
 

Aleksandra Krestian do szpitala trafiła pod koniec września 2020 roku. Po badaniach, u 

dziewczynki zdiagnozowano chłoniaka Hodgkina. Niedługo potem rozpoczęła pierwszy 

cykl chemioterapii. Przed Olą jeszcze długie i trudne leczenie. 

Ola jest bardzo zdolna i ma wszechstronne zainteresowania, lecz jej główną pasją jest muzyka 

i malarstwo. Swój wolny czas poświęca głównie na naukę gry na instrumencie, śpiewanie i 

prace artystyczne. Jej marzeniem jest nauka w liceum plastycznym lub o profilu 

artystycznym. Ola ma młodszego o 9 lat brata Tomka, z którym mimo różnicy wieku świetnie 

się rozumieją i lubią spędzać ze sobą czas. 

Apelujemy do Państwa o wsparcie procesu leczenia Oli. Każda wpłata na indywidualny 

numer subkonta dziewczynki oraz podzielenie się 1% podatku będzie nieocenioną pomocą. 

Dużym utrudnieniem dla rodziny są również częste dojazdy do oddalonego szpitala. Za każdą 

pomoc serdecznie dziękujemy. 

*Apel powstał w oparciu o informacje z dnia 15.12.2020r. 
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Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele! 

 

W związku z chorobą jednej z naszych wychowanek pragniemy dołożyć 

cegiełkę do zbiórki prowadzonej przez Fundację „Iskierka.” Liczy się każda 

złotówka! Jest to nasza uczennica, a dla Was uczniowie – koleżanka. My też 

możemy  znaleźć się w tak trudnej sytuacji życiowej, dlatego postanowiliśmy 

zorganizować zbiórkę pieniędzy w naszej szkole. Puszka będzie wystawiona  w 

holu szkoły do  31 stycznia br., a zebrana kwota zostanie przekazana na konto 

fundacji.  

Wy, drodzy rodzice również możecie pomóc przekazując 1%  podatku lub 

dokonując bezpośredniej wpłaty na konto lub wrzucając pieniądze bezpośrednio 

do puszki. 

Pamiętajcie! Dobro zawsze powraca! 

 

 

Z poważaniem, 

Opiekun SU mgr Magdalena Śliwa 


