
 
 

 
 

Z A    
 

 „KASZTAN         WĄ  A K C J Ę”    

 

 

Dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy 

 

 

16.020,84 kg 
-> ponad  16 ton kasztanów :))))) 

 



UWAGA – w ramach akcji A.D. 2020 pojechało w sumie 16.020,84 kg kasztanów 

 

 
to ABSOLUTNY rekord !!! Ilość, której się zupełnie nie spodziewaliśmy, zwłaszcza w sytuacji tak wielu 

ograniczeń sanitarnych. Z zamknięciem zbiórki zdążyliśmy tuż przed przejściem szkół w tryb nauczania 

zdalnego… 

 

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie, Oddział ul. E. Plater 20 zebrała 

1.104,50 kg, natomiast Szkoła Podstawowa nr 11, Oddział ul. Dubois 38 zebrała 1.069,24 kg,  

co w sumie daje ilość: 2.173,74 kg.  

 

 

 

Dziękujemy za każdego zebranego kasztana. Szczególne podziękowania kierujemy do tych osób, 

które zainicjowały zbieranie kasztanów, tych, którzy ze wszech stron znosili pełne worki od swoich 

rodzin i znajomych, pośredniczyli w odbiorze „dostaw” oraz pomagali w pakowaniu transportów.  

Nie sposób wymienić tu wszystkich z imienia i nazwiska, ale każdy z Was wie, o kim mowa...  

 

Dziękujemy Wszystkim za wyjątkowe w tym roku zaangażowanie, bo oprócz standardowego 

pakowania doszły jeszcze dodatkowe zadania, związane z rygorem epidemiologicznym. Dziękujemy 

Dyrektorom placówek za wyrażenie zgody na przeprowadzenie tej akcji, dziękujemy za Państwa chęć 

poszukania takich warunków prowadzenia zbiórki, aby były one zgodne z wytycznymi Sanepidu.  

Z powodu tych ograniczeń wszystkie transporty realizowaliśmy w tym roku wyłącznie we własnym 

zakresie. To oznacza, że my jako rodzice oraz dzielny Pan Dziadek (jak Go nazywa jedna  

z nauczycielek), trzykrotnie przerzuciliśmy przez nasze „plecy” 16 ton kasztanów… Dziękujemy  

za Waszą współpracę i pomoc w dopasowaniu odbiorów do naszych możliwości, za otwieranie 

placówek po godzinach, za zostawianie otwartych bram, za organizowanie osób, które w danym czasie 

mogły nam wydać kasztany.  

 

 

2.173,74 kg 
-> ponad 2 tony kasztanów :))))) 

 



 

Z serca dziękujemy. Bez Was nie dalibyśmy rady udźwignąć tego ciężaru – nie w sensie 

kilogramów i ton, ale w sensie organizacyjnym. Cieszymy się, że dzięki Wam zbiórka nabrała takiego 

rozpędu, ale oznacza to jednocześnie, że „Kasztanowa Akcja” to spore przedsięwzięcie logistyczne, nie 

tylko dla nas, ale i dla wszystkich koordynatorów Akcji w poszczególnych placówkach. Jesteśmy 

wdzięczni za Wasze zaangażowanie. 

 

Olga jest stale rehabilitowana. Wymaga jednak dalszej wielowymiarowej aktywnej rehabilitacji. 

My jako rodzice cały czas mamy nadzieję, że nasza córka będzie poruszała się samodzielnie. Zazwyczaj 

dzieci uczą się chodzić przez kilka miesięcy. W przypadku Olgi nauka chodu to proces, który trwa już 

kilka lat i ciągle czekamy na jej pierwszy samodzielny krok. 

 

Dzięki środkom uzyskanym podczas zeszłorocznej Kasztanowej Akcji zakupiliśmy mobilne 

urządzenia do nauki chodu, które Olga wykorzystuje w domu i w szkole. Możliwość samodzielnego 

poruszania się daje jej dużo nowych możliwości w codziennym życiu, daje jej choć namiastkę 

niezależności.   

 

Mamy nadzieję, że sytuacja w kraju ulegnie poprawie i jeszcze przed wakacjami będzie możliwy 

wyjazd na turnus rehabilitacyjny, gdzie Olga będzie trenować na bieżni z uwzględnieniem 

prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia. 

   

 

 

 

 

 
 

Z pozdrowieniami 

Rodzice  

kontakt: office.iks@wp.pl, 605-95-95-91; www.mojeblizniaki.net 
 

 


