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Kochani, czas letniego wypoczynku dobiegł końca. W sumie to chyba dobrze, ileż można
odpoczywać? ;) Mam nadzieję, że choć trochę udało się nam wszystkim naładować
akumulatory i że sił starczy do następnych wolnych dni. Ale gdyby jednak miało ich zabraknąć,
nie martwcie się, jesteśmy po to, by wzajemnie dodawać sobie pozytywnej energii i stawiać do
pionu ? wszak takie zawsze było i nadal jest założenie Damy Radę!!!
Przed nami okres pełen wyzwań, mnóstwo wytężonej pracy, kolejnych, nowych projektów, które
z Waszą pomocą na pewno uda się zrealizować!!! Sukcesywnie będziemy zdradzać, co nas
czeka. Jesień będzie szczególnie intensywna, bowiem już w połowie października odbędzie się
spotkanie przedstawicieli władz miasta Częstochowy, przedstawicieli fundacji i oczywiście
dzieci z Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza. Jak się pewnie domyślacie, będzie to
spotkanie związane z bajkami ?Tuż pod moim nosem?. Niezwykle miło nam poinformować, że
Urząd Miasta Częstochowy zainteresował się naszą publikacją i zakupił 250 książek. W tym
miejscu ukłon w przód dla naszego ambasadora i przyjaciela Olka Klepacza, który drąży skałę.
Nie koniec to jednak pozytywnych wiadomości. Niedawno, dosłownie klika dni temu dostałam
maila od pani z Urzędu Miasta Gdyni. Przeczytałam i szeroko otworzyłam oczy. Bajki wywarły
na nich takie wrażenie, że postanowili pomóc nam w szerzeniu inkluzji i - posłuchajcie moi mili!
- kupują 500 książek!!! Nie mogę nie wspomnieć i nie podziękować Magdzie Kulczewskiej,
dzięki której ?Tuż pod moim nosem? znalazło się we właściwym miejscu o właściwym czasie.
Madziu, wielki szacunek za pomoc w dotarciu do władz Gdyni. Cieszy nas niesamowicie
zainteresowanie bajkami. Dostajemy sygnały zarówno od profesjonalistów jak i ?zwykłych?
czytelników, że spełniają swoją rolę, a o to nam wszystkim chodziło. Książce przyglądają się
obecnie włodarze Gliwic i Łodzi. Nasze marzenie o tym, by trafiła do jak największej ilości osób
w Polsce, powoli się spełnia. Nie spoczniemy, dopóki tak się nie stanie.
Natomiast wrzesień to czas przygotowywanej, charytatywnej aukcji allegro, którą fundacja
przeprowadzi dla naszego najmłodszego podopiecznego - Szymona Młynarczyka. Już od
jakiegoś czasu spływają fanty z różnych części Polski, od bardzo znamienitych osób. Jest ich
coraz więcej. Mamy nadzieję, że zebrane pieniądze pozwolą Idze i Jackowi ? rodzicom Szymka
? na usprawnianie małego łobuziaka. O postępach aukcji będziemy Was na bieżąco
informować. A może ktoś z Was chciałby przekazać coś na aukcję???
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W październiku weźmiemy również udział w Łódzkich Targach Gier i Zabawek, gdzie będziemy
promować naszą działalność, a szczególnie, do czego zobowiązuje sama impreza, ?Tuż pod
moim nosem?. Przewidziane jest czytanie bajek, rozmowy na ich temat i oczywiście sprzedaż.
Liczymy na kolejnych zainteresowanych. O szczegółach powiadomimy bliżej października.
W międzyczasie trwać będą rozmowy dotyczące Tęczowego Wąwozu oraz zupełnie nowego
projektu, który światło dzienne ujrzy najprawdopodobniej już w lutym (a nie w grudniu, jak
uprzednio planowaliśmy) i stanie się cykliczną imprezą fundacji.
Jak sami widzicie, o nudzie nie ma mowy. Trzymajcie kciuki, wspierajcie dobrym słowem i
podsyłajcie pomysły.
A z okazji początku września wszystkim naszym pociechom życzymy udanego rozpoczęcia
roku przedszkolno-szkolnego!
P.S
Na koniec chcę bardzo podziękować za wszystkie wakacyjne spotkania. Wydawały się
niemożliwe albo trudne do zrealizowania. Okazało się po raz kolejny, że chcieć to móc.
Wspomnienia pozostaną z nami na długo. Ani von Linden dziękuję za gościnę i przekazanie
sporej ilości pampersów dla jednej z naszych podopiecznych oraz całej paki ciuszków. Wiem od
Ani, że akcja ?ciuch? nadal trwa. Dziękuję też wszystkim, którzy pomagają naszym kochanym
dzieciom w powrocie do zdrowia. Macie wielkie serca kochani!!!
Kasia Łukasiewicz
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