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Jest to wydanie specjalne naszej gazetki dotyczące wizyty Prezesa Fundacji
“Nie jesteś sam” Pani Bożeny Walter, która miała miejsce w związku z zakoń-

czeniem remontu naszego domu.

Dnia 3 listopada 2008 roku przyje-
chała do nas Pani Bożena Walter,
Prezes Fundacji TVN “Nie jesteś
sam”.
Dzięki działaniom tej Fundacji
mieszkamy obecnie w pięknym i
funkcjonalnym domu.
Pozyskane środki finansowe pozwo-
liły na przeprowadzenie general-

nego remontu naszej placówki. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do telewidzów TVN-u któ-
rzy obdarowali nas niezwykłą chojnością i
szczodrością. Z całego serca pragniemy podzięko-
wać całej ekipie telewizji TVN za przeprowadzoną
akcję.
W dniu odwiedzin nastąpiło uroczyste otwarcie na-
szego nowego domu. Wstęgę wspólnie przecięły:
Pani Bożena Walter oraz nasza Pani Dyrektor -
Krystyna Prajwocka, co ilustruje powyższe zdjęcie.
Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie wyre-
montowanej placówki.
Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi
mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne po-
mieszczenia.



Natomiast inni wycho-
wankowie cierpliwie
czekali, aż Pani Pre-
zes do nich dołączy,
by zaprezentować
swe umiejętności.

Do grupy usamodzielnienia dziewcząt zapra-
szała Panią Bożenę - Zuzia (Patrycja Koź-
niewska) oraz Sylwia Wietcha.
Na zdjęciu obok Zuzia z dumą pokazuje pokój, w
którym mieszka.

W końcu doczekaliśmy
się i Panią Bożenę na
honorowe miejsce do-
prowadził, po dżentel-
meńsku, Tomek Cacan



Dziękujemy Wam drodzy Przyjaciele
bo zrobiliście dla nas tak wiele

Za serca gorące
Uśmiech jasny jak słońce

Za nadziei PROMYK
za nowiutki domek

DZIĘKUJEMY!!!

Nasi najmłodsi: Ola Szerszeń, Oliwia Lesz-
kowska i Emilia Gajewska zaprezentowały
swe umiejętności wokalne i recytatorskie.

Występ rozpoczęły
dziewczęta z zespołu
PROMYCZKI, który
działa na terenie na-
szej placówki.

Oto jeden z ich wierszy

Po części artystycznej nastąpiły
podziękowania, wręczanie laurek,
kwiatów i innych pamiątek.

Żaklina Bartochowska podzięko-
wała w imieniu wszystkich miesz-
kańców placówki.
Marlena Żondlowska wręczyła
Pani Bożenie pamiątkowe tablice,
które będą przypominały człon-
kom Fundacji o nas i pokazują jak
wyglądał nasz dom “wczoraj” i jak
wygląda “dziś”.
Natomiast Tomek Cacan obdarzył
Panią Prezes naręczem słoneczni-
ków, które sami wykonaliśmy, aby
przekazała je tym, którzy nie mogli
do nas przyjechać.



Każda grupa przygo-
towała dla Fundacji
jakiś upominek i
laurki z wyrazami
wdzięczności.
Pani Bożena chciała
je przeczytać na miej-
scu, ale było ich zbyt
wiele. Mamy na-
dzieję, że będzie to
miła lektura dla niej i
jej współpracowników
w Warszawie.

Dawid Żondlowski
podziękował wrę-
czając piękny bukiet
żywych kwiatów

Pani Dyrektor podzię-
kowała też w swoim
imieniu za zaan-
gażowanie i serce
włożone w pomoc na-
szemu domowi.



Później rozpoczęła się jedna z przyjemniejszych chwil tego wieczoru. Pani Bożena Walter i Pani Domi-
nika Świerczewska rozdawały nam prezenty od Fundacji TVN “Nie jestes sam”. Były piękne maskotki,

piłki, szaliki, czapeczki, czekolada, koszulki i inne.
Prezenty bardzo nam się podobały.

DZIĘKUJEMY!!!



Gdy troszeczkę atmosfera
była luźniejsza Pani Pre-
zes obejrzała stare kroniki
domu.
Pani Dyrektor pokazywała
jak wyglądała nasza pla-
cówka przed wielu laty.

Z kronik można się było
dowiedzieć jak żyło nam
się wcześniej, jak obcho-
dzimy święta, urodziny i
inne uroczystości.



KochaniKochani
dziękujemy!!!dziękujemy!!!

Wychowankowie, pracownicy i dyrekcja Domu dla
Dzieci i Młodzieży 'PROMYK' w Morągu pragną z całego
serca podziękować Fundacji TVN 'Nie jesteś sam',
dyrekcji progamu UWAGA, redaktorom, operatorom,
firmie remontowo-budowlanej Narew Styl i wszystkim
zaangażowanym osobom w pomoc naszej placówce.
Chcielibyśmy skierować wyrazy najszczerszej wdzięcz-
ności do telewidzów, dzięki którym Fundacja mogła
zgromadzić tak wielką sumę pieniędzy, która
wystarczyła na remont całego budynku i
zagospodarownie terenu wokół placówki.
Bardzo dziękujemy za Wielkie Serca, życzliwość i
wsparcie.

Cieszymy się, że mamy tak wielu wspaniałych
PPrrzzyyjjaacciióółł..

Jeszcze raz 
WWIIEELLKKIIEE      DDZZIIĘĘKKII!!!!!!


