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Za oknami szaleje zima, po drogach poruszać się trudno, znowu śnieg wszędzie dookoła i niska
temperatura. Pięknie to wygląda, owszem, ale wyłącznie przez okno cieplutkiego mieszkania.
Dlatego też pewne prace miały zacząć się dopiero po lutowym balu. Jednak, jak się okazało,
rzeczywistość po raz kolejny weryfikuje plany i działania rozpoczęły się już w minioną niedzielę!
To, co do tej pory było jedynie projektem w naszych głowach, zaczęło już przybierać konkretną
formę. Pracujemy bowiem nad kolejnym, potężnym zadaniem. Przygotowujemy następną
książkę, która będzie wydana i rozpowszechniania w ramach działalności Fundacji Oswoić Los.
Książka pięknie wydana, opatrzona dużymi, profesjonalnymi zdjęciami albumowymi oraz
wzruszającymi tekstami ? stanowić będzie kolejną pozycję do nabycia, z której dochód w
całości zostanie przeznaczony na pomoc naszym podopiecznym. Jesteśmy przekonani, że
znów uda nam się stworzyć niesamowite dzieło, które zostanie przyjęte przez wszystkich ciepło
i życzliwie. Zapewniamy, że warto będzie je mieć w swojej domowej biblioteczce.

Jak zapewne już zdążyliście zauważyć ? uruchomiliśmy obiecany dział ?Hyde Park?. Na chwilę
obecną mamy w nim dwa teksty, ale zapewniamy, że będzie więcej, a tematyka lądujących tam
artykułów ? najróżniejsza. Z pierwszych docierających do nas reakcji możemy wnioskować, że
pomysł się spodobał i został ciepło przyjęty, chcielibyśmy jednak prosić Was o więcej opinii na
ten temat. I ? oczywiście ? o samodzielne tworzenie tekstów do tego działu. Czekamy!

Na koniec zaś przypominamy, że ruszyła sprzedaż zaproszeń na Bal Charytatywny Fundacji
Oswoić Los ?Serca dla Dzieci?. Jeśli ktoś jeszcze się waha lub zastanawia, to pełne
zestawienie wszelkich informacji na temat tego zdarzenie znajdzie pod TYM LINKIEM . Już
tylko dwa i pół tygodnia dzieli nas od tej niesamowitej imprezy, która z pewnością pozostanie w
pamięci wszystkich uczestników! W sprawie zaproszeń prosimy kontaktować się bezpośrednio
z Kasią Łukasiewicz.

I zaczynamy tym samym nowy tydzień. Pełen energicznych działań, przygotowań,
niesamowitych wrażeń. Jak zawsze przed nami mnóstwo zadań i obowiązków, ale to jest ten
rodzaj pracy, która daje największą satysfakcję i zadowolenie. I wiemy, że warto to robić. Dla
Was... i dla nas samych...
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