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„Zmieniając siebie, zmieniamy świat!  

Świata nie zmieniają akcje społeczne – one zmieniają ludzi.  

 Przecież jest tyle uszczęśliwiających akcji … I ich wyniki”. 

 

 

 

Od 1.09.2011r. postanowiłyśmy zmienić formę akcji 

„Góra Nakrętek”. 

 

 

 

Zrezygnowałyśmy z formy konkursu. Uznałyśmy, że motywem 

wspólnego działania będzie wolontariat. W ciągu całego roku 

szkolnego 2011/2012 nakrętki  będą wrzucane do oznaczonych 

pojemników wystawionych na szkolnych korytarzach. 

 

 

Ustawione pojemniki w wielu miejscach szkoły będą  przypominać, że 

są ludzie, którzy czekają na naszą pomoc, a tym samym, będą 

zachęcać wszystkich „zakręconych”, do włączenia się w akcję . 

   
 

 

   Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 

   Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 



 

 UWAGA!  

 

W ciągu całego roku szkolnego  

 nakrętki wrzucamy  

do oznaczonych pojemników, które stoją na 

szkolnych korytarzach. 

 +  +  =  

 

Spróbuj więc zrozumieć brata 

 nie pytaj, co Tobie da. 

Wtedy na pewno zrozumiesz, 

Że lepiej jest dawać 

niż brać… 

 

                                                                              Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz   



                                                   „Bezinteresowna pomoc  

                                     jest wartością absolutną” 

 

Drodzy „KORKOWICZE”  

 

     14 września 2011 r. w Auli Ratusza Dzielnicy Targówek odbył się 

uroczysty akt przekazania II elementu protez dla p. Michała Mroczka, z 

sfinansowanych funduszy uzyskanych w społecznej akcji gromadzenia  

i sprzedaży plastikowych nakrętek w ramach akcji „NAKRĘTKA”. 

 

To również dzięki WAM -  

mogły się spełnić marzenia p. Michała  

 

W roku szkolnym 2010/2011 

wspólnie zebraliśmy  
 

ponad 1300kg nakrętek 

 

 
 

Czy w tym roku szkolnym pobijemy NASZ rekord??? 

 

 

Bądźmy razem, a damy radę!!  

 

 



                                                „Nadzieja przychodzi do człowieka  

wraz z drugim człowiekiem”  

 Dante Alighieri 

 

 

 

Drodzy   „KORKOWICZE”    

 

15 października 2011r. / godz. 15,00/ 

podczas imprezy „MAM  TALENT”,  

wystąpi  m.in. p. Michał Mroczek, który 

pragnie  podziękować  WSZYSTKIM, którzy 

włączyli się w akcję „Góra nakrętek”. To 

również dzięki Wam mogły się spełnić 

marzenia pana Michała. 

 

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy  

 

 

 

 

 



PAŹDZIERNIK 2011 

 

W dniach 14 i 15 X 2011r. szkoła w Halinowie 

obchodziła swoje dziewięćdziesiąte urodziny. 

 
  

 Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Ministerstwo Oświaty  

 

Rokiem Szkoły z pasją 

 

 

     W każdym człowieku drzemie jakiś talent, można to było zobaczyć 15 

października podczas drugiego dnia obchodów jubileuszu szkoły. 

 „Wolna scena” stała się magicznym miejscem promocji uczniowskich talentów. 

Bajecznie kolorowe światła sceny zapowiadały niezwykłe emocje. Wszyscy 

mogliśmy przekonać się, jak wielki potencjał twórczy może posiadać w sobie 

człowiek i z jaką pasją można dzielić się swym talentem z innymi. 

 

     Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor Ewa Dziumak, witając ciepłymi słowami 

gości oraz uczestników imprezy, którą poprowadził przybyły specjalnie na tę 

okoliczność, znany wielu osobom gość specjalny, prezenter pogody – p. Tomasz 

Zubilewicz. Na scenę jako pierwsi zostali zaproszeni goście z Warszawy: 

 Prezes Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek – p. Zofia 

Korzeniecka – Podrucka wraz z członkami Zarządu oraz p. Michał 

Mroczek z rodziną, dla którego „korkowicze” przez cały ubiegły rok 

zbierali nakrętki na zakup protez. Pan Michał specjalnie przyjechał na 

naszą szkolną uroczystość, by osobiście podziękować wszystkim za pomoc.  



 

Dla wielu była to wzruszająca chwila. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
Trzeba marzyć 

Żeby coś się zdarzyło 

Żeby mogło się zdarzyć 

I zjawiła się miłość 

Trzeba marzyć 

Zamiast dmuchać na zimne 

Na gorącym się sparzyć 

Z deszczu pobiec pod rynnę 

Trzeba marzyć 

 

Gdy spadają jak liście 

Kartki dat z kalendarzy 

Kiedy szaro i mgliście 

Trzeba marzyć 

W chłodnej, pustej godzinie 

Na swój los się odważyć 

Nim twe szczęście cię minie 

Trzeba marzyć 

Ty pamiętaj wciąż o tym 
Jonasz Kofta 



 

 

 
 

 



 
 



 



 
 

 



30 listopada 2011 r. 
 

 

 

 

      P O D Z I Ę K O W A N I E 

 

Od września 2011 w naszej szkole ruszyła kolejna akcja 

zbierania nakrętek. 

Do tej pory wspólnie uzbieraliśmy 512 kg 
to niewątpliwie imponujący wynik!! 

 

 Bardzo dziękujemy uczniom,  nauczycielom  oraz wszystkim 

ludziom dobrej woli za każdą nakrętkę, która jest wielkim 

błogosławieństwem dla niepełnosprawnych. Oni liczą na 

naszą pomoc i czekają cierpliwie w kolejce na los, który 

dzięki nam może się okazać dla nich szczęśliwym. 

 

 

Akcja „GÓRA NAKRĘTEK” trwa nadal !! 

Nakrętki należy wrzucać do pojemników, które stoją na 

szkolnych korytarzach. 

 

 



 

 

 

            
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Dziękujemy Wszystkim  

Wolontariuszom - „Korkowiczom”, 

 którym towarzyszy radość i niezwykły zapał  

podczas ciężkiej pracy związanej z przygotowaniem 

worków do transportu. 

 

  

                                                                   Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 
                                                                      Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 

 



 

MARZEC 2012 

14.03.2012r, grupa uczniów z SP 

wyjechała do Pubu Żagielek w Warszawie, aby wziąć udział w uroczystym 

wręczeniu wózków z napędem dla Patryka i Damiana.  Uroczystość rozpoczęła 

delegacja młodych wolontariuszy z naszej szkoły. Po wykonaniu części 

artystycznej, złożyliśmy  Patrykowi i Damianowi gorące życzenia, 

opowiedzieliśmy o „korkowiczach” z Zespołu Szkół w Halinowie i 

wręczyliśmy drobne upominki oraz zgodnie z tradycją naszą pamiątkową 

książkę -  Podaj miłość dalej.  

 

Każdy z obecnych miał wielką satysfakcję, 

że mógł się przyczynić do zrealizowania marzeń 

dwóch sympatycznych chłopców, 

dla których nowe wózki  , 

stały się początkiem 

nowej historii życia. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

…Chwile wzruszenia… 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

… oczekiwanie… 
  

 



 

… kulminacyjny moment… 

 



 

… marzenia się spełniają… 

 

 



 

 

Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 
                                                                       Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 

             http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/wiersze-marzenia 

 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/wiersze-marzenia-142589


www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120324/TO.  

Tygodnik Ostrołęcki 

Zakręcili się po wózki 
Dodano: 24 marca 2012, 11:11  

Prawie cała VI a z makowskiej „Jedynki” towarzyszyła Patrykowi i Damianowi w 
wyprawie do Warszawy po nowoczesne, luksusowe wózki inwalidzkie 
 

       Wyjeżdżamy w środę, w południe 14 marca. „Kawalkadą” 
spod szkoły. Prowadzi taksówkarz – Marek Szempliński, ojciec jednego z uczniów, 
potem Ewa Nieczyperowicz, nauczycielka, która prowadzi nauczanie indywidualne 
wiezie Patryka, jego mamę Renatę Senderską i Lidię Czaplicką, sprawczynię tego 
całego pozytywnego „zakręcenia”. Za nimi w małym busie Grzegorz Bednarowski, 
inny rodzic, wiezie pozostałych kolegów Patryka i Damiana na warszawski Żoliborz, 
gdzie chłopcy mają się przesiąść na nowoczesne inwalidzkie wózki, kupione za 
plastikowe nakrętki. Za wszystkimi podąża dyrektor szkoły Jan Kolos z Niną 
Rakowską, przedstawicielką makowskiego urzędu miasta (wszyscy mieli nadzieję, że 
burmistrz sfinansuje tę wzruszająco-radosną eskapadę, która promuje Maków na 
mapie Polski, ale niestety z urzędu miasta nie kapnęła nawet złotówka na dojazd  
dzieci do Warszawy). 
 
– Cieszymy się bardzo, że chłopakom będzie lżej – mówią Mateusz Sęk, Ola 
Studniak i Michał Szempliński, koledzy niepełnosprawnych chłopców z klasy 
integracyjnej. – Im jest bardzo trudno. Z poruszaniem się przede wszystkim. Ale 
staramy się im pomagać – zapewniają zgodnie. – Próbują być we wszystkim 
samodzielni. Ale to nie jest łatwe. Patryk ma teraz gorzej. Jest na indywidualnym 
nauczaniu, więc mu najtrudniej chyba, bez kontaktu z kolegami. Staramy się 
spotykać z nim w Internecie, na gadu-gadu, dzwonimy – mówią koledzy. I oby słowa 
ich były prawdą, tak ważną dla Patryka. Dla Damiana zresztą także. 

  
Panowie,przesiadka! 
Akcję, na której radosny finał dziś jadę pilotowaliśmy od początku, czyli od kwietnia 
2010 roku. Więc ze wzruszeniem patrzę, jak dyrektor Kolos podczas spotkania tłumu 
„pozytywnie nakręconych” w nadwiślańskim warszawskim pubie, przenosi Patryka i 

http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120324/TO_ARCHIWUM/120329805&template=artpicture&sectioncat=artpicture


Damiana ze starych wózków, na nowoczesne, elektryczne. Jak potem razem 
kombinują, by je uruchomić i wyrwać na pierwszy nadwiślański spacer. 

– Pod koniec 2009 roku Lidia Czaplicka, nauczycielka klasy integracyjnej powiedziała 
mi, że jest możliwość załatwienia lepszych wózków inwalidzkich dla naszych 
dzieciaków – wspomina Jan Kolos. – Zastanawialiśmy się, jak zbierać te nakrętki, jak 
to rozliczać, żeby nie było podejrzeń jakichkolwiek. Zdecydowaliśmy, że 
najkorzystniej będzie to robić z Żoliborskim Stowarzyszeniem „Dom Rodzina 
Człowiek”, które właśnie rozkręcało akcję „Nakrętka”. Ogłosiliśmy ten zamiar na 
szkolnym apelu, zachęciliśmy klasy do rywalizacji obietnicą dobrej wycieczki. I poszło 
 to w ruch. Najpierw na szkolnym podwórku.  
 
– Z czasem akcja przerosła nasze oczekiwania – cieszy się Lidia Czaplicka. – Po 
informacjach w prasie i telewizji, szkoły, przedszkola, zakłady pracy, parafie, 
instytucje nie tylko z naszego, ale ościennych powiatów, zaczęły zbierać nakrętki dla 
Patryka i Damiana. 
 
– To właściwie zasługa Lidii – mówi dyrektor. – Ona gromadziła w szkole te nakrętki. 
Woziła do siebie na podwórko, do Krasnosielca. Potem od niej odbierała 
je firma recyklingowa współpracująca ze stowarzyszeniem żoliborskim. 
– Pierwsza partia to było pięć ton. Ale w sumie zebraliśmy 25 ton nakrętek – 
podsumowuje Lidia Czaplicka.  
 
– To piękna akcja. Przede wszystkim dlatego, że chłopcy będą mieli lżej w tym ich 
trudnym życiu. Ale to także wyzwoliło współodczuwanie, wrażliwość ludzką. I zdrową, 
pozytywną rywalizację – mówi dyrektor. – Zamierzamy to kontynuować, bo jest wielu 
innych potrzebujących. 
Patryk i Damian, choć na wózkach, radzą sobie w szkole dobrze. Patryk ma w tej 
chwili trudniej, po dwóch operacjach. Nie chodzi do szkoły. Ma do końca roku 
szkolnego indywidualne nauczanie. 
 
– Mamy nadzieję, że szczęśliwie wróci do gimnazjum po wakacjach – mówi Lidia 
Czaplicka.Uśmiech mimo wszystko 
 
– Też mam taką nadzieję – Renata Senderska, mama Patryka, stara się uśmiechać, 
co nie jest łatwe nawet w tak radosnych okolicznościach. – Chociaż Patryk ma 
kłopoty po ostatnich dwóch operacjach kręgosłupa. Są powikłania. Czeka go także 
kolejna operacja na skoliozę. Ten zautomatyzowany pojazd bardzo się przyda. 
Kręgosłup mi ciągle siadał od pchania coraz cięższego ręcznego wózka. Patrykowi 
samodzielnie też dużo lżej będzie się poruszać. To wspaniały prezent od ludzi. 

 
– Bardzo piękny dar – wtóruje Monika Młotkowska, mama Damiana.– Chłopcy rosną. 
Coraz trudniej z nimi sobie radzić. Mam coraz więcej zdrowotnych problemów w 
rodzinie, przede wszystkim z mężem, po operacji serca. Mąż był zawsze wielką 
pomocą przy Damianie. Jest tutaj dzisiaj z nami. Ale teraz sam będzie wymagał 
opieki. Ten wózek pozwoli być Damianowi bardziej samodzielnym. To duża ulga.  
Matki są wdzięczne Lidii Czaplickiej za nakręcenie całej kampanii. I dyrektorowi 
szkoły. I Ani Kalbarczyk – makowiance, która była cały czas „ambasadorem” 
makowskich chłopaków w warszawskim stowarzyszeniu. No i przede wszystkim 
prezes Zofii Korzenieckiej oraz wszystkim ze stowarzyszenia żoliborskiego. 



Korkomania  
Dla żoliborskiego stowarzyszenia po apelach w prasie i w telewizyjnych programach 
wpłynęło ponad 200 ton nakrętek. Na jeden wózek potrzeba około 40 
zrecyklingowanych ton plastikowych korków.  

 
– Widzicie, jesteśmy wszyscy kropelkami, a kropelek jest tyle, że niedługo będziemy 
oceanem – mówiła z radością Zofia Korzeniecka, prezes stowarzyszenia. – Za 
nakrętki kupiliśmy w tej chwili trzy wózki – dla Damiana i Patryka z Makowa 
Mazowieckiego oraz pana Bogdana Wiśniewskiego z Warszawy. To 98 ton nakrętek. 
Znalazłam producenta, który trzy wózki sprzedał z rabatem, wiec udało się 
jednocześnie dla Patryka i Damiana. Teraz czekają Dominik, Bartek i Rafał – z 
zanikiem mięśni, paraliżem, porażeniem mózgowym – siwowłosa pani pokazuje na 
plakacie zdjęcia trzech kolejnych nieszczęśliwych chłopców. – A za nimi jeszcze 43 
rozpaczliwie oczekujących. Codziennie mamy zgłoszenia z prośbą o pomoc.  
 
Na spotkanie w nadwiślańskim pubie „Żagielek” przybyło wielu „pozytywnie 
nakręconych”. 

 

– Kochani, wszystkie nasze plakaty, to wy, te wszystkie uśmiechnięte dzieci, to dla 

Was, jak te wszystkie laurki, które Wam przywiozły. I książki z życzeniem „Podaj 

miłość dalej”. Mam nadzieję, ze Wy także uśmiechniecie się do nas i do innych. 

Wasz uśmiech chcielibyśmy zobaczyć najbardziej – mówiła do Patryka i Damiana 

nauczycielka z Halinowa, Małgorzata Cudny, która wraz ze swoimi uczniami od lat 

pomaga odzyskać uśmiech tym, którzy mają mniej życiowych powodów do 

uśmiechu. Jej dzieciaki wołały do Andersena, by zawiózł je w krainę bajek – „niechaj 

przez chwile chociaż nam się zdaje, że może każde spełnić się marzenie”. 

 

Było wielu innych sympatyków ruchu „Nakrętka”: Damian, wolontariusz z 

Sochaczewa – dyrektor i przedstawiciele firmy DHL, Anastazja z Białorusi, 

koordynatorzy z Rembertowa, Wyszkowa, Zagościńca, szkół warszawskich, 

przedstawiciele parafii – kościołów różnych wyznań z Warszawy i okolic. Wszyscy 

łączyli się w radości z makowskimi chłopakami. Towarzyszył im entuzjazm równy 

Wielkiej Orkiestrze Owsiaka – na mniejszą, ale bardziej wymierną skalę.  

 

– Jurek zapowiada, że jego orkiestra będzie trwała do końca świata i jeden dzień 

dłużej, a nasza korkomania jeszcze dwa dni po końcu świata – odgrażała się z 

radością koordynatorka z Wyszkowa, gdzie zebrano ponad osiem ton nakrętek. 

 

– Zapewniam, że akcja, rozpoczęta trzy lata temu dla naszych chłopców, którzy 

dzisiaj na pewno są szczęśliwi, będzie w szkole kontynuowana. Z myślą o wielu 

innych potrzebujących – deklarował Jan Kolos, dyrektor makowskiej „Jedynki”. 

Nadal nakręcamy „korkomanię”. Mamy już w redakcji kilka nowych worków nakrętek, 

które przekażemy żoliborskiemu stowarzyszeniu.  

 

 



 
 
 

 
 



 

 



 

CZERWIEC 2012 
 

Łącznie w roku szkolnym 2011/2012 

zebraliśmy 1600 kg nakrętek 

 

- o 300 kg więcej, niż w roku ubiegłym  

 

 
 

To nasz wspólny SUKCES! 



 

     W tym roku postanowiliśmy wyróżnić 3 nauczycieli, którzy czynnie włączyli 

się w akcję, przywożąc dużą ilość plastikowych nakrętek . Są to: 

Katarzyna Chmielewska 

Edyta Pieprzyk 

Dariusz Baj 

 

     Dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzinom, nauczycielom oraz 

pracownikom szkoły za udział w Akcji. Ponadto dziękujemy pani Hannie 

Grądzkiej i jej córce - Marysi za duże zaangażowanie w zbiórkę nakrętek. 

     Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie zachęcamy i zapraszamy do dalszej 

zbiórki oraz dostarczania nakrętek.  

 

 

III edycja rusza już we wrześniu 2012r. 

 

 
 

                              Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 
                                                                       Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 



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

 

 

 

Film dla Was  Dziękujemy za Waszą pracę 
 

                                                                                                      

                                                             30 lipiec, 2012 

              Zobacz nowy film   

 

 

 

 

 

 

http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/aktualnosci.php
http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/uploads/2011/04/wallpapers/fullsizes/film1.jpg

