
Zwyciężyły następujące komentarze: 

WYGRANE KOMENTARZE  

1. ZESTAW KLOCKI LEGO HARRY POTTER  WYGRYWA KOMENTARZ: 

szymon91 

Fundacja kropla szczęścia konkurs zrobiła 

i wielu ludzi do wpłat na Lenke zachęciła, 

Świetne nagrody są do wygrania , 

Ale ważniejsza jest moc wpłacania, 

Także zapraszam do pomagania ! 

@s__patrycja @izabell.fotografia 

Jeśli wygram to proszę o Lego , 

To marzenie każdego ! 

Bardzo bym chciał taki prezent na święta 

Bo mnie niestety na taki nie stać :) 

Chce się przekonać, ze dobro wraca 

I pomoc innym się opłaca, 

Nigdy nic nie wygrałem więc może uda się tym razem  

2. TABLET LENOVO  WYGRYWA KOMENTARZ: 

Marcin Boguś 

Dzięki Państwa konkursowi znowu piszę list do Mikołaja! Czuję się jak w jakimś wehikule czasu, znów mam 

osiem lat i wielkie marzenie w głowie. I przy okazji zaciskam kciuki tak mocno, że tracę czucie w palcach  

Wymarzyłem sobie tablet pod choinką. Taki mocny, szybki, z mega parametrami. Wreszcie bez zawiszeń 

systemu i wiecznego oczekiwania na załączenie się danego polecenia. 

Jako nauczyciel znowu zaczynam zdalne lekcje, więc na takim sprzęcie mógłbym poszaleć. Atrakcyjne 

scenariusze, linki do ciekawych stron, wykorzystanie całości systemu. Z córką szalałbym na grach 

edukacyjnych. Jesteśmy na etapie kształtów więc tablet jak znalazł. 

I wreszcie filmy, filmy, filmy! Na fajnym ekranie, bez żądnych kompeksów i utrudnień. Ta zima może być 

cudna! 

Aż nagrałem o tym piosenkę, zapraszam poniżej do tekstu i wideo  

PS: Lenka! Trzymam kciuki za wszystko! 

------------------------------ 

Długie wieczory, najkrótsze dni 

Pretekst by w serial nowy się wciągnąć 

Obejrzeć filmy, pograć tez w gry 

Może maraton filmowy pociągnąć 

I zdalne lekcje sprawnie prowadzić 

Bez tych zawieszeń całego systemu 

https://www.facebook.com/bogimistrz?comment_id=Y29tbWVudDoxNTMyNDE4OTE3MTQyMjg2XzE1MzQzODczNzM2MTIxMDc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUFnnejfbOuxJ7OiaFYNXTLK0iaDeiJVp_bhS-_DjoWjAXj7VpLI0yycKTtdWb5w8n2nwfAI-21f4rX2Jh-YSv-8KUGzgItsz9mvpzzPFf34D9iQ1y3ERDRHqbM2v8EoS1VImVhmI7nHyqIZYouaehUau3XyV00Vq06cOHaQ4hpOyEHAS4eL-8E1uhnx_svG9g&__tn__=R%5d-R


I aplikacje będą też śmigać 

Nie muszę chyba dodawać czemu 

Ja pod choinką chciałbym znaleźć 

Tablet Lenovo, myślę o nim stale 

Przyda się w pracy, w domu też przyda 

Marzę o sprzęcie który szybko śmiga 

Zaciskam kicuki aż czerwoną mam rękę 

Liczę na pompę, liczę na Lenkę 

Trzymaj się mocno, jesteś tak silna 

Wszystko się uda, sprawa jest pilna! 

Z córką też pogram edukacyjnie 

Kształty, kolory, angielskie słówka 

Będzie okazją do małej zabawy 

By zostać w domu będzie wymówka 

Kropelka szczęścia będzie potrzebna 

I sprzęt jak z bajki może się trafić 

Śpiewam dla Państwa małą piosenkę 

I szczęście się może wielkie przytrafić 

 

3. APPLE WATCH I SŁUCHAWKI AIR PODS WYGRYWA KOMENTARZ: 

zanim_odejdeŚwięta zbliżają się wielkimi krokami, pora więc sprężyć się z przygotowaniami! Czasu mam 

mało, bo ciągle pracuję, jednak wytrwale nad sobą trenuję. Sprzątanie, zakupy, choinka, ozdoby – to wszystko 

przyprawia o zawrót głowy. Jeśli Mikołaj pomysłu na prezent dla mnie poszukuje, chętnie mu cichutko coś 

zasugeruję. Ciągle spóźniona, zawsze coś gubię – wiem ciężki temat, więc się nie chlubię. Apple Watch jest 

niczym eliksir na problemy moje, ma tyle funkcji, że aż się boję! Kiedy do pracy wesoło tupię, tempa swojego 

przy nim nie zgubię. Kroki mi zmierzy, a gdy na myśl przyjdzie zagubić się czasem, GPS zaprowadzi do celu z 

czasu zapasem. Wszystkie powiadomienia mam jak na tacy – z domu, od kumpli, nawet i z pracy. On puls mi 

zmierzy przy nadmiernej ekscytacji, będę więc przy nim w stałej obserwacji. Tętna kontrolę też ma w pakiecie, 

czy to nie najlepsze urządzenie na świecie? Niby tylko sprzęt, a człowieka motywuje i dzień cały świetnie 

organizuje. Tego potrzebuję, to jedyna dla mnie nadzieja, poza wizytą maga czarodzieja. Albo magik się zjawi i 

dobę mi wydłuży lub Apple Watch pomocą swą posłuży. Grosik swój dołożę dla Lenki uśmiechu, życząc, by 

nigdy nie żyła w pośpiechu – zdrówka, radości z tych dziecięcych lat, wierzę, że jeszcze podbijesz świat! ❤️ 

 



 

4. STACJA PAROWA - WYGRYWA KOMENTARZ: 

_malg0sia1Co bym chciała wygrać w konkursie ? Odpowiedź w krzyżówce 💧 

1. DRĄ�̇�Y 

2. L🅔NCE 

3. KROP🅛ASZCZĘŚCIA 

4. POMP🅐 

5. MYS🅩KÓW 

6. SO🅚POL 

7. K🅞ŚCIUSZKI 

 

1.motto fundacji( uzupełnij brakujące słowo) „ kropla …… skałę nie siłą lecz ciągłym padaniem” 

2.komu pomagamy w konkursie ? 

3.jak nazywa się fundacja ? 

4.jaki jest cel zbiórki ? 

5.w jakim mieście znajduje się siedziba fundacji ? 

6.kto jest jednym ze sponsorów fundacji? 

7.na jakiej ulicy znajduje się siedziba fundacji ? 

 

A dlaczego ? Ponieważ w grudniu wyprowadzam się od rodziców , czeka mnie zakup wszystkich sprzętów do 

domu więc takie żelazko bardzo by się przydało :) 

Wpłata dla Lenki zrobiona więc zapraszam do konkursu i pomocy 

5. IROBOT Roomba - WYGRYWA KOMENTARZ: 

Łucja Przybysz 

Warszawa, 11.12.2021, Sąd Najwyższy  

Akt oskarżenia z powództwa cywilnego przeciwko Fundacji "Kropla Szczęścia" 

Niniejszym oskarża się Fundację "Kropla Szczęścia" o: 

KRADZIEŻ 

Wyjaśnienie: Oskarżony skradł serca wszystkich życzliwych i dobrych ludzi, a w szczególności Łucji Przybysz, 

swoją działalnością charytatywną i bezinteresowną chęcią niesienia pomocy! Pani Łucji szczególnie 

zaimponowało wspieranie osób dotkniętymi uciążliwymi chorobami, inwalidztwem czy wypadkami losowymi. 

Dodatkowo wolontariusze bezinteresownie poświęcają swój czas, by pomóc innym! 

Wyrok: Uznaje się Fundację Kroplę Szczęścia winną zarzucanych jej czynów i w ramach zadośćuczynienia 

przyznaje się Pani Łucji IRobota Roomba, który pomoże jej w codziennych obowiązkach domowych. Pani Łucja 

zoobowiązuje się natomiast wesprzeć zrzutkę dla Leny, a także sytematycznie śledzić i wspierać pozostałe akcje 

charytatywne. 

Pozdrawiam, działajcie dalej, robicie super robotę  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075116360542&comment_id=Y29tbWVudDoxNTMyNDE4OTE3MTQyMjg2XzE1MzMzMzY4NjM3MTcxNTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUFnnejfbOuxJ7OiaFYNXTLK0iaDeiJVp_bhS-_DjoWjAXj7VpLI0yycKTtdWb5w8n2nwfAI-21f4rX2Jh-YSv-8KUGzgItsz9mvpzzPFf34D9iQ1y3ERDRHqbM2v8EoS1VImVhmI7nHyqIZYouaehUau3XyV00Vq06cOHaQ4hpOyEHAS4eL-8E1uhnx_svG9g&__tn__=R%5d-R

