Rada Rodziców spełniła dziecięce marzenia!!!
Pod koniec maja br. Rada Rodziców ogłosiła akcję „Spełniamy dziecięce marzenia”. Dzieci napisały
na karteczkach jakie są ich największe i najskrytsze marzenia, oraz dlaczego nie mogą ich spełnić.
W skrzynce marzeń znalazło się prawie 100 takich liścików. To bardzo dużo marzeń i niestety nie mogliśmy
wszystkich zrealizować. Dlatego postanowiliśmy wylosować szczęśliwców. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych
hurtowni zabawek i artykułów papierniczych, dzięki ofiarności m.in. Pani Żarnowieckiej ze sklepu
„Twój ogród” w Czerwonaku oraz dzięki wsparciu ze strony znajomych i przyjaciół udało się podczas apelu
zakończenia roku szkolnego spełnić ¼ tych dziecięcych marzeń.

Oto nasi szczęśliwcy:
Julka i Asia Krysztofiak z kl.IIa - otrzymały mnóstwo kolorowych pisaków, o których marzyły i inne artykuły
rysunkowe.
Bartek Machiński z kl.IIc - też marzył o materiałach plastycznych. Otrzymał farby, kredki, bloki, ale chciał
także otrzymać „fajny” prezent. I otrzymał – samochód „Burago”.

Krzysiu Turek z kl.Ia narysował wielki samochód sterowany na pilota. I taki właśnie na niego czekał - duże
auto terenowe.
Marika Ratajczak z kl.IIa bardzo chciała lalkę, dla której sama mogłaby projektować ubrania. Marika
ucieszyła się z lalki „Barbie” z zestawem małego kreatora mody.
Szymon Popiak z kl.IIc bardzo szczegółowo napisał, że marzy o zestawie „Ninjago” z broniami, kartami i
spinerem. Otrzymał zarówno wymarzony zestaw, jak i mały samochód na pilota.
Wśród dziewczęcych marzeń królowały wszystkie możliwe elementy z serii Monster High. Zarówno
lalki, przybory szkolne, teczki, breloczki i inne. Niespodzianki z tej serii wylosowały:
Julka Wujczak z kl.IIIb, której sprezentowaliśmy piórnik i przybory szkolne Monster High,

Weronika Turek z kl.IIIc, która otrzymała wymarzoną lalkę Monster High – Wampirzycę.
Ola Kubińska z kl.IIa napisała do nas, że jej marzeniem jest posiadanie chomika, ale nie może go mieć, gdyż
jej brat ma uczulenie na sierść. Chcąc spełnić jej marzenie choć w pewnym stopniu podarowaliśmy jej
uroczego zabawkowego chomika z serii Zhu Zhu Petz wraz z torbą do noszenia i ubrankami.

Paweł Sznajder z kl.IIIa ucieszył się na widok fantastycznej, markowej MP3 oraz zestawu sportowego.
Weronika Ratajczak z kl.IIa marzyła o dużym misiu do przytulania. Zaskoczyliśmy ją aż pięcioma
przytulankami: jednym dużym i czterema mniejszymi misiakami.

Vanessa Waszak z kl.Ia narysowała żywego konia. Niestety nie byliśmy wstanie jej podarować takiego
zwierzaka, ale przygotowaliśmy niespodziankę. Zaprosiliśmy Vanessę do „Kucykolandii” w Kicinie gdzie
będzie mogła wyruszyć na godzinny spacer na koniu po lasach Puszczy Zielonka lub pojeździć na kucach.
Ponadto, otrzymała też małe zabawkowe koniki.
Kasia Skrzypczak z kl.IVa również uwielbia konie. Napisała, że bardzo marzy o figurce konia. Zdobyliśmy
dla niej pięknie rzeźbioną figurkę konia oraz wspaniałe puzzle z fotografią konia. Ale to nie wszystko, gdyż
Kasia także została zaproszona do „Kucykolandii” w Kicinie.

Maciej Połeć z kl.IIa marzył o własnym myszoskoczku. W związku z tym, że to żywe stworzonko
rozmawialiśmy z jego rodzicami i otrzymaliśmy zgodę na zakup. Teraz już Maciej opiekuje się
fantastycznym myszoskoczkiem. Otrzymał również całe wyposażenie dla tego zwierzątka czyli karmę,
specjalną klatkę z domkiem i schodkami oraz inne akcesoria.

Martynkę Prymas z kl.IIIc zaskoczyliśmy prawdziwym, ślicznym, dziewczęcym rowerem z różowymi
naklejkami, o którym tak bardzo marzyła.
Gabrysia Antoniów z kl.IIIa już od kilku lat marzy, aby nauczyć się grać na skrzypcach. Spełniliśmy jej
marzenie i zaprosiliśmy ją na letni kurs gry na skrzypcach do szkoły muzycznej „Yamaha” w Swarzędzu.
Zrobiliśmy Gabrysi wielką niespodziankę, gdyż Pani, która będzie udzielać lekcji przysłała dla niej wspaniałe
skrzypeczki, aby mogła się z nimi oswajać. Życzymy Gabrysi owocnej nauki i mamy nadzieję, że za jakiś czas
wykona dla wszystkich wspaniały koncert.

Daniel Markiewicz z kl.VIa oraz Kamil Wojciechowski z kl.VIb marzyli o tym samym. A o czym mogą myśleć
chłopcy w trakcie trwających Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Obaj napisali, że bardzo chcieliby mieć
oryginalne piłki Tango 12. I oczywiście takie piłki otrzymali.

Kasia Śpikowska z kl.Va jak na dziewczynkę miała bardzo nietypowe marzenie. Bardzo pragnęła mieć białe
zabawkowe BMW sterowane na pilota. Trochę się naszukaliśmy takiego modelu, ale zdobyliśmy dla niej
wymarzone autko.

Dawid Żakowski z kl.VIb napisał nam, że chciałby być Marilynem Mansonem. Trudno nam spełnić to
marzenie, tym bardziej, że my nie koniecznie byśmy tego chcieli… Ale zrobiliśmy mu niespodziankę w
postaci koszulki z nadrukiem jego idola.
Natomiast dla Natalii Waniek z kl.Va przygotowaliśmy kilka rybek pływających w wymarzonym akwarium.
Ostatnie dwa marzenia wydawały nam się nierealne i kilka razy odkładaliśmy je na bok – z myślą, że nie
damy rady. Dopiero w ciągu ostatnich dwóch-trzech dni przed zakończeniem roku szkolnego wpadliśmy
nam pomysł i na wariackich papierach realizowaliśmy marzenia.
Pierwsze marzenie to dotykowy telefon komórkowy. Pierwsza myśl - zbyt drogi, ale pomyśleliśmy, dlaczego
nie używany. I udało nam się zdobyć dla Anity Kupidury z kl.VIb prawie nowy telefon komórkowy,
oczywiście dotykowy, sprawdzony w serwisie, bez simlocka i dodatkowo z bonusową kartą startową.

Drugie marzenie było jeszcze bardziej nierealne. Ale poszliśmy tym samym tokiem myślenia….
Kamilowi Wiśniewskiemu z kl.VIb przekazaliśmy bardzo ładny, sprawny, świetnie działający laptop.
A że używany…. Chyba to nie miało dla niego aż takiego znaczenia patrząc na jego wyraz twarzy podczas
odbierania wymarzonego komputera – był zszokowany.
Wszystkie dzieci były bardzo zaskoczone i jednocześnie ogromnie szczęśliwe. Swoim uśmiechem
sprawiły nam wiele radości, a o to przecież chodzi.

Pamiętajcie!!! Marzenia się spełniają wystarczy tylko w nie uwierzyć…
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