
Sprawozdanie z 12 edycji akcji charytatywnej 
Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły Potrzebującym  

w roku szkolnym 2012/2013 

(03.12.2012 r. – 01.03.2013 r.) 

 

Uroczysta inauguracja akcji, w którą włączyło się ponad 50 placówek 

oświatowych,  miała miejsce w Galerii Kaskada w dniu 1 grudnia 2012 r. 

Od godziny 11.00 do godziny 18.00 odbywała się licytacja wartościowych  

i wyjątkowych przedmiotów, na scenie występowali uczniowie szczecińskich szkół 

biorących udział w akcji, a wokół sceny rozstawione zostały „Iskierkowe stoiska”. 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  IINNAAUUGGUURRAACCJJII  AAKKCCJJII  WW  GGAALLEERRIIII  KKAASSKKAADDAA::  

1. Uroczyste rozpoczęcie akcji – Dyrektorzy szkół biorących udział w Iskierce 

Radości (godz. 11.00) 

2. Występy szkół (11.30-18.00) 

3. Licytacje fantów między występami (m.in. bombki z autografami znanych 

aktorów, polityków, dziennikarzy, sportowców) 

4. Loteria fantowa – każdy los wygrywa 

5. Dodatkowe atrakcje (m.in. malowanie buzi, baloniki, malowanie portretów  

i karykatur) 

6. Wpis do Księgi Iskierkowej 

7. Sprzedaż gadżetów iskierkowych (np. kalendarzyki, kubki, smycze, butony) 

 24 października 2012 r., w czytelni Zespołu Szkół nr 5 odbyło się spotkanie 

koordynatorów szkolnych, którym przedstawiono harmonogram działań w 

iskierkowych w szkołach wg Iskierkowych Dni: 

SŁODKIE DNI 03.12- 14.12.2012 

DNI CIEPŁA RODZINNEGO 17.12.2012 - 11.01.2013 

EKO DNI 14.01 - 25.01.2013 

KOLOROWE DNI 11.02- 15.02.2013 

PACHNĄCE DNI 18.02 - 01.03.2013 

   

W ramach Iskierki Radości odbyła się również akcja SERDUSZKOWA 

PACZKA. Klasy gimnazjalne i licealne ZS nr 5 samodzielnie przygotowały dla 

najuboższych mieszkańców dzielnicy ponad 40 świątecznych paczek, które stały się 

symbolem miłości i pamięci o drugim człowieku. Dary te zostały wręczone dzieciom  

i samotnym starszym osobom 18 grudnia po Mszy Św. o godz. 18.00 w parafii pod 



wezwaniem Św. Krzysztofa. oraz 19 grudnia w parafii pod wezwaniem  Św. Faustyny  

przy ulicy Ogrodniczej. 

Wielka Gala Finałowa Iskierki Radości odbyła się w Teatrze Współczesnym 

13 marca 2013 r. Zaproszonym gościom  i przedstawicielom szkół wręczono dyplomy 

oraz statuetki ISKRY 2012. Cenne nagrody przyznano w ośmiu kategoriach: 

*        SUPERISKRA trafiła w ręce Pani Moniki Pyszkowskiej, Dyrektor 

Galerii Kaskada   

*        ISKRA „BOSSKA” (boss to szef, sponsor) dla najbardziej 

zaangażowanego sponsora została przyznana Państwu Annie i 

Ireneuszowi Maciocha z firmy BABOLAT  

*        ISKRA „DYNAMITE” (od wyrazu dynamit) za najliczniejszy zbiór 

środków czystości przypadła SP nr 54 

*        ISKRA „BAOBAB” (papier to drzewo) za najliczniejszy zbiór 

artykułów papierniczych otrzymała SP nr 45 

*        ISKRA „MAMMONA” (mamona po łac. to pieniądz) za największą 

zbiórkę funduszy w Iskierkowych Dniach została przyznana SP nr 61 

*        ISKRA „OCTOPODA” (octopoda to ośmiornica – ma 8 „rąk”, więc 

zapewne jest pracowita) za największe zaangażowanie i 

przeprowadzenie największej ilości Iskierkowych Dni trafiła do GIM nr 2 

*        ISKRA „INCYPIO” (po łacinie zaczynam) za najlepszy debiut dla 

szkoły, która po raz pierwszy przystąpiła do naszej akcji i znakomicie 

poradziła sobie z iskierkowymi działaniami. Statuetka została wręczona 

LO nr 6 

*        ISKRA MEGACORA (za największe serce) trafiła do 3 szkół: 

- Szkoły Podstawowej nr 35 

- Szkoły Podstawowej nr 12 
- Gimnazjum nr 34 

 
Wymienione szkoły zrezygnowały z przyznanej im kwoty z funduszy 

Iskierkowych na rzecz  innych placówek, by wspomóc potrzebujące dzieci. 
 

PPOODDZZIIAAŁŁ  ZZEEBBRRAANNYYCCHH  ŚŚRROODDKKÓÓWW  CCHHEEMMIICCZZNNYYCCHH  II  PPAAPPIIEERRNNIICCZZYYCCHH    

ppooddcczzaass  XXIIII  eeddyyccjjii  IIsskkiieerrkkii  RRaaddoośśccii 

(Propozycje przedstawione przez szkolnych koordynatorów oraz organizatorów akcji) 

Środki czystości, artykuły papiernicze, zabawki i książeczki zostały przekazane: 

- Świetlicy Środowiskowej CARITAS przy parafii p.w. Św. Krzysztofa 
- Świetlicy Środowiskowej CARITAS przy ul. Kościelnej 4 na Stołczynie 
- Środowiskowemu Ognisku Wychowawczemu TPD w Szczecinie przy ul. 
Strzałowskiej 7 na Golęcinie 
- Ognisku Przedszkolnemu TPD w Szczecinie przy ul. Ziemowita 6 na Golęcinie 
- Domowi dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietami w Ciąży w Karwowie  



- Świetlicy Środowiskowej CARITAS przy parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela ul. 
Barnima 22  
 
Środki czystości i artykuły papiernicze zostały przekazane: 

- Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 
- Szkole Podstawowej nr 9 (Stołczyn)  
- Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58    

Środki czystości zostały przekazane: 

- Hospicjum im. Św. Jana Ewangelisty przy ul. Pokoju 77 
- Schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Strzałowskiej 24  
- SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących przy ul. Grzymińskiej 6 
- SOSW w Tanowie przy ul. Leśnej 91  

ISKIERKA RADOŚCI wspomogła również cztery rodziny będące w trudnej sytuacji 
materialnej przekazując im środki czystości i papiernicze. 

12 Edycja akcji charytatywnej "Podaruj dzieciom Iskierkę Radości - 

Szczecińskie Szkoły Potrzebującym" zakończyła się wielkim sukcesem dzięki 

zaangażowaniu koordynatorów szkolnych i ich uczniów aż z 51 szkół. Wspólnie 

udało się zebrać ponad 8 tysięcy środków czystości i  artykułów papierniczych oraz 

37585,67 tys. zł, w tym w tym 11618,00 z Inauguracji. Wszystkie zebrane środki 

trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów szczecińskich placówek oświatowych 

oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

 

 

 


