ISKRY
Nagrody Akademii Iskierkowej
ISKRY - coroczne, renomowane nagrody,
przyznawane są przez Akademię Iskierkową
- zespół zaangażowanych w akcję nauczycieli
i uczniów ZS nr 5. Laureatów nagród wybiera się
spośród wstępnie nominowanych sponsorów,
osób prywatnych oraz szkół, szczególnie
zasłużonych w czasie danej edycji. Wręczenie
ISKIER odbywa się podczas uroczystej Gali
Finałowej w Teatrze Współczesnym na
przełomie lutego i marca.

ISKRA - najbardziej rozpoznawalna nagroda wśród wolontariuszy w
Szczecinie
Na galę rozdania ISKIER zapraszane są największe osobistości Szczecina –
przedstawiciele władz miasta, gwiazdy muzyczne, sponsorzy, dyrektorzy szkół, szkolni
koordynatorzy i zasłużeni młodzi wolontariusze. Obecnie nagroda ta jest uznawana za
najbardziej prestiżową nagrodę wolontariatu, pomimo że dotyczy głównie działań
iskierkowych.

Kiedy rozdanie nagród Akademii Iskierkowej stało się popularne?
Nagrody Akademii Iskierkowej ufundowano po raz pierwszy w roku 2010. Pierwsze
nagrody zostały zaprezentowane podczas 10 Edycji Iskierki Radości w Teatrze
Współczesnym, przy udziale 344 gości. Pierwsze gale wręczenia nagród Akademii
odbywały się zwykle na przełomie stycznia i lutego.

Co przedstawia statuetka ISKRY?
Nagrodą jest statuetka, która przedstawia pięcioramienną Iskrę umieszczoną na
trzonie z podstawką. Każde ramię Iskry symbolizuje działania skupiające się wokół akcji w
postaci Dni Iskierkowych: Słodkie Dni, Dni ciepła rodzinnego, Eko-dni, Kolorowe dni i
Pachnące dni. Wygląd statuetki ewoluował, aby ostatecznie w 2012 r. przybrać postać
smukłej i całkiem stylowej ISKRY. Pierwotnie nagroda Grupy Iskierkowej nazwana została
ISKIERKĄ (grudzień 2010). Jednak obecnie używa się potocznej nazwy ISKRA, która
została uznana za oficjalną w styczniu 2011r. Pochodzi ona według jednej z anegdot od
uwagi wygłoszonej przez Annę Sawicką, bibliotekarkę Akademii, która na widok statuetki
stwierdziła, że przypomina jej nie małą iskierkę a całkiem sporą Iskrę. Statuetka waży ok.
0,01 kg (0.2205 funta) i ma ok. 40 cm (15,7480315 cala) wysokości. Wykonana jest z
polskiego drewna dębowego pierwszego gatunku, szlifowanego w technologii ręcznej
papierem o gradacji 120-400. Trzon, na którym umieszczona jest Iskra, wykonany jest z
wysokogatunkowego polskiego drewna bukowego.
Od 2011 r. statuetki są charytatywnie produkowane przez szczecińską firmę stolarską
DOMART Pana Wojciecha Matei. 24-karatowym złotym sprayem, ufundowanym przez Sklep

Leroy Merlin, statuetkę pokrywa p. Anna Sawicka. Nad ostatecznym wyglądem artystycznym
czuwa p. Urszula Reimus. Pomysłodawcą przyznawania nagród w postaci statuetek w
różnych kategoriach jest p. Kinga Maciaszczyk, natomiast nazwy łacińskie poszczególnych
kategorii zostały nadane przez p. Izabelę Skulską.

Kategorie
Po raz pierwszy Nagrody Akademii Iskierkowej przyznano w roku szkolnym 2010/11
w 6 kategoriach. Obecnie ISKRY są przyznawane w 8 kategoriach (w każdej z nich ogłasza
się 5 nominacji, oprócz kategorii Superiskra, Megacora i Incipio).
* SUPERISKRA – za wyjątkową osobowość wśród prywatnych osób
wspierających akcję
* ISKRA BOSSKA (boss to szef, sponsor) dla najbardziej zaangażowanego
sponsora
* ISKRA DYNAMITE (od wyrazu dynamit) za najliczniejszy zbiór środków
czystości
* ISKRA BAOBAB (papier to drzewo) za najliczniejszy zbiór artykułów
papierniczych
* ISKRA MAMMONA (mamona po łac. to pieniądz) za największą zbiórkę
funduszy w Iskierkowych Dniach
* ISKRA OCTOPODA (octopoda to ośmiornica – ma 8 „rąk”, więc zapewne jest
pracowita) za największe zaangażowanie i przeprowadzenie największej ilości
Iskierkowych Dni
* ISKRA MEGACORA (za największe serce) szkoły, które ofiarowały swoje
środki finansowe innym placówkom - przyznawana od 2011r.
* 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 – przyznawana od 2012 r.
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