
Sprawozdanie z 13 edycji akcji charytatywnej 

Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły Potrzebującym 

w roku szkolnym 2013/2014 

(07.12.2013 r. – 11.03.2014 r.) 

INAUGURACJA AKCJI 07.12.2013 r.  
 

 Uroczysta inauguracja akcji, w którą włączyło się 68 placówek oświatowych, miała miejsce 
w Galerii Kaskada w dniu 7 grudnia 2013 r. Od godziny 11.00 do godziny 18.30 odbywała się 
licytacja wartościowych i wyjątkowych przedmiotów, na scenie występowali uczniowie 
szczecińskich szkół biorących udział w akcji, a wokół sceny  znajdowały się „Iskierkowe stoiska”.  
 

HARMONOGRAM INAUGURACJI AKCJI W GALERII KASKADA: 
 
Termin inauguracji akcji został wyznaczony na dzień 7 grudnia (sobota) br. w Galerii KASKADA. 
Od 11.00 do 11.30:  
- hymn Iskierki Radości w wykonaniu uczniów ZS nr 5,  
- uroczyste rozpoczęcie akcji przez przedstawicieli miasta oraz dyrektorów szkół.  
- wręczenie nagród: Iskra Megacora dla szkół, które zrzekły się swoich funduszy po Finale akcji, 
- inauguracja licytacji – tort wykonany przez uczniów ZS nr 6 „Gastronomik”.  
Od 11.30 do 17.50: odbyły się występy szkół biorących udział w akcji oraz licytacje 
17.50 do 18.20: zakończenie akcji (ostatnia licytacja, hymn Iskierki Radości w wykonaniu uczniów 
ZS nr 5).  
 
Przewidziane działania: 

- między występami były licytowane fanty przez znane szczecińskie osobowości (pozyskane fanty 
to m.in. bombki z autografami znanych aktorów, polityków, dziennikarzy, sportowców, koszulki z 
autografami sportowców, książki, płyty oraz cenne okazy od sponsorów i ofiarodawców zdobyte 
przez Iskierkowe Szkoły); 
- LOTERIA FANTOWA – każdy los wygrywa (fanty na loterię pozyskane dzięki szkolnym 
koordynatorom, ofiarodawcom i iskierkowym sponsorom) 
- KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – ozdoby wykonane przez uczniów szczecińskich szkół biorących 
udział w akcji; 
- pamiątkowy wpis do KSIĘGI ISKIERKOWEJ; 
- Sprzedaż gadżetów iskierkowych (np. kubki, znaczki, sianko, aniołki i ozdoby wykonane przez 
uczniów iskierkowych szkół); 
- Dodatkowe atrakcje (m.in. malowanie buzi, malowanie henną, malowanie bombek, kubki ze 
zdjęciem, stanowisko pilota) 
- Kwesta na terenie galerii do zaplombowanych puszek iskierkowych. 
 

WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ  

przeprowadzonej w dniu 07.12.2013 r. w Galerii Kaskada 

   Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 07.12.2013 r. w Galerii Kaskada przez 
Komitet Organizacyjny akcji „Iskierka Radości” z siedzibą w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Hożej 3 w 
Szczecinie na podstawie pozwolenia UNP: 68786/BOI/-XXVII/13 z dnia 25.10.2013 r. wydanego 
przez Prezydenta Miasta Szczecin.  W celu udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom z 
ubogich rodzin zebrano łącznie 14 601,69 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset jeden złotych 
sześćdziesiąt dziewięć gr), z czego:  
 



- w formie zbierania ofiar do puszek kwestarskich pozyskano 2 641,35 zł  
(słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden zł trzydzieści pięć gr),  
- w formie sprzedaży przedmiotów i usług pozyskano 11 960,34 zł  
(słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł trzydzieści  
cztery gr),  
- w formie dobrowolnych wpłat na konto zebrano 0 zł (słownie: zero zł).  
- Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w formie opłaty skarbowej  
wyniosły 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa zł).  
 
 Wyniki zbiórki publicznej zostały opublikowane w Kurierze Szczecińskim 02.01.2014 r. oraz 

na stronie akcji. 

PRZEBIEG AKCJI 

 Działania w szkołach odbyły się wg harmonogramu Iskierkowych Dni 
zaproponowanych na inauguracyjnym spotkaniu szkolnych koordynatorów. 

 

ISKIERKOWE DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAŁ AKCJI 11.03.2014 r.  

 Podczas Finałowej Gali w Teatrze Współczesnym 11 marca odbyło się uroczyste wręczenie 
renomowanych nagród ISKRY 2013 w postaci pozłacanych „24-karatowym złotem” statuetek. 
Cenne nagrody przyznano w ośmiu kategoriach: 
 

 SUPERISKRA trafiła w ręce Pani Marii Boreckiej, Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty 

 ISKRA „BOSSKA” (boss to szef, sponsor) dla najbardziej zaangażowanego sponsora. W 
tym roku zostały przyznane dwie Iskry „Bosska”, Panu Edwardowi Osinie Prezesowi 
Calbud Developer oraz Pani Joannie Żurowskiej Prezes Chemika Police S. A. 

 i Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu Prezesowi Zarządu Z.Ch. „POLICE” S.A. 

 ISKRA „DYNAMITE” (od wyrazu dynamit) za najliczniejszy zbiór środków czystości 
przypadła SP nr 68 

 ISKRA „BAOBAB” (papier to drzewo) za najliczniejszy zbiór artykułów papierniczych 
otrzymała Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 

1. SŁODKIE DNI 09.12.13 – 

13.12.2013  

2. DNI CIEPŁA 

RODZINNEGO 

17.12.13 – 

10.01.2014 

3. EKO-DNI 13.01.14 – 

17.01.2014  

4. KOLOROWE DNI 20.01.14 – 

31.01.2014 

5. PACHNĄCE DNI* 04.02.14 – 

14.02.2014  



 ISKRA „MAMMONA” (mamona po łac. to pieniądz) za największą zbiórkę funduszy w 
Iskierkowych  

 Dniach została przyznana SP 37 

 ISKRA „OCTOPODA” (octopoda to ośmiornica – ma 8 „rąk”, więc zapewne jest pracowita) 
za największe zaangażowanie i przeprowadzenie największej ilości Iskierkowych Dni trafiła 
do SP 61 

 ISKRA „INCIPIO” (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 ZSO nr 2 

 ISKRA MEGACORA (za największe serce) trafiła do 3 szkół: 
- Szkoły Podstawowej nr 35 
- Szkoły Podstawowej nr 12 
- ZSO nr 9 

  

 Wymienione szkoły zrezygnowały przed Finałem akcji z przyznanej im kwoty z funduszy 
iskierkowych na rzecz  innych placówek, by wspomóc potrzebujące dzieci. 
 Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta, polityki, oświaty, kultury, 
sportu i mediów. oraz iskierkowi sponsorzy. Byli również Dyrektorzy Iskierkowych szkół, uczniowie 
i ich opiekunowie. 
 Galę uświetnił występ Pauli Pilarskiej półfinalistki „Mam Talent”, studentki AWF w 
Szczecinie, zawodowej tancerki, instruktorki i choreografki tańca w klubie sportowym DANCE 
STUDIO "PAA".  

PODZIAŁ ZEBRANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
 

 Na konto akcji wpłynęło 50.196,85 zł. W tym od osób prywatnych 55 zł. Koszty prowadzenia 
konta oraz operacji finansowych wyniosły 539,59 zł. Środki pozostawione do obsługi konta to 
157,86 zł. Kwota do podziału wyniosła 49, 500 zł. Pieniądze zwrócone przez placówki podczas 
końcowych rozliczeń w kwocie 450, 61 zostaną przelane na konto 14 Edycji Iskierki Radości.  
Ośrodki takie jak: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących oraz MOS im Św. Brata Alberta otrzymały 
stałą kwotę, natomiast przedszkola i szkoły proporcjonalnie do ilości uczniów. 
 
Dokumentacja rozliczeniowa dostępna w siedzibie organizatora akcji. 

 
PODZIAŁ ZEBRANYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I PAPIERNICZYCH 

podczas Pachnących i Kolorowych Dni w Iskierkowych Szkołach – 13 edycja  
Wspólnie udało się zebrać 11718 szt. artykułów  

(Propozycje przedstawione przez szkolnych koordynatorów oraz organizatorów akcji podczas 
inauguracyjnego spotkania szkolnych koordynatorów) 

 
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  
- Świetlicy środowiskowej przy parafii Św. Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej 
- Świetlicy Środowiskowej "Serduszka",  ul. Łokietka 22 
- 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  
- Domowi Dziecka w Tanowie ul. Szczecińska 2 
- MOPR w Maszewie  
- Pogotowiu Opiekuńczemu im. K. Maciejewicza, ul. Łabędzia 4 
 



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 CARITAS dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Strzałowskiej 24  
- Schronisku dla bezdomnych mężczyzn Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z 
Kalkuty,  
ul. Bulwar Gdański 31 
- SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących przy ul. Grzymińskiej 6  
- SOSW w Tanowie przy ul. Leśnej 91  
 
 
 13 Edycja akcji charytatywnej "Podaruj dzieciom Iskierkę Radości - Szczecińskie 
Szkoły Potrzebującym" zakończyła się wielkim sukcesem dzięki zaangażowaniu 
koordynatorów szkolnych i ich uczniów aż z 68 szkół. Wspólnie udało się zebrać ponad 11 
tysięcy środków czystości i artykułów papierniczych oraz ponad 50 tys. zł. Wszystkie 
zebrane środki trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów szczecińskich szkół oraz 
instytucji opiekuńczo-wychowawczych.  
 
 
 

Koordynator 13 Edycji Akcji 
PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI 

 
Anna Sawicka 


