Sprawozdanie z akcji charytatywnej ,,Podaruj dzieciom iskierkę radości’’
ZSO nr 2 w Szczecinie.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po
raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej „Podaruj dzieciom iskierkę
radości” To było ogromne wyzwanie, które uczniowie i nauczyciele podjęli z
wielkim zaangażowaniem. W ramach powyższej akcji, wspólnymi siłami udało
się zorganizować wiele ciekawych przedsięwzięć, które w znaczący sposób
wzbogaciły konto finansowe Iskierki. Oprócz środków finansowych zebrano
także ważne środki dla najbardziej potrzebujących .Do najważniejszych działań
należały:
1. Inauguracja Iskierki w |CH Kaskada
7 grudnia 2013 roku przedstawiciele ZSO nr 2 wzięli czynny udział
w inauguracji Iskierki. Wyróżnić należałoby tu Mikołaja
Krzywdzińskiego, przewodniczącego SU, który wylicytował kilka
przedmiotów i tym samym powiększył znacząco ilość środków
finansowych przeznaczonych dla tych, dla których prowadzona jest
akcja. Podczas inauguracyjnego koncertu wystąpił Bartłomiej
Przyborowski, uczeń 1-szej klasy gimnazjum, który mistrzowsko
wykonał na ksylofonie „Lot trzmiela” Mikołaja RimskiegoKorsakova.
2. Koncert charytatywny uczniów ZSO nr2 dla mieszkańców Szczecina
12 grudnia w Muzeum Narodowym w Szczecinie odbył się koncert
charytatywny przygotowany przez uczniów naszej szkoły dla
mieszkańców miasta, nauczycieli i rodziców i zaproszonych gości.
Uczniów przygotowały Karolina Zagórska – nauczycielka muzyki i
Magdalena Kosakiewicz- nauczycielka języka polskiego. Powyższy
koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Informacje o nim
pojawiły się w szczecińskich gazetach („Głos szczeciński”, „Moje
miasto”), na stronie Muzeum Narodowego, na portalu kultura.pl i
innych portalach kulturalnych. Podczas dwugodzinnej prezentacji
uczniowie pokazali swoje umiejętności muzyczne (wokalne i
instrumentalne) oraz recytatorskie. Na potrzeby koncertu powstał chór
szkolny, który zaprezentował piękny utwór „Vos sur ton chemin”,
który skomponował Brono Coulais , a który wykorzystano w filmie
„Pan od muzyki”. Na uroczystość przybyło bardzo dużo zaproszonych
osób, nie dla wszystkich wystarczyło miejsc siedzących. Mamy
głęboką nadzieję, że Koncert Charytatywny stanie się cykliczną

imprezą organizowaną przez naszą szkołę w ramach Iskierki. Zebrane
fudusze przekazano na konto Iskierki (1375zł)
Poniżej dokumentacja fotograficzna z opisywanego przedsięwzięcia.

Chór szkolny. Dyrygent – Karolina Zagórska

Trio gitarowe – od lewej Wojciech Sidoruk, Karol Nowak, Kamil Najdziński

Trio smyczkowe- od lewej Teresa Sowińska, Beata Feret, Ewa Gebruś

Wiktoria Gorzędowska

Aleksandra Lesisz

Mikołaj Krzywdziński

Duet – Aleksandra Kamińska, Wojciech Sidoruk
To oczywiście tylko kilku wykonawców, było ich bowiem wielu, a ich umiejętności
wzruszyły odbiorców.
3. Przedstawienie Charytatywne „Kobieta, miłość, mężczyzna, kobieta”.
14 lutego 2014r. koło teatralne KOŁOT, działające przy ZSO nr2, a skupiające
uczniów gimnazjum wystawiło na scenie szkoły komediową sztukę teatralną
„Kobieta, miłość, mężczyzna, kobieta” W przedstawienie zaangażowanych było
ponad 30 osób, które przygotowała Magdalena Kosakiewicz- opiekun koła. Praca
nad spektaklem była długa i żmudna, uczniowie poświęcali każdą wolną chwilę,
nie wyłączając weekendów. Przedstawienie wymagało profesjonalnego sprzętu,
który udostępniła pani Karolina Zagórska. Obsługiwali go uczniowie niezwiązani
z kołem, ale chętnie biorący udział w akcjach charytatywnych. Na uroczystość
przybyło wielu gości, niektórzy musieli zająć miejsca na podłodze. Rozbawiona
publiczność podziękowała młodzieży owacjami na stojąco. Zebraną kwotę – 610 zł
– przekazano na konto Iskierki.
Oto kilka zdjęć:

Wiktoria Gorzędowska

Rozbawiona publiczność

Emilia Smółka
4. Słodki, kolorowy i pachnący tydzień.

W czasie słodkiego tygodnia uczniowie gimnazjum i liceum
przygotowały pyszne ciasta i babeczki , z których sprzedaży uzbieraliśmy
608,50 zł. W czasie kolorowych i pachnących dni zebraliśmy potrzebne środki
czystości dla Zgromadzenia Sóstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty
oraz artykuły biurowe dla dzieci ze świetlicy mieszczącej się w SP nr 5 w
Szczecinie.
M. Kuszyk opiekun
Samorządu Uczniowskiego

