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                                                               …Oddaj siebie drugim, oto Miłość…  

 

 

     Udało się! W przedsięwzięcie włączyły się przedszkolaki, uczniowie i 

nauczyciele - z Zespołu Szkół w Halinowie, rodzice, a nawet pobliskie 

instytucje. Tony nakrętek, czynny udział w uroczystych galach i szereg wspólnie 

podjętych akcji świadczy o wielkiej wrażliwości ludzkich serc, którym nie są 

obojętne losy innych ludzi. Poprzez trwającą już od 2010 roku akcję, której 

celem jest pozyskiwanie plastikowych nakrętek na zakup protez lub wózków 

inwalidzkich chcemy wyrazić solidarność z chorymi ludźmi mówiąc –  

 

 

ZROZUM CZŁOWIEKU JAK WIELE ZNACZYSZ!! 

 

 
     To niezwykła radość otrzymać w zamian za pomoc serdeczny uśmiech 

chorych dzieci, zobaczyć łzy płynące ze wzruszenia. To niezwykłe szczęście 

zobaczyć oczy, które wyrażają tak wiele. To niezwykła misja, do której wszyscy 

jesteśmy powołani, aby realizować marzenia, zwłaszcza te, które  rzekomo są 

nie do spełnienia. 

 
  

Oni mówią: - My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, 

                       że taką pomoc możemy uzyskać. 

 

My odpowiadamy : - Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy  

                                     kierować się jak regułą - MIŁOŚĆ. 

 

Na początku zrodził się pomysł, aby zacząć zbierać plastikowe nakrętki. 

Po co? 

By w ten sposób pomóc tym, którzy nie mogą tak jak my: czekać na spóźniony  

pociąg, tańczyć w sylwestrową noc, brać udziału w mistrzostwach piłki nożnej 

lub po prostu  zwyczajnie iść do szkoły. Oni nie mogą realizować swoich pasji, 

bo są niepełnosprawni, ale my możemy im pomóc, zbierając nakrętki. 

Jak? To proste! 



Wystarczy włączyć się w Ogólnopolską Akcję 

„NAKRĘTKA” dzięki której, będzie można kupić wózki 

inwalidzkie. 
 

Dyrekcja z Zespołu Szkół w Halinowie bardzo przychylnie ustosunkowała się 

do naszego pomysłu.  

W klasach IV – VI oraz w oddziałach „O” został ogłoszony konkurs  

 

Która klasa uzbiera najwięcej plastikowych 

nakrętek? 

                                      

 

GRUDZIEŃ 2010 

 

„Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko 

pomóc  w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu,  jeśli ją posiada”. 

Augustyn z Hippony 

 

Do konkursu, trwającego od września 2010r. do 14 grudnia2010 r., bardzo 

aktywnie włączyli się uczniowie z klas IV –VI SP oraz oddział klas „0”. Jego 

celem była zbiórka plastikowych nakrętek, których odbiorcą jest: 

 

„Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek” 

(www.dom-rodzina-czlowiek.org) 

     Trud i zaangażowanie wielu uczniów oraz ich rodzin przyczyniło się do 

zrealizowania marzeń (zakupu protez i wózków inwalidzkich) wielu 

niepełnosprawnych ludzi, którzy bardzo liczą na naszą pomoc.  

 

 

http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/


             Dnia 14 grudnia 2010 r. zostały ogłoszone wyniki półfinału konkursu 

Oto one: 

             I miejsce – kl. IVB – 106,200 kg 

                                 II miejsce – kl. VID – 72 kg 

III miejsce – kl. VIB – 64,500 kg 

 

Oddział „O” 

I miejsce – kl. OB – 27,625 kg 

 

II miejsce – kl. OA – 25,325 kg 

III miejsce – kl. OD – 20,625 kg 

 

 

W pierwszym semestrze udało nam się uzbierać 

600 kg plastikowych nakrętek. 

 

 

 

 
 

 

 

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie 

oraz pomoc w przygotowaniu worków do transportu. 
 



 

ZAPROSZENIE 
                                                 
 
W środę 14 września 2011 roku o godzinie 13: 00 w Auli Ratusza Dzielnicy 
Targówek m. st. Warszawy przy ul. Ludwika Kondratowicza 20 
 
odbędzie się uroczysty akt przekazania II etapu protez dla Michała Mroczka, 
sfinansowanych z funduszy uzyskanych w społecznej akcji gromadzenia i 
sprzedaży plastikowych  nakrętek w ramach akcji 

N A K R Ę T K A. .. 
Będzie nam miło, jeśli zechce Pan/ Pani zaszczycić owo wyjątkowe 
spotkanie swoją obecnością. 
 

Informacja: 
6 września Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek obchodzi 
czwartą rocznicę swojej działalności oraz drugą rocznicę podpisania 
porozumienia z Ks. Januszem Nowakiem i Ks.Orionistami  
 
                               CZYŃMY DOBRO 
 
Rocznicę Stowarzyszenia będziemy świętować 14 września w pięknym 
dniu przekazania protez dla naszego podopiecznego Michała Mroczka. 
 
Program uroczystości przewiduje: 
 
1. Powitanie przybyłych gości 
2. Wystąpienie Prezes Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek  
     Pani Zofii Korzenieckiej – Podruckiej 
3. Wystąpienie Pana Michała Mroczka 
4. Występy artystyczne dzieci z różnych szkół 
5. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia '' Czy warto być dobrym '' 
6. Podziękowanie burmistrzowi Dzielnicy Targówek Panu  
    Grzegorzowi Zawistowskiemu i radnym 
7. Podziękowanie KORKOWICZOM i zaproszenie do dalszej pracy  
    dla kolejnych potrzebujących 

                                                           ORGANIZATOR 

 



 



Zaproszenie na przekazanie pierwszego elementu 

protez dla Michała Mroczka 

 

W piątek 11 marca 2011 roku o godzinie 13.00 w Auli Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. 

Warszawy przy Al. gen. A. Chruściela "Montera" nr 28 odbędzie się uroczysty akt 

przekazania pierwszego elementu protez dla Michała Mroczka, finansowanych z funduszy 

uzyskanych w społecznej akcji gromadzenia i sprzedaży plastikowych nakrętek w ramach 

akcji NAKRĘTKA. Będzie nam miło, jeśli zechcecie zaszczycić owo wyjątkowe spotkanie 

swoją obecnością. W programie uroczystości: powitanie przybyłych gości słowo wstępne 

wygłosi Prezes Stowarzyszenia "Samorządny Rembertów" - Tadeusz Witkowski głos 

zabierze Prezes Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek - Zofia Korzeniecka-

Podrucka głos zabierze Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Agnieszka Kądeja 

poetycko - muzyczny akcent zapewnią najmłodsi mieszkańcy Rembertowa prezentację 

pomocniczego urządzenia medycznego dokona Norbert Chudecki i przekaże go na ręce 

Michała Mroczka wystąpi Michał Mroczek. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Samorządny Rembertów Stowarzyszenia Dom-Rodzina-Człowiek 

 

 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia Dom-Rodzina-Człowiek, Zofia Korzeniecka-Pordudzka 

 

http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/aktualnosci.php
http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/aktualnosci.php
http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/uploads/2011/04/wallpapers/zaproszenie-rembertow.jpg


MARZEC 2011 

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim  człowiekiem” 
 Dante Alighieri  

  11 marca 2011 roku w Auli Urzędu 

Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbył się uroczysty akt przekazania 

pierwszego elementu protez dla Pana Michała Mroczka, finansowanych z 

funduszy uzyskanych w społecznej akcji gromadzenia i sprzedaży plastikowych 

nakrętek w ramach akcji NAKRĘTKA. Z uwagi na fakt, że wszyscy nasi 

wychowankowie (wraz z odziałem przedszkolnym) uczestniczą czynnie w akcji 

„Góra nakrętek”, 22 osobowa grupa uczniów wzięła udział w w/w uroczystości. 

W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i uczniów z naszej szkoły wręczyliśmy Panu 

Michałowi książkę pt. Podaj miłość dalej, złożyliśmy życzenia oraz 

zaśpiewaliśmy radosną piosenkę życząc: wiary, nadziei i miłości. 
Program uroczystości:  

 powitanie przybyłych gości 

 słowo wstępne wygłosił Prezes Stowarzyszenia "Samorządny Rembertów" - Tadeusz 

Witkowski 

 głos zabrał Prezes Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek  

- Zofia Korzeniecka - Podrucka 

 głos zabrała Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Agnieszka Kądeja 

 poetycko - muzyczny akcent najmłodszych mieszkańców Rembertowa 

 prezentacja pomocniczego urządzenia medycznego dokonana przez Norberta 

Chudeckiego i przekazanie go na ręce Michała Mroczka 

 kilka słów o  szkolnej akcji Góra nakrętek w Zespole Szkół w Halinowie, złożenie 

życzeń, wręczenie książki oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów z naszej 

szkoły. 



 

 

 

                  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Panie Michale, 

życzymy Panu 

WIARY, 

NADZIEI i MIŁOŚCI 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 Życzenia 
 

dla wszystkich 
korkowiczów 

 
 
 
 

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt 

Wielkanocnych. 

Niechaj Święta Wielkiej Nocy będą pełne 

Boskiej Mocy. 

Aby zdrówko dopisało, a jajeczko 

smakowało. 

Miłości bliźniego i spokoju świętego. 

Mile spędzonych Świąt Wielkiej Nocy 

życzy 

Zofia Korzeniecka-Podrucka 

 

Kwiecień   2011   

 

 



MAJ 2011 

 

 

 



„Dzieci – Dzieciom” 

Dnia 6 maja 2011r. z okazji Dnia Dziecka grupa uczniów z klas 

IV – VI wzięła udział w pikniku zorganizowanym przez Żoliborskie Zrzeszenie 

Dom Rodzina Człowiek. Podczas imprezy miały miejsce konkursy, występy, 

oraz wiele różnych atrakcji (w tym grill). Spotkanie miało wymiar integracyjny, 

ponieważ na wspólną zabawę były zaproszone dzieci zdrowe i niepełnosprawne. 

Uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. 

 

 

 



 

 

 



 

Choć nie rozumiem mowy twej  

czytam lęk, czytam śmiech.  

Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz,  

otwórz nim nieśmiałość naszych słów.  



 

                                         

Ważny jest serca alfabet,  

                              ciepły uśmiech, jak słownik,  

jesteśmy razem!  

 

Nie jesteś sam,  

nasza piosenka ciągnie za rękaw,  

podaj mi dłoń i z nami stań  

nie ma dziś granic nasz dom  

 

Wszystkie dzieci nasze są:  

Basia, Michael, Małgosia, John,  

na serca dnie mają swój dom,  

uchyl im serce jak drzwi.  

Wszystkie dzieci nasze są:  

Borys, Wojtek, Marysia, Tom,  

niech małe sny spełnią się dziś,  

wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz! 

    

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



CZERWIEC 2011 

Finał szkolnego Konkursu „Góra nakrętek” 

Laureaci konkursu: 

Klasy IV- VI 

 

I miejsce -  IVd – 62,3 kg 

II miejsce – VIb – 55,7 kg 

III miejsce – IVa – 46,1 kg 

 

Oddział „0” 

 

I miejsce -  0a – 67 kg 

II miejsce – 0d – 29,8 kg 

III miejsce – 0b –  16,3 kg 

 

W akcję zbierania nakrętek włączli się również: 

- gimnazjaliści (6,4 kg).   

- uczniowie z klas I- III (101 kg) 

- przedszkolaki z naszego Przedszkola (20,9 kg)  

 

Łącznie w roku szkolnym 2010/2011 

                                      zebraliśmy 1308,53 kg nakrętek 

 

Za udział w akcji dziękujemy wszystkim uczniom, 

ich rodzinom, nauczycielom oraz  pracownikom szkoły. 

 

 

 

 
Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 

                                                                       Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 



Góra Nakrętek  
Kolorowe worki syto wypchane 

Stoją gęsiego w długiej kolejce 

Malutkie dzieci proszą swoje mamy 

By ciężar korków dźwignęły ich ręce 

Zbiera już Ula, Bartek i Asia 

Maluchy z „zerówki” i szósta klasa 

Wszyscy uczniowie przynoszą ich wiele 

Nawet w to „weszli” nauczyciele 

U dzieci z  przedszkola też zapał wielki 

Kupują napoje, zbierają nakrętki 

Wszystko rzetelnie do pudła składują 

I się z tych czynów wielce radują 

Wrzucamy, ważymy i ustawiamy 

Pełni zapału i dobrych chęci 

Z tryumfem na twarzy głośno wołamy: 

 

GÓRA NAKRĘTEK! 

Akcja się „kręci”! 
 

- Chcesz w to wejść? 

Proszę. Bardzo prosta sprawa. 

Taka jest naszej akcji zasada: 

 

Pochwyć napój w obie ręce 

Wypij wszystko. Zdrowia życzę! 

Nie zapomnij o butelce 

I o korku lub nakrętce! 

Plastik wyrzuć do plastików 

A nakrętkę wrzuć do wora 

Kilka wyuczonych trików 

I nakrętek góra spora! 

Butla w prawo, korek w lewo 

Teraz pędź gdzie chcesz kolego 

 

 

- Pewnie dręczy cię pytanie 

co dostaniesz za zbieranie? 

 

 



 

Same plusy i nagrody: 

 
Ekologia 

Uścisk dłoni 

Uśmiech tego, co z nadzieją 

Marzył o tym, żeby „chodzić” 

Masz ponadto satysfakcję, 

gdy wyruszysz na wakacje 

Że pomimo pracy szkolnej 

Mogłeś działać w chwili wolnej 

Łamiąc sobie mocno głowę 

Skąd „wytrzasnąć” korki nowe 

 

 

Finał piękny – cieszy wielu: 

No  i ciebie Przyjacielu. 

 

I pomyśleć -  radość wielka 

Skutkiem której jest – NAKRĘTKA! 

 

 

 

Ta braterska chęć działania 

Wielkie Serce Twe odsłania! 

 

 

        Małgorzata Cudny 

 

                                 



UWAGA 

 

Miło nam poinformować, iż LOGO naszej szkoły 

zostało zamieszczone na stronie Żoliborskiego 

Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek 

 (www.dom-rodzina-czlowiek.org/darczyncy.php) . 

Jesteśmy w grupie darczyńców, którzy czynnie są 

włączeni w Ogólnopolską akcję „NAKRĘTKA” 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 

                                                       Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

Czerwiec  2011r. 

http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/darczyncy.php


Droga Pani Zofio,  

Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w imprezie"Dzieci - Dzieciom". 
        

     Jak wynika z obliczeń, nasze dzieci z Zespołu Szkół w Halinowie uzbierały do 
tej pory 1308,53 kg, jest to wynik przeprowadzenia szkolnego konkursu. 
Jesteśmy dumni, że udało nam się uzbierać tak pokaźną sumę nakrętek. Gdy 
sobie  uświadomiłam, że 1308 ludzkich dłoni włączyło się w akcję, to nie 
ukrywam, że ogarnęło mnie ogromne wzruszenie.  

 

     Pan Michał Mroczek jest już znaną osobą nie tylko w naszej szkole, ale w 
całym Halinowie. Każdy pyta, ile jeszcze należy przynieść nakrętek, aby 
zrealizować marzenie tego młodego człowieka?  Informacja o akcji dotarła do 
wszystkich uczniów podczas  akademii szkolnej i na głównej uroczystości 
związanej z końcem roku. Pisałyśmy o niej również w naszych folderach 
szkolnych. Pan Michał stał się „idolem” dla małych dzieci, młodzieży z 
gimnazjum, nauczycieli oraz wielu rodzin. Cieszy mnie tak wielkie 
zaangażowanie ludzi. Świadczy  to o ogromnej wrażliwości ludzkiej oraz chęci 
niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Jeszcze raz sprawdza 
się powiedzenie, że jak Polak chce - to potrafi 

 

     Pomimo trudu jaki włożyliśmy w akcję, będziemy w niej uczestniczyć dopóki 
nam starczy sił, bo warto robić wielkie rzeczy dla uśmiechu drugiego człowieka. 
Wierzę w to mocno, że pewnego dnia gdy Pan Michał będzie odbierać ostatni 
element protezy, zobaczę  jego uśmiech, w którym będzie odbijać się szczęście i 
całe niebo. 

  

Pozdrawiam serdecznie, 
  Małgorzata Cudny :)   

 

 

 


