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Szanowna Pani
   
   Pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze podziękowania za udostępnienie pomieszczenia szkol-
nej  biblioteki  do  przeprowadzenia  kilkugodzinnych  charytatywnych  warsztatów integracyj-
nych w dniu 24.11.2018 r., zatytułowanych W ŚWIĄTECZNYCH NASTROJACH.

W/w warsztaty zorganizowałam w ramach moich dwóch programów autorskich: INTEGRACJA, TOLERANCJA,
AKCEPTACJA oraz DZIECKO W POTRZEBIE, które organizuję już niemal od 25 lat rzecz dzieci niepełnospra-
wnych i z udziałem dzieci zdrowych oraz osób dorosłych.
Podczas warsztatów obecnych było aż 40 osób. Podczas spotkania zostało wykonanych wiele oświątecz-
nych ozdób – wianków i choinek. Ich sprzedażą zajmie się p. Agnieszka Lewandowska - Prezes Fundacji
AKACJA (obecna podczas warsztatów, organizator grona sponsorów, którzy zakupili materiały do wykona-
nia  dekoracji).  Zdobyte  środki  finansowe  p.  Lewandowska  przeznaczy  na  potrzeby  dzieci  niepełno-
sprawnych, m. in.: na zakup świątecnych bonów prezentowych.

Podobnie,  jak  podczas  innych  wydarzeń  STUDIO,  do  tegorocznych  warsztatów z  udziałem
dzieci niepełnosprawnych i dużej grupy osób dorosłych, włączyły się czynnie nie tylko dzieci
z mojej pracowni, również  licznie Pani uczniowie. Pragnę więc dzieciom ze SP nr 185 im.
UNICEF bardzo serdecznie podziękować nie tylko za obecność i  poświęcenie czasu w dniu
wolnym od nauki, także za ogromne zaangażowanie podczas spotkania. Były to następujące
uczennice i uczniowie: 
a)  Adrianna Patrycja Binienda; b) Zuzanna Dobek;  c) Matylda Rasnowska; d) Zofia Szkup; e)
Julia Turczyńska; f) Batłomiej Turczyński; g) Daniel Focht; h) Krystian Focht.                       
Dziękuję dzieciom ze SP nr 185 im. UNICEF za wrażliwość okazaną dzieciom niepełnospraw-
nym, które wymagają zauważenia, zainteresowania i wnikania w ich problemy. Cieszę się, że
los Waszych rówiesników nie jest Wam obojętny, cieszę także, że mogłam na Was liczyć. 
W związku z tym zwracam się do Pani z ogromną prośbą, aby dzieci te zostały w specjalny
sposób przez Panią wyróżnione. 
Natomiast na ręce p. Anny Małgorzaty Sychowicz, nauczycielki ze SP nr 185 im. UNICEF, prze-
kazałam dla Pani uczniów dyplomy gratulacyjne za udzial w warsztatach.

Pragnę również złożyć najserdeczniejsze podziękowania Pani Annie Małgorzacie Sychowicz,
która od wielu lat (od początku istnienia STUDIO) wspiera moje działania charytatywne i która
była obecna podczas tegorocznych warsztatów, obejmując troską nie tylko swoich uczniów,
także dzieci  niepełnosprawne oraz moich podpiecznych ze STUDIO, witając nas wszystkich
bardzo serdecznie w progach szkoły i biblioteki. 

Muszę również dodać, że wszystkie osoby i firmy oraz uczestnicy spotkania, które włączyły się
jako spnsorzy lub wzięły udział w warsztatach w dniu 24.11.2018 r., uczyniły to charytatyw-
nie.

Mam nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie kontynuowana, że Pani, nauczyciele
i uczniowie warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF jeszcze niejednokrotnie bę-
dziecie uczestniczyć w działaniach STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH.

                   Katarzyna Maria Kullmann.


