
 

 

MUNDUROWI DLA MAKSYMIALANA 

PROGRAM 
 

„Kto pomaga dostrzega, że właśnie w ten sposób i jemu jest udzielana pomoc;         

nie jest jego zasługą ani tytułem do chluby fakt, że może pomagać.                             

To zadanie jest łaską”  

(Benedykt XVI, Deus caritas est nr 35) 
 

Już po raz siódmy zapraszamy na festyn charytatywny „Mundurowi dla ...”, który tym 

razem odbywa się pod hasłem „Mundurowi dla Maksymiliana”. W tym roku zbieramy pieniądze 

dla ciężko chorego Maksymiliana, który od urodzenia choruje na jeden z typów cytopatii 

mitochondralnej. Maksymilian jest intensywnie rehabilitowany od 3 miesiąca życia. Porusza się na 

aktywnym wózku inwalidzkim. Maksymilian bardzo potrzebuje: rehabilitacji, sprzętu 

rehabilitacyjnego, środków medycznych.  

Festyn rozpocznie Msza św., odprawiona o godz. 12.00 w kościele pw. WNMP w Sławnie. O 12.30 

ruszy przemarsz służb mundurowych z placu  ks. kard. Stefana Wyszyńskiego prowadzony przez 

Orkiestrę Dętą im. Ziemi Sławieńskiej. Uroczyste otwarcie festynu nastąpi o godz. 12.45 na 

stadionie miejskim. Gościem specjalnym Maksa będzie Marieta Marecka prowadząca autorski 

programu w telewizji Kuchnia+ - „ABC GOTOWANIA”.  Marieta jesienią 2012 roku została 

laureatką pierwszej edycji "Warsztatów smaku Kuchni+ z Tomkiem Jakubiakiem". Prowadzi 

autorski blog kulinarny www.wkuchnibezdubli.pl. Marieta podczas festynu będzie prowadziła 

warsztaty kulinarne i przyrządzi wspólnie z Maksem pyszne danie. Ponadto uczestnicy festynu będą 

mogli skosztować: zupę królewską i inne dania przygotowane przez Dworek Golikowo oraz ciasta 

upieczone przez parafianki. Przedszkole Nr 4 przeprowadzi zabawę edukacyjną „Jedz zdrowo          

z Hałabałą”. Służby mundurowe (Nadleśnictwo, Straż Pożarna, Policja i Straż Graniczna) 

przygotują: rejsy łodzią ratunkową, strzelnicę sportową, pokazy sprzętu, kiermasz roślin 

ozdobnych, gry i zabawy dla najmłodszych.  Stowarzyszenie „Projekt Zwierzaki” w Sławnie 

przygotuje szereg niespodzianek dla dzieci. Prezentowany będzie sprzęt rehabilitacyjny, którym 

posługuje się Maksymilian, udzielane będą również porady dla zainteresowanych osób. Stanowiska 

prozdrowotne przygotują Szpital Powiatowy i Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej      

„Na Szlaku”. Pokaz tresury psów przeprowadzi Szkoła „K2” ze Słupska. Salon fryzjerski „Marta” 

będzie robił „Fryzury na Maksa”. Wszystko to za symboliczną opłatą. Na scenie program 

artystyczny zaprezentują przedszkola i szkoły ze Sławna i Gminy Sławno. Na płycie boiska 

bocznego w godz. 13.00-15.00 rozgrywane będą mecze piłki nożnej pomiędzy służbami 

mundurowymi.  

Serdecznie zapraszamy, wśród wszystkich uczestników Kuli Szczęścia 

rozlosowane zostaną bardzo atrakcyjne nagrody.   
 

 

 

Organizatorzy 

http://www.wkuchnibezdubli.pl/

