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Celem naszej akcji jest zaktywizowanie uczniów szczecińskich 
szkół do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom. 
 

 W  sobotę,  7 grudnia 2013  
r . odbyła  się   inauguracja  akcji  
,,Iskierka  Radości ,, w Galerii  
Kaskada.  W uroczystym   
otwarciu  uczestniczyły Władze  
Miasta,  Dyrektorzy  Szkół  oraz  
Koordynatorzy  akcji. Na  scenie 
odbywały  się  występy  
artystyczne  uczniów  
szczecińskich  szkół  oraz   
licytacje  cennych  przedmiotów.  Dochód  z licytacji  zasilił  iskierkowe  
fundusze.  Z  naszej  szkoły  można  było  obejrzeć  występy  zespołu  
Rytmix, któremu  towarzyszyła  prezentacja  multimedialna  naszej  
szkoły. Dzieci  z Rytmixu  zatańczyły taniec ,,Rajskie ptaki,, zbierając 
gromkie owacje. Wielkie  podziękowania  składamy  na  ręce  Pani  
Doroty  Żelechowskiej, prowadzącej  zespół  Rytmix  - profesjonalna  
choreografia  i  piękny  podkład  muzyczny, wywarły niezapomniane  
wrażenia  na  oglądających.   

 

 

 

 

 

 



 Przypomnijmy, że nasza  szkoła w  zeszłym  roku    aktywnie 
włączyła  się w  iskierkowe  działania, a  zebrane  fundusze  to  kwota  
767 złotych, a  także  środki chemiczno – higieniczne, które  
przekazaliśmy potrzebującym. 

  W  tym  roku  
szkolnym 2013/2014 
postanowiliśmy 
również 
zaangażować  się w  
tę  szlachetną  akcję. 
W  grudniu  w  
ramach  ,,Słodkich 
dni,,  w  naszej  
szkole pojawili  się  
mali  wolontariusze, 
którzy  sprzedawali 
różnorakie 
smakowitości. Dzieci 
bardzo  chętnie 
włączyły się w  przebieg  akcji, a wraz z nimi również rodzice, którzy 
oprócz  przygotowywania słodkości, aktywnie je sprzedawali w ramach  
utworzonej  Kawiarenki  w  holu  szkoły -  jednym  i  drugim  serdecznie  
dziękujemy! 

W ramach tejże sprzedaży uzyskaliśmy kwotę wyższą od  
zeszłorocznej  -  jest  to  aż  3178 złotych!!! 

 ,,Pachnące dni,,  również okazały  się  bardzo  bogate.  Mamy  nadzieję, 
że   zapach  wszystkich  środków  kosmetyczno  - higienicznych  wywoła   
uśmiech na wielu twarzach - bo przecież  o  to  chodzi, by  inny  człowiek  
mógł się uśmiechnąć… 

 Celem naszej akcji było zaktywizowanie uczniów szkoły do 
niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom. Cel ten został w 
pełni  osiągnięty, a wszystkim tym, którzy wsparli nas w działaniach 
serdecznie  dziękujemy!  
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