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Kochani Słoikowicze… 
…sytuacja jest wyjątkowa i potrzebujemy pełnej mobilizacji społeczności Wilanowa, która już nie raz 
udowodniła, że niemożliwe nie istnieje!!!! 

W tym roku mamy aż dwójkę Bohaterów, którzy bardzo ale to bardzo potrzebują naszej pomocy!!! 

Patryk Szczuka to 17 letni licealista i nasz sąsiad z Wilanowa. 
W wakacje 2021 jadąc na hulajnodze z kolegami został potrącony na pasach przez rozpędzony 
samochód… 
To cud, że przeżył... 
Potrzebne są środki na rehabilitację w domu, turnusy rehabilitacyjne oraz wsparcie psychologiczne 
dla Patryka. 
W styczniu 2022 roku Patryk ma zaplanowaną operacje w publicznym szpitalu w Warszawie. 
Rodzice Patryka pracują w poturbowanej przez pandemię branży gastronomicznej i nie są w stanie 
udźwignąć takich potrzeb finansowych na pokrycie kosztów rehabilitacji, która pozwoli wrócić 
Patrykowi do szkoły, kolegów, marzeń... do normalnego funkcjonowania. 

Link do zbiórki na zrzutka.pl: 
https://zrzutka.pl/patryk-rehabilitacja 

Drugi tegoroczny Bohater to Dominik Woźniak. 
Ma 4,5 roku. 
Jest przedszkolakiem uczęszczającym do Przedszkola nr 420 "Nasza Bajka" z warszawskiego 
Wilanowa. 
Kiedy został adoptowany 2 lata temu, groziła mu amputacja lewej nóżki. Dziś ma cudownych, 
kochających go bezgranicznie rodziców, ale bez kosztownej kolejnej operacji będzie kaleką… 
Dominik szykuje się do kolejnej operacji, która w połączeniu z rehabilitacją pozwoli mu (jak mówi 
mama, która jest pielęgniarką w warszawskim szpitalu) na pełen powrót do zdrowia. 

Link do zbiórki na Siepomaga.pl: 

Siepomaga.pl/dominik-wozniak 

I teraz najważniejsze. 
Licząc na Wasze dobre i hojne serca... 
Wpłat możecie dokonywać online poprzez powyższe, dedykowane dla chłopców zbiórki lub 
osobiście do puszek kwestarskich w kolejnym już kiermaszu bożenarodzeniowy. 
Całkowity dochód ze zbiórek będzie przeznaczony na potrzeby obu naszych Bohaterów. 
Tegoroczny kiermasz bożenarodzeniowy odbędzie na przestrzeni przy Royal Wilanów /F. Klimczaka 
1 02-797 Warszawa. 

Kiermasz jak co roku będzie opiewał w słoiki przekazane przez rodziców z wilanowskich placówek 
oświatowych wraz z licytacjami kolekcjonerskich gadżetów podarowanych przez znane osobistości 
świata sportu, kultury, mediów, mody oraz vouchery z towarami/usługami ofiarowane przez lokalne 
punkty usługowe, które już 7 raz włączają się w akcje społeczną mieszkańców Dzielnicy Wilanów 
jako jej współorganizatorzy. 

Kiedy: 11 grudnia 2021 /sobota/ w godzinach 11.00 do 14.00. 
Gdzie: Royal Wilanów ul. Klimczaka 1. 

Podczas kiermaszu będą też liczne atrakcje jak m.in. koncert, licytacje, kiermasz bożonarodzeniowy, 
występy znanych i lubianych, degustacje i niespodzianki. 
O wszystkich atrakcjach poinformujemy Was już niebawem. 

Kochani, to jedyna taka akcja w Wilanowie, która jest organizowana przez setki osób z porywem 
serca i chęcią pomocy najmłodszym, mieszkańcom w potrzebie. 
Tu cała społeczność Wilanowa jest współorganizatorem. 
To od Was zależy powodzenie akcji i zmiana losu obu tych chłopców... 

Głównymi organizatorami są: Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana J. Zamoyskiego pod batutą 
Pani Dyrektor Moniki Wiącek wraz z Przedszkolem Publicznym nr 420 Nasza Bajka pod batutą Pani 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzrzutka.pl%2Fpatryk-rehabilitacja&h=AT0YNTf2M5XHnRtaiIwNNcI-IrTRkSB4iXW3Q7x5c4dIk4I3991ceWsZtpVgRsG-zSiE-rBkZGpYrpFZsVwEz_ftg7Dq_MBiITycjuIcWagi1aOlcBnHnauyo9aJId9L3R5m8--QYuITkLy80o3-l1TaPC3zcQkB4Ti-yIYwZNlpA9kRrDCcbtyTL2csb7FX26qhoARm-lntBQZgJMaR_zh9FkvR_TfOD2O68FbKoduBPHd1qJQbhhUgaoIl-L8A2NWrG6pQ679h3uetp43gLmZKj8peIh5f9CxxpQXE4RpANReX4x58JNtF4Hw6Q2R_oZoIfsVaYtWYpqaO5sebIh2_B3M0Hdl-bIRayrQMUmrVoD29TEPYLFZ32CnQdiw-bJRBbS8QYOYU1nKmdIjca4gSwJrwmu89uMsw0wx-II17UvWLmudh9ajQ-0ShsKoy1Ad5zticsfEhoPmZ-hl9mLrDx_xawmuXeuQ8kDvtFuUFRg_u9MWLlwH2Uu7SlKTHj7QoJLqMpSc17PzZrO7oWfoBCAfxmgHRInHTlTAGf_2x-p92eukRAB7Z6UyGRF9ghdOf__RM-RdJXPkQdv2WL7yugcmjZwo_66HPHA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FSiepomaga.pl%2Fdominik-wozniak&h=AT0mVnXmXipQGHijnSukgF8r9olEYArME5x4PGyF_3cAoy_7qzZ9C08CS19LMhPMrU9ORyBYV36UZ59FHmxeP4pIK3dUrYfQ1yrqcMRmHqE2mGOFzyT3GzQOOqGDfOMgYf4Xk84aV_N_xkiy01yHWCiFej-39vJp98NXuCv_3iEP5KIP0B2VygREkprvOuJrpYjwF-E_pV3MWNuqddH3lJhUXu3NOr3Biri6KXxmn7_WzJuwbpVvKcMq3g6r89hbUEA6rapbt5NCzIbtVPG2mYTNhlfJ_sEvswdRToQx1q-_tfUat2-ON2wq0_Wvm31pMnKqbx5ikwbihqqfdB8hSDbBluKhZEpOsNKPDJxy8ctS4SlxOnpEKX_coLTHBdBssPHBRl_kI2ZeCQeQ5uqNcMoDEdH7ceyhmYjsXrAudSnJWabFsjIzs1oSCmBwjMxp1bJiIDrdVz6SDoiHlfTyiRbXoODKngsZ-EkNo0Ni8L4bmnu2V-Vm6V3GqO0s2BxHbkMBJF7veWT3GpFEg34HBRJPxGBoJ9yIr35yY8sE9fy3E3R3vuVISVQt927EdHZU4B63mwcgJXGmX1F00vb0w3Lke3Ut7e_BKQFbFg


Dyrektor Jolanty Kuźmińskiej. 
Patronat Honorowy nad akcją został objęty przez Burmistrza Dzielnicy Wilanów, Pana Ludwika 
Rakowskiego. 

Jeśli chcesz przekazać przedmiot kolekcjonerski na aukcje lub symboliczny słoik „dobra” na 
kiermasz, przynieś go do Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana J. Zamoyskiego lub Przedszkola nr 
420 „Nasza Bajka”w Wilanowie lub skontaktuj się z nami przez emaila: sloikizwilanowa@gmail.com 

Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie 
Ludwik Rakowski 
Centrum Kultury Wilanów 
Dzielnica Wilanów 
Royal Wilanów 
Wilanów - co? gdzie? kiedy? cowwilanowie.pl 
TERAZ WILANÓW - miesięcznik bezpłatny 
Przedszkole Niepubliczne Beztroski Świat 
WBS - Willy Brandt Schule Warschau 
YE YE MEX FOOD 
 

 

https://pl-pl.facebook.com/burmistrzwilanowa?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/centrumkulturywilanow/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWzPGoZVfXoqOhxw1W-IhDgW4i4OJ9uZJCo50qKp3_XWR7y4rmBarYTkBVbVb5l1a-eMEXE6jEBcPNUGvo9Z6kFNqgJ162SnX-0VHA8gk8JdIffKJg9VvAC3RFUgDA9f9ybWm9x860Ps_iGBvvm9J6TgLBeLd30mB5g4y-Bigd6k0QAjUKeMm78Wo2n0Js-Rp55L-b4CFF3lWxfCblseO7unKHS7N3KCPybZqGrvUjJLByCxyYZZSrmSB0NgVLsQmacweNV9g0WqOOFGZUPz750MRZ8WMDW3V4ScCOse7UOu4WST6cuQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Wilanow.Dzielnica.m.st.Warszawa/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWzPGoZVfXoqOhxw1W-IhDgW4i4OJ9uZJCo50qKp3_XWR7y4rmBarYTkBVbVb5l1a-eMEXE6jEBcPNUGvo9Z6kFNqgJ162SnX-0VHA8gk8JdIffKJg9VvAC3RFUgDA9f9ybWm9x860Ps_iGBvvm9J6TgLBeLd30mB5g4y-Bigd6k0QAjUKeMm78Wo2n0Js-Rp55L-b4CFF3lWxfCblseO7unKHS7N3KCPybZqGrvUjJLByCxyYZZSrmSB0NgVLsQmacweNV9g0WqOOFGZUPz750MRZ8WMDW3V4ScCOse7UOu4WST6cuQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/royalwilanow/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWzPGoZVfXoqOhxw1W-IhDgW4i4OJ9uZJCo50qKp3_XWR7y4rmBarYTkBVbVb5l1a-eMEXE6jEBcPNUGvo9Z6kFNqgJ162SnX-0VHA8gk8JdIffKJg9VvAC3RFUgDA9f9ybWm9x860Ps_iGBvvm9J6TgLBeLd30mB5g4y-Bigd6k0QAjUKeMm78Wo2n0Js-Rp55L-b4CFF3lWxfCblseO7unKHS7N3KCPybZqGrvUjJLByCxyYZZSrmSB0NgVLsQmacweNV9g0WqOOFGZUPz750MRZ8WMDW3V4ScCOse7UOu4WST6cuQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/cowwilanowie/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWzPGoZVfXoqOhxw1W-IhDgW4i4OJ9uZJCo50qKp3_XWR7y4rmBarYTkBVbVb5l1a-eMEXE6jEBcPNUGvo9Z6kFNqgJ162SnX-0VHA8gk8JdIffKJg9VvAC3RFUgDA9f9ybWm9x860Ps_iGBvvm9J6TgLBeLd30mB5g4y-Bigd6k0QAjUKeMm78Wo2n0Js-Rp55L-b4CFF3lWxfCblseO7unKHS7N3KCPybZqGrvUjJLByCxyYZZSrmSB0NgVLsQmacweNV9g0WqOOFGZUPz750MRZ8WMDW3V4ScCOse7UOu4WST6cuQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/terazwilanowmiesiecznik/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWzPGoZVfXoqOhxw1W-IhDgW4i4OJ9uZJCo50qKp3_XWR7y4rmBarYTkBVbVb5l1a-eMEXE6jEBcPNUGvo9Z6kFNqgJ162SnX-0VHA8gk8JdIffKJg9VvAC3RFUgDA9f9ybWm9x860Ps_iGBvvm9J6TgLBeLd30mB5g4y-Bigd6k0QAjUKeMm78Wo2n0Js-Rp55L-b4CFF3lWxfCblseO7unKHS7N3KCPybZqGrvUjJLByCxyYZZSrmSB0NgVLsQmacweNV9g0WqOOFGZUPz750MRZ8WMDW3V4ScCOse7UOu4WST6cuQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/BeztroskiSwiat/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWzPGoZVfXoqOhxw1W-IhDgW4i4OJ9uZJCo50qKp3_XWR7y4rmBarYTkBVbVb5l1a-eMEXE6jEBcPNUGvo9Z6kFNqgJ162SnX-0VHA8gk8JdIffKJg9VvAC3RFUgDA9f9ybWm9x860Ps_iGBvvm9J6TgLBeLd30mB5g4y-Bigd6k0QAjUKeMm78Wo2n0Js-Rp55L-b4CFF3lWxfCblseO7unKHS7N3KCPybZqGrvUjJLByCxyYZZSrmSB0NgVLsQmacweNV9g0WqOOFGZUPz750MRZ8WMDW3V4ScCOse7UOu4WST6cuQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/wbswarschau/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWzPGoZVfXoqOhxw1W-IhDgW4i4OJ9uZJCo50qKp3_XWR7y4rmBarYTkBVbVb5l1a-eMEXE6jEBcPNUGvo9Z6kFNqgJ162SnX-0VHA8gk8JdIffKJg9VvAC3RFUgDA9f9ybWm9x860Ps_iGBvvm9J6TgLBeLd30mB5g4y-Bigd6k0QAjUKeMm78Wo2n0Js-Rp55L-b4CFF3lWxfCblseO7unKHS7N3KCPybZqGrvUjJLByCxyYZZSrmSB0NgVLsQmacweNV9g0WqOOFGZUPz750MRZ8WMDW3V4ScCOse7UOu4WST6cuQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/YEYE.Mex.Food.Music.Bar/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWzPGoZVfXoqOhxw1W-IhDgW4i4OJ9uZJCo50qKp3_XWR7y4rmBarYTkBVbVb5l1a-eMEXE6jEBcPNUGvo9Z6kFNqgJ162SnX-0VHA8gk8JdIffKJg9VvAC3RFUgDA9f9ybWm9x860Ps_iGBvvm9J6TgLBeLd30mB5g4y-Bigd6k0QAjUKeMm78Wo2n0Js-Rp55L-b4CFF3lWxfCblseO7unKHS7N3KCPybZqGrvUjJLByCxyYZZSrmSB0NgVLsQmacweNV9g0WqOOFGZUPz750MRZ8WMDW3V4ScCOse7UOu4WST6cuQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&fref=mentions&__tn__=K-R
https://pl-pl.facebook.com/sloikizwilanowa/photos/a.545385425634007/1870832233089313/?type=3&eid=ARAKPzStOLBmv6rdG1BiHQv4P25_JRNUGH936K01pdH6wBQ_BIr4ckywBBaX7oElmybmt6fr4EoC5dgg&__xts__%5B0%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&__tn__=EEHH-R
https://pl-pl.facebook.com/sloikizwilanowa/photos/a.545385425634007/1870832233089313/?type=3&eid=ARAKPzStOLBmv6rdG1BiHQv4P25_JRNUGH936K01pdH6wBQ_BIr4ckywBBaX7oElmybmt6fr4EoC5dgg&__xts__%5B0%5D=68.ARAwyAIYxmC5Jz7ZI0YxQWc4RMvm3RntX9yRce-Uq_o2xOS17Ge_Ls7NuSzdkAwuLRW5t7m-4lTsOEeIqAIYP54xnCHiAHEt9ClDIWquY-lRaBwSEmcYcHU5H_eUIvFH5fCxy0DOxm9_rqd_HBtk7ds-QNVlA9wUKFG6Az70XUCJaMBAa8DJZrzUz9TtnM2b5vRSUs9aMAOLfAEEEmKbkMiYHyQeE0mJcf0BSEWK-XoHEB6k9Br1JgW1zmawwvBjvvxC8kWnddfGrwH330266MUDxriaCNRUyJ72lH2KOGXO0DYbRqIUaA&__tn__=EEHH-R

