
Iskierkowe działania  

w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie 

 

     W  roku szkolny 2013\2014 
nasze Gimnazjum nr 34 po raz 

trzeci bierze udział  w akcji 
charytatywnej  „ Iskierka Radości” .  

     Nasze działania wspierające 
akcję rozpoczęliśmy 

przygotowaniem fantów na loterię. 
Przekazaliśmy na licytację autograf 

Maryli Rodowicz ze specjalną 
dedykacją.   

 Nasza szkoła wzięła czynny 
udział w  Inauguracji: uczennica z 

naszej szkoły  
 
 
 

Adrianna Lewandowska 
zaśpiewała piosenkę Nice - 
Lemon.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie z klasy z wolontariatem, 
oraz chętni wolontariusze byli 
zaangażowani w sprzedaż 
gadżetów Iskierkowych podczas 
całej akcji w CH Kaskada.  
 
 
 
 



   
Zorganizowaliśmy 

w szkole zbiórkę 
baterii, oraz 

nakrętek 
plastikowych dla 
Fundacji Pomocy 
na Zanik Mięśni, 
gdzie regularnie 
oddajemy kartony z 

nakrętkami. 
Włączyliśmy w 
nasze działania 
rodziców i udało 
nam się nazbierać 
ich 60 kilogramów 
baterii. Dzięki 

uprzejmości 
jednego z rodziców, który zawiózł je do punktu skupu, uzyskaliśmy kwotę  15 zł. 
Zebraliśmy również 240 kg nakrętek.  
       
  
Kolejną akcją był kiermasz świąteczny, na którym podczas zebrań z rodzicami 
sprzedawaliśmy, przygotowane samodzielnie przez nas na plastyce i zajęciach 
artystycznych, kartki i ozdoby świąteczne. Podczas spotkań Szkolnego Koła 
Decoupage zostały przygotowane bombki na kiermasz wykonane tą metodą.  
  

 Do akcji tradycyjnie włączyła się nasza Rada Rodziców. Przygotowali oni 
pyszne ciasta, kawę i herbatę, które za drobną odpłatnością sprzedawane były 
podczas zebrań. Tego dnia udało nam się zebrać 215 zł na „Iskierkę Radości”.   
       
  
 
 



 Kolejną akcją zorganizowaną w naszej szkole była zbiórka artykułów 
chemicznych i papierniczych. W tym celu zorganizowana została dyskoteka 

Karnawałowo-Walentynowa, na którą 
biletem wstępu był jeden artykuł chemiczny lub papierniczy. Uczniowie chętnie 
przynosili te artykuły i w czasie dyskoteki świetnie się bawili, mając na uwadze 
szczytny cel, dzielili się tym, co mieli. Wszystkie te rzeczy zostały przekazane dni 27 
stycznia do Świetlicy Środowiskowe Caritas na ul. Barnima.  
     
 
 Podczas Dni Ciepła Rodzinnego uczniowie z klasy z wolontariatem wraz z 
rodzicami przygotowali paczki świąteczne dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
Caritas na ul. Królowej Korony Polskiej, oraz dla Rodzinnego Domu Dziecka. W 
sumie przygotowaliśmy 26 paczek świątecznych ze słodyczami, maskotkami i 
różnymi grami.  
 
 Zorganizowaliśmy zbiórkę pluszaków z okazji Światowego Dnia Pluszowego 
Misia, który przypada 25 listopada. Do włączenia w akcję „ Wczoraj jutro dziś 
potrzebny jest pluszowy miś” poprosiło nas LO XIII. A apel odpowiedzieliśmy bardzo 
chętnie. Udało nam się zebrać sporą ilość pluszaków, bajek dla dzieci. Wszystkie te 
rzeczy zostały przekazane do dziecięcego hospicjum, oraz na oddział hematologii.  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dzień Łasucha to już ostatnia akcja, którą zorganizowali nasi uczniowie. 
Chętni uczniowie przynieśli słodkości, które były sprzedawane podczas przerw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcja cieszyła się ogromnym 
powodzeniem. Udało nam się 
zebrać 95zł.  
     
  
 
 Kwota zebrana przez niewielką społeczność Gimnazjum nr 34 wyniosła 
łącznie 325 złotych  i została przekazana na „Iskierkę Radości”. 
 
 

Przemysław Landowski- szkolny koordynator 
 
 


