
Sprawozdanie z udziału Zespołu Szkół Łączności w Akcji 

Charytatywnej ZS nr 5 „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – 

Szczecińskie Szkoły Potrzebującym” 2013/2014 

 

W ramach Akcji Charytatywnej „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły 

Potrzebującym” 2013/2014 Zespół Szkół Łączności w Szczecinie wziął udział w następujących 

Iskierkowych Dniach: 

Inauguracja akcji w Galerii Kaskada 

W czasie inauguracji naszą Szkołę miała reprezentować uczennica Anita w przygotowanym 

układzie tanecznym. Niestety dwa dni wcześniej nabawiła się kontuzji kolana, która uniemożliwiła 

jej występ :( Szkoda... 

Słodkie Dni 

W tym czasie odbył się w naszej szkole mikołajkowy mecz charytatywny na rzecz Patrycji - 

uczennicy Gimnazjum w Przecławiu. Mecz siatkówki rozegrany został między nauczycielami 

a uczniami ZSŁ. Tym razem lepsi okazali się uczniowie. Zebrane w czasie meczu środki (150 zł), 

podobnie jak w poprzednim roku, zostały przekazane Fundacji „Słoneczko”, która wspiera Patrycję 

w walce z chorobą.  

 

 

 

 

 



 

 

Dni Ciepła Rodzinnego 

W ramach tych dni społeczność naszej szkoły przygotowała Serduszkowe Paczki, które 

przekazaliśmy podopiecznym Domu Dziecka w Tanowie. 

 

 

 

W świąteczny nastrój wprowadziły nas także jasełka przygotowane przez uczniów pod okiem 

katechetów. Przedstawienie poruszyło serca i wzbudziło uśmiech na twarzach pracowników szkoły, 

także seniorów. W czasie wigilijnego spotkania pozyskaliśmy środki ze sprzedaży świątecznych 

figurek wykonanych ręcznie z makaronów przez ucznia i nauczycielkę p. Joannę Grygiel. Udało 

nam się zebrać 142 zł :) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eko-Dni 

W ramach tych dni uczniowie ZSŁ zbierali nakrętki dla małej Martynki, która choruje na 

rdzeniowy zanik mięśni. Niestety na tą chorobę nie ma lekarstwa, jedynym sposobem walki z nią 

jest kosztowna rehabilitacja, która spowolni postęp choroby i ograniczy jej następstwa. 

W pierwszym semestrze udało nam się zebrać 102,089 kg nakrętek, które zostały już przekazane 

rodzicom dziewczynki :) Zbiórka trwa nadal, gdyż cieszy się ogromną popularnością w naszej 

szkole.  

Kolorowe Dni 

W tym czasie zbieraliśmy artykuły i przybory szkolne. Udało nam się zebrać 458 sztuk :) Nasze 

dary przekazaliśmy podopiecznym Domu Dziecka w Tanowie.  

Pachnące Dni 

Obchodząc te dni, zbieraliśmy środki czystości – udało nam się zebrać 26 sztuk, które tradycyjnie 

przekazaliśmy podopiecznym tanowskiego Domu Dziecka. Nie tak wiele jak podczas Kolorowych 

Dni, ale na pewno się przydadzą naszym małym przyjaciołom.  

Finał Akcji 

Przed nami jeszcze finał akcji. Czekamy z niecierpliwością na atrakcje, których zapewne nie 

braknie :) 

Mam nadzieję, że nic nie umknęło mojej pamięci. Pozostało na koniec najważniejsze – 

podziękować: Organizatorom za wspaniałą Akcję, społeczności ZSŁ za współpracę, wszelkie 

zaangażowanie i okazane serca. Powiedzieć – dziękuję, to za mało, ale nie pozostało mi nic innego. 



Życzę nam wszystkim, by udział w Akcji na długo pozostawił radość w naszych sercach i poczucie, 

że lepszy stał się świat 

 

Natalia Cierzniewska, szkolny koordynator akcji 

 

 


