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Szanowna Pani,  
W imieniu swoim oraz dzieci chciałbym bardzo podziękować za dwie paczki książek dla dzieci, 
które otrzymaliśmy od Firmy Księgarskiej Olesiejuk. 
 
Tak jak pisałem w informacji, którą Państwo otrzymali, ksiązki te są przeznaczone dla dzieci 
czekających na widzenie z rodzicem w areszcie śledczym. Kiedy pisaliśmy do Państwa list z prośbą 
o książki nie wiedzieliśmy jeszcze jak akcja ta będzie wyglądała. Teraz już wiemy, ponieważ już od 
kilku tygodni akcja ta jest prze nas realizowana w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, gdyż z 
tą jednostką udało się nam podpisać porozumienie w tej sprawie.  
 
Dzisiaj, już możemy powiedzieć iż książki te dostarczają naprawdę ogromnie dużo radości 
dzieciom, które czekają na widzenia. Udało nam się nawet wciągnąć w tą akcję osadzonych, którzy 
przygotowują scenografię (maski i rysunki). 
 
Chociaż akcja tę zainicjowaliśmy niedawno udało się nam już nią zainteresować media (Radio 
TOK FM i PIN) i poinformować o tej akcji słuchaczy. Udało nam się również podziękować Firma 
Księgarskiej Olesiejuk  za ksiązki. Planujemy równie zamieszczenie podziękowania na stronie 
Stowarzyszenie.  
 
Zwróciliśmy się do innych firma księgarskich i udało nam się także inne Wydawców namówić na 
przekazanie książek dla dzieci. Jesteśmy im za to wdzięczni, Państwu jesteśmy jednak wdzięczni  
szczególnie, ponieważ Państwa książki były pierwsze i to dzięki nim dla dzieci areszt śledczy to nie 
tylko smutek i stracony na czekanie czas ale i uśmiech oraz książka. Wiem, że może brzmieć to 
strasznie, ale warto czasami pamiętać, że są ludzie, którzy od innych i losu dostają naprawdę mało 
bo głównie im się zabiera. Nawet dzieciństwo.  
 
Dzięki Państwu dostali coś naprawdę cennego, książkę i kawałek innego świata. Za co bardzo 
jeszcze raz dziękuje.  
 
Ksiązki te otrzymaliśmy już jakiś czas temu i bardzo chciałbym przeprosić za to że dopiero teraz za 
nie dziękujemy.  
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