno przyda się jej nasza pomoc. Celem zbiórki będzie
sfinansowanie badania WES oraz wsparcie finansowania dalszej diagnostyki i rehabilitacji.

Działania szkolne:
1) 6 grudnia (wtorek)

- akcja szkolna w atmosferze przedświątecznego klimatu (g. 8.00 -12.45)
pomiędzy straganami z autorskimi wyrobami świątecznymi i różnymi pysznościami,
z zachowaniem zasad sanitarnych - maseczki, rękawiczki jednorazowe, opakowania
biodegradowalne itp. Chcielibyśmy, by jak zwykle był to miły, ciepły i świąteczny dzień, ale
równocześnie musimy być uważni i odpowiedzialni.
Proponujemy, abyśmy ten dzień spędzili twórczo, realizując różne projekty.

- loteria - akcja szkolna (6 grudnia)
Mamy nadzieję, że będzie możliwe przeprowadzenie loterii, której zasady dobrze pamiętamy.
Wszystkie losy wygrywają. Cena losu: 10 zł .
Fantami będą podarowane przez Państwa dary. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie do
sekretariatu najpóźniej do 2 grudnia przedmiotów, które mogłyby sprawić radość losującym.
Mogą to być firmowe długopisy, kalendarze, kubki, maskotki, książki, ale także przedmioty
wykonane rodzinnie (ozdoby choinkowe, pierniczki, kartki świąteczne…).



- Popis taneczny - (6 grudnia ok. 13.00) - na zakończenie dnia szkolnego.
Dokonamy wtedy wstępnego podsumowania zbiórki szkolnej i spotkamy się z rodziną
Państwa Łagodzińskich.

2) 10 XII (sobota) o g. 18:00 - aukcja internetowa
przedmiotów i wyrobów ofiarowanych przez Pomocników św. Mikołaja

Jak co roku prosimy Państwa o dary na aukcję. Wszystkich, którzy mogą coś
przekazać, prosimy o jak najwcześniejsze deklaracje. Proszę je przesyłać do 1 XII na adres
mailowy:
mikolajki@szkola2.pl

Zachęcamy, aby przekazywać na aukcję również fanty wykonane rodzinnie wraz z dziećmi
(jak na przykład cieszące się niesłabnącym uznaniem pierniczki), niekoniecznie drogocenne,
ale zrobione z sercem…
Ważne jest także, aby darczyńca przygotował krótką informację o tym, co przekazuje oraz
zaproponował (realną) cenę wyjściową.

Istotne jest przekazanie darów jak najszybciej, abyśmy mogli zrobić zdjęcia
i udostępnić je wszystkim zainteresowanym aukcją kilka dni przed licytacją.  Budynek szkoły
jest otwarty codziennie w dni robocze od 8.00 do 17.00 lub po uprzednim kontakcie
z sekretariatem.

Wiele razy mogliśmy doświadczyć Państwa hojności i zaangażowania, liczymy,
że w tym trudnym czasie również nie zawiedziemy. Dawanie i dzielenie się - to źródła
prawdziwej radości, a wielkim zaszczytem jest możliwość służenia innym - bycie
pomocnikiem Świętego Mikołaja.

Wykorzystajmy tę szansę.

W imieniu organizatorów
Jola Dąbrowska i Marcin Wlazło

Środki na pomoc dla Michaliny są gromadzone na koncie Fundacji Siepomaga
Nr konta: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
w opisie przelewu: cel szczegółowy 0200303 Michalina
KRS 0000396361
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