
Szanowni Państwo!

Mamy za sobą kolejny Piknik, który po roku przerwy odbył się ponownie w gościnnych ogrodach 
pp. Zanussich i Mielżyńskich.

Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu, że obdarzył nas tak wspaniałą słoneczną i ciepłą pogodą jaką 
mieliśmy w niedzielę.

Ale naszą wdzięczność kierujemy również do ludzi, bez których nie byłoby tego Pikniku, jak 
również nie byłby on tak udany, jakim był!

Zaczynając od Gospodarzy, to wielkie wyrazy wdzięczności kierujemy do p. Elżbiety Zanussi 
za Jej ogromne serce i otwartość na nasze działania, oraz za upieczenie wspaniałej wołowiny. 
Życzliwość Pana Krzysztofa, przejawiająca się w chociażby w cierpliwym witaniu kolejnych gości 
jest nie do przecenienia, a także później w animacji rozmowy w oranżerii.

Pani Marysi Mielżyńskiej, drugiej Gospodyni, dziękujemy szczególnie za upieczenie pysznego 
chleba, a dodatkowo p. Robertowi za podarowanie wspaniałego wina i serwowanie go podczas 
całego Pikniku.

Ze strony Przymierza Rodzin, przede wszystkim składamy podziękowania paniom: Hani 
Jastrzębskiej i Asi Skudniewskiej, za ich ogromny wkład pracy, operatywność i pomysłowość 
w zaplanowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu tego Pikniku.

Ale oprócz Nich, głównych Organizatorek, pragniemy podziękować nieocenionej p. Marysi 
Bontemps za Jej pomoc przed imprezą jak i podczas, kiedy to będąc odpowiedzialna za losy, na 
pytania konkursowe i zbieranie pieniędzy, omalże cały czas przesiedziała w zamkniętym pomiesz-
czeniu, wykonując swoją pracę.

Swoje zasługi mają także pp. Teresa Malczewska i Barbara Grala, w pomocy zarówno przed jak 
i podczas Pikniku.

Pragniemy również najserdeczniej podziękować nauczycielom z Ursynowa — pp. Agnieszce 
Bejnarowicz, Dorocie Zaborowskiej i panu Adamowi Pańczakowi którzy wraz z uczniami Gimna-
zjum i LO zaplanowali i przeprowadzili Bieg terenowy dla starszych dzieci i młodzieży.

Nieoceniona była pomoc niektórych mam z naszych szkół, a szczególnie pani Anny Puzyny 
ze szkoły bielańskiej, za wystaranie się o niektóre fanty na aukcje oraz ogrom pracy włożony przed 
Piknikiem. Wielkie dzięki!

Żeby Piknik mógł się odbyć, to oprócz wspaniałych Gości, którzy uświetnili go swoją obecno-
ścią, była jeszcze cała rzesza osób bezimiennych ( jak np. pan Grzegorz Sieradzan, Dariusz Nowak 
czy absolwenci naszej SW), którym również składamy serdecznie podziękowania.

Mam nadzieję, że za rok (pewnie na wiosnę) zobaczymy się w jeszcze większym gronie, aby 
przy okazji spotkania towarzyskiego, przeżycia kulturalnego i przy wspaniałym bufecie, będziemy 
mogli zrealizować naszą główną misję, czyli pomoc dzieciom i młodzieży w postaci ufundowania 
dla nich stypendiów.
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