
 

     Sprawozdanie z akcji Iskierka Radości-Szczecińskie Szkoły Potrzebującym   

                                           Rok szkolny2013/14 

                               w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie 
 

Po zgłoszeniu naszej szkoły do udziału w akcji „Podaruj Dzieciom Iskierkę 
Radości-Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”, 07.12.2013 r. w galerii handlowej 

„Kaskada”, wzięliśmy udział w jej inauguracji. W związku z tym,że od lat 
jesteśmy  w nią zaangażowani, otrzymaliśmy nagrodę Iskra MEGACORA za 

ogromne serce, za wieloletni udział w Iskierce oraz za przekazanie wszystkich 
ubiegłorocznych dochodów na jej rzecz. Nagrodę odebrała Wicedyrektor ds. 

wychowawczych, pani Celina Wojtoń. Podczas inauguracji na scenie naszą 
szkołę reprezentowała uczennica klasy 3 Gimnazjum nr 11, Klaudia Kowalczyk, 

w utworze „One More Night” Maroon 5. Ponadto, wszyscy uczestnicy imprezy 
mogli podziwiać występ dziewczynek z Polskiego Związku Gimnastycznego, na 

co dzień uczących się w Szkole Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół 
Sportowych, w składzie: Julia Kulbacka, Natalia Taranowicz, Natalia Franczak, 

Dagmara Pyzio, Kamila Laska oraz Weronika Sitek. Szczególne podziękowania 

należą się pani Marcie Pihan-Kuleszy oraz pani Danucie Redmerskiej za 
przygotowanie tak wspaniałego występu i opiekę nad uczennicami. 

W dniach 9.12.13r.-13.12.13r. w naszej szkole odbyły się „Słodkie Dni”, 
podczas których uczniowie gimnazjum i liceum sprzedawali domowe wypieki. 

Dzięki naszej społeczności szkolnej udało się nam uzbierać 715 
złotych!Gratulacje należą się klasie 2 a gimnazjum za zebranie największej 

kwoty w szkole oraz klasie 1a i 1b LO za zebranie największej sumy w kategorii 
licealnej. Na wyróżnienie zasługuje klasa 2 b LO, która sprzedawała słodkości 

przez 2 dni z rzędu, co wpłynęło na powiększenie zebranej sumy. 
Podziękowania należą się również fotoreporterkom SU XII LO w składzie: 

Magda Bajera, Joanna Gumienna oraz Kamila Kakowska.  
Kolejnym krokiem pomocy było zorganizowanie Kolorowych Dni, które miały 

miejsce od 20.01.14-31.01.14, podczas których zbieraliśmy artykuły 
papiernicze oraz zabawki. Razem, dzięki  działaniom Samorządu Uczniowskiego 

XII LO, zebraliśmy 210 sztuk! 

Ostatnim etapem była organizacja Pachnących Dni, które rozpoczęliśmy 
04.02.2014r,a zakończyliśmy w ostatni dzień przed feriami. W sumie 

uzbieraliśmy 47 sztuk. Serdeczne podziękowania należą się Wiktorii Budce oraz 
Weronice Skrzypek, z klasy 1a LO, za sprawne przeliczenie, posortowanie i 

zapakowanie wszystkich zebranych artykułów. 
Udział w akcji był niezapomnianym przeżyciem i dowodem, że warto pomagać.  

Ogromnie dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom i 
Dyrekcji Zespołu Szkół Sportowych oraz organizatorom akcji za tak wspaniałą 

ideę. 
 

                                                                                  Koordynator ZSS 
 

                                                                                   Ilona Konieczna 
 
 

 


