
Sprawozdanie z 13 edycji Iskierki Radości 

 w Gimnazjum nr 6 

 
 

Słodki Tydzień 

 

 

W naszej szkole, jak co roku, sumiennie przygotowujemy się do rozpoczęcia akcji 

organizowanej przez Zespól Szczwół nr 5 w Szczecinie „Iskierka Radości”. Uczniowie z SU 

rozpoczęli akcję promocyjną, rozlepiając plakaty zachęcające do przynoszenia ciast. 

Wszystkie klasy z zapałem zabrały 

się do pracy. Niektóre osoby 

przynosiły po kilka wypieków. 

Okazało się, że rodzice 

zaangażowali się bardziej, niż 

samorządowcy się spodziewali. 

Oczywiście uwieńczeniem tego 

punktu programu był wybór 

najlepszych ciast i wręczenie 

zwycięzcom nagród ufundowanych 

przez SU. Wybór nie był prosty, 

ponieważ wszystkie ciasta były 

smaczne. Wybierali wszyscy 

chętni – nauczyciele, młodzież, 

pracownicy szkoły. I miejsce zajął 

Bartek Bożylski i jego brat. 

Zebrane w tym dniu pieniądze 

zostały wpłacone na konto Iskierki Radości.   

 

Dni Ciepła Rodzinnego 

 

 Młodzież z Koła Teatralnego działającego w Gimnazjum 

nr 6 wybrała się 21 grudnia z wizytą do małych pacjentów 

szpitala przy ul. Arkońskiej. Gimnazjaliści, wcielając się w rolę 

Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, opowiedzieli o tym, jak 

spędzają Boże Narodzenie mieszkańcy Stumilowego Lasu. 

Wiele radości i wzruszeń, nie tylko u najmłodszych, wywołały 

kolędy zaśpiewane przez solistki szkolnego chóru. Nie zabrakło 

oczywiście Św. Mikołaja, który z workiem pełnym prezentów 

odwiedził szpitalne sale, obdarowując wszystkie dzieci 

paczkami z przytulankami i słodyczami. 

 

To jednak był początek, ponieważ kolejnym spotkaniem była 

szkolna Wigilia, na której zebrali się wszyscy pracownicy 

szkoły, rodzice, a także absolwenci naszego gimnazjum. 

Zawsze czekamy na to spotkanie. Przygotowaniem całej 

uroczystości zajęła się pani dyrektor. Poprosiła o pomoc 

Samorząd Uczniowski oraz kilku nauczycieli. Potrawy wigilijne 



zostały przygotowane przez rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Na stole pojawiły 

się uszka, ryby różnego rodzaju, pierogi z kapustą i grzybami, ciasta, barszcz czerwony oraz 

paszteciki. Na pierwszym miejscu był 

opłatek, którym przełamali się wszyscy 

uczestnicy uroczystości, życząc sobie 

zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. 

Niektórzy uczniowie przy okazji marzyli o 

lepszych ocenach i mniej wymagających 

nauczycielach. Jednak nie samym chlebem 

człowiek żyje. Karmą duchową zajęły się 

panie Ania Kowalczyk i Ania Sokołowska. 

Jasełka, przygotowane przez uczniów 

naszej szkoły, i piękne kolędy 

przypomniały wszystkim, co ważnego 

wydarzyło się w grudniu w ubogiej stajence. 

Przed aulą Samorząd Uczniowski 

przygotował kiermasz kartek świątecznych, 

pierników, ciast, gipsowych figurek. 

Bardzo zaangażowali się rodzice, którzy wypiekali piernikowe pyszności na cele 

charytatywne oraz kilku nauczycieli. Wszystko po to, by zebrać jak najwięcej pieniędzy na 

potrzebujących. Nie zapomnieliśmy o tym, że w Święta nikt nie powinien cierpieć. Pieniądze 

zebrane przez samorządowców zostały wpłacone na konto Iskierki Radości w Szczecinie.  

Pani Ania Sokołowska wraz z uczniami naszej szkoły przygotowała bombki i stroiki, a pani 

Ewa Niewczas maskotki. Ozdoby te zostały zlicytowane, a pieniądze przeznaczone na paczki 

dla dzieci ze szpitala znajdującego się przy ul. Arkońskiej. Nad całością trzymał pieczę 

Samorząd Uczniowski. 

 

 

 

 

Kolorowe Dni 

 

W czasie między lekcjami SU 
przypominał, by chętni gimnazjaliści 
przynosili zeszyty, bloki, kredki lub 
farbki, wszystkie przybory szkolne, 
papiernicze. Do akcji przyłączyli się 
również sami samorządowcy, którzy 
zakupili środki papiernicze i 
przeznaczyli wszystko dla dzieci ze 
świetlic środowiskowych i dzieci z 
domów dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pachnące Dni 

 

Cała społeczność szkolna zaangażowała 

się w tę akcję. Mnóstwo osób przynosiło 

środki czyszczące i higieniczne 

zaczynając na proszkach do prania, a 

kończąc na papierze toaletowym. Zbiórką 

zajęli się w swoich klasach wychowawcy, 

natomiast później wszystkie  środki 

przekazywane były do opiekuna SU. 

Najbardziej wyróżniającą się klasą była II 

c oraz II d.  

 

 

 

 

 

 

Eko-dni 

 

W naszej szkole po raz kolejny odbyły się Eko-Dni promujące zdrowe odżywianie, zdrowy 

styl życia. Grupa najbardziej zaangażowanych uczniów wraz z panią uczącą biologii i 

ekologii zorganizowały kiermasz zdrowej żywności. Pokazały, jak samemu można 

wyhodować kiełki, jakie pieczywo kupować i co jeść, by być zdrowym i witalnym 

człowiekiem, by czuć się dobrze  i wyglądać młodo i pięknie. 

Zainteresowanie uczniów i pracowników szkoły było bardzo duże. Uczennice przy stoisku nie 

nadążały z robieniem kanapek. 

Przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły organizują zbiórkę plastikowych korków oraz 

zużytych baterii. Zebrane materiały zostały przeznaczone dla jednego z rodziców, który ze 

zbiórki korków uzyska wózek dla swojej córki. 

W tym okresie została przeprowadzona przez policję prelekcja na temat cyberprzestrzeni. 

Przeznaczona była ona dla rodziców naszych uczniów. Przygotowaniem i organizacją zajęła 

się pani pedagog. Frekwencja była naprawdę duża, a słuchacze zdobyli wiedzę na temat tego, 

jakie niebezpieczeństwa czyhają na ich dzieci. 

 

 

Koordynator szkolny 

Beata Cegiełka 


