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Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Przyjaciele o dobrych sercach. 
 

       Zbliża się 100 rocznica urodzin naszego rodaka Jana Pawłą II. Z tej okazji Wolontariat ze 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Otwocku organizuje  

 

Internetowy Festiwal Piosenki i Poezji Papieskiej. 
 

        Serdecznie zapraszamy do celebrowania 100 rocznicy urodzin poprzez udział                          

w festiwalu. Festiwal będzie połączony z akcją dobroczynną, która pomoże małej Oli 

Malewskiej przywrócić uśmiech.  

Zebrane  pieniądze będą przeznaczone na sprzęt  do rehabilitacji dla Oli Malewskiej.  

     Wiemy, że teraz jest bardzo trudny czas dla wszystkich, siedzenie w domu, praca zdalna, 

nauka z dziećmi to wszystko jest bardzo przytłaczające, dlatego chcielibyśmy aby chociaż na 

chwilę udało nam się zapomnieć o tym co się dzieje w naszym życiu.  

     Bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w festiwalu. Osoby zainteresowane 

proszone są o zaśpiewanie i nagranie piosenki o papieżu oraz o recytację wierszy papieskich. 

Mile widziane autorskie wykonania o naszym rodaku. 

Nagrania proszę przysłać na adres email: iwonales.zuza@gmail.com do 10 maja 2020r. 

Wysłanie nagrania to równocześnie zgoda na przetwarzanie nagrania i udział w festiwalu. 

Wszystkie nagrania będą opublikowane na Facebooku 18 maja 2020r. i tam będzie zbiórka 

dla Oli. Wszyscy wykonawcy będą informowani drogą email o wydarzeniu.  

Pytania, również proszę kierować na adres podany wyżej. 

 

Poniżej krótka informacja o Oli: 

  

Ola ma półtora roku, urodziła się jako zdrowe dziecko. Na początku rozwijała się 

prawidłowo, po dwóch miesiącach zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy choroby. 

Rodzice zaczęli jeździć do lekarzy i intensywnie córeczkę rehabilitować. 

Nikt na początku nie wiedział co małej Oli dolega. Po kilku miesiącach badań okazało się, że 

Ola choruje na niezwykle rzadką chorobę Gangliozydozę GM2- jest to choroba Sandhoffa. 

Jest to choroba genetyczna i bardzo szybko postępująca. Obecnie rozwój Oli jest na poziomie 

niemowlaka. 

 Jej niespodziewanie postępująca choroba poruszyła wielu mieszkańców Otwocka i okolic. 

Szansą dla Oli na poprawę zdrowia jest długa i kosztowna rehabilitacja, dlatego też 

Przyjaciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Otwocku  postanowili podjąć taką inicjatywę, żeby 

zorganizować internetową akcję charytatywną  na rzecz Oli.  

 

Serdecznie zapraszam  

Iwona Leśniewska 
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