
Szanowni Państwo, 

Drodzy Rodzice, 

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w finale akcji na rzecz pomocy dla Franka w walce z glejakiem 

DIPG, w najbliższą sobotę tj. w dniu 23 listopada br., w godz. 10.00-14.00, który odbędzie się w Szkole 

Podstawowej nr 358, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 (Miasteczko Wilanów). 

Głównym celem akcji jest walka o życie 5-letniego Frania, dla którego w Polsce lekarze wydali jedynie 

zalecenie lekarskie: "hospicjum...!". W przypadku Frania, bezcenne życie ma cenę 700 000 zł. na leczenie  

w Zurichu przez Panią prof. Sabine Mueller. 

Akcja jest zatwierdzona przez MSWiA - numer Zbiórki Publicznej: 2019/5376/KS SŁOIKI Z 

WILANOWA DLA FRANIA. 

 

Do akcji, której organizatorem są „Słoiki z Wilanowa dla Frania” włączyli się już wybitni przedstawiciele 

Polski. Każdy z nich ofiarował prezenty/dary, które będziemy mogli nabyć w trakcie akcji w dniu 23 

listopada br. Wszystkie pozyskane środki będą przeznaczone na pomoc dla Frania. Szczegółowe informacje 

o wspaniałych darczyńcach można uzyskać na stronie https://www.facebook.com/sloikizwilanowa. 

 

Plakat zapraszający, oraz informacja o części naszych honorowych gości są na stronie 

https://www.facebook.com/events/493881728168063/permalink/493881754834727/. 

Na stronie znajduje się licznik Frania https://znajdzpomoc.pl/marzenia/franio-popek/ brakuje wciąż 88% 

kwoty. 

 

Przyjdźcie do nas, zabierzcie Rodzinę i Znajomych. Na stronie:  

https://www.facebook.com/events/493881728168063/ zostało utworzone wydarzenie, które możecie 

Państwo zatwierdzić i przesłać do wszystkich, których znacie i którzy mogą pomóc. 

 

Zapraszam już dzisiaj. Będą wspaniali Goście. Czeka nas mnóstwo atrakcji, dla dużych i małych. Będą 

aukcje, muzyka, spotkania ze znanymi osobistościami, licytacje super prezentów od naszych szczególnych 

Darczyńców, będą konkursy, zabawy dla dzieci oraz do nabycia tradycyjnie smaczne wilanowskie słoiki z 

przetworami przygotowanymi domowym sposobem. 

 

Organizatorem akcji są, jak co roku, „Wilanowskie Słoiki”. Ja jestem dyrektorem Przedszkola nr 420 

„Nasza Bajka” w Dzielnicy Wilanów, współorganizatorem tej akcji charytatywnej, zaś szczególnie 

wolontariuszem dla Frania. 

 

Każda złotówka, którą Franek otrzyma może pomóc w walce z Jego chorobą. Franek jest już pod opieką 

lekarzy poza granicami Polski (Zurich). Leczenie w Polsce jest nierefundowane i niemożliwe. Pozyskanie 

tak ogromnej kwoty jest niemożliwe do zebrania przez rodziców Franka, ale wierzymy, że razem z Wami 

uda nam się pomóc Frankowi w leczeniu. 

Serdecznie zapraszam: 23 listopada br., w godz. 10.00-14.00, do Szkoły Podstawowej nr 358, ul. Św. 

Urszuli Ledóchowskiej 10 (Miasteczko Wilanów). 

 

Szanowni Państwo, Darczyńcy, Gorąco PROSZĘ o wsparcie naszej akcji, czujmy się wszyscy 

gospodarzami wydarzenia. Wszelkie warunki zabezpieczenia tego typu imprezy zostały spełnione. Bądźmy 

Wszyscy razem dla Franka w atmosferze ciepła, życzliwości, wsparcia i wzajemnego szacunku. 

Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mojej prośby. 

 

Jolanta Kuźmińska 

Wolontariusz dla Frania 

Współorganizator akcji charytatywnej, Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” 
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