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      Już od września 2012r. w Zespole Szkół w Halinowie ruszyła III edycja 

akcji – „GÓRA NAKRĘTEK”.  W zeszłym roku uzbieraliśmy wspólnie 1600kg 

plastikowych nakrętek. Mamy nadzieję, że w tym roku pokonamy swój własny 

rekord.  

W ramach wdzięczności za naszą pracę Żoliborskie 

Stowarzyszenie umieściło muzyczne podziękowanie 

na You Tube : 

Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek dziękuje ludziom dobrej woli:) 
 

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za wsparcie akcji "Nakrętka nadziei" Kochani bez Was byłoby 
trudno...DZIĘKUJEMY 

 

 
 

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

 

http://www.youtube.com/watch?v=gAezbbS0pmo
http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/aktualnosci.php


 

Uroczyste obchody 5 lecia działalności  

Stowarzyszenia 

 
Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek, Liga Kobiet Polskich 

oraz fundacja księdza Orione "Czyńmy dobro" serdecznie zapraszają w 

dniu 6 września 2012r. 

W uroczystościach udział wezmą podopieczni Stowarzyszenia, 

wolontariusze, delegacje ze szkół, przedszkoli i instytucji z całej Polski 

 

 

 
Z okazji Jubileuszu 5 – lecia działalności 

Żoliborskiego Stowarzyszenia 

 DOM RODZINA CZŁOWIEK 

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie  

z Zespołu Szkół w Halinowie   

życzą Pani Zofii Korzenieckiej – Podruckiej  

oraz wszystkim pracownikom Stowarzyszenia 

wytrwałości w pracy charytatywnej na rzecz chorych  

oraz radości z przemieniania 

ludzkich serc w najpiękniejsze ogrody  

Miłości i Nadziei. 

 

  



 

 

 

 

 

Dnia 06.09.2012r.,  

     14 osobowa grupa uczniów z SP wyjechała do Warszawy, aby wziąć udział 

w uroczystych obchodach Jubileuszu 5 - lecia działalności Żoliborskiego 

Stowarzyszenia DOM RODZINA CZŁOWIEK. 

Uroczystość rozpoczęła delegacja młodych wolontariuszy i ich opiekunów ze 

Szkoły Podstawowej w Halinowie. Po prezentacji części artystycznej z okazji 

obchodów Jubileuszu złożyliśmy gratulacje oraz życzenia dla wszystkich 

członków Żoliborskiego Stowarzyszenia.  

W sposób szczególny ciepłymi słowami przywitaliśmy Daniela i Adriana, 

ciesząc się, że poprzez duże zaangażowanie uczniów z Zespołu Szkół w 

Halinowie w akcję „Góra Nakrętek”  mogliśmy się przyczynić do zrealizowania 

marzeń kolejnych osób, dla których nowe wózki stały się początkiem nowej 

historii życia.  

Uczniowie z Zespołu Szkół w Halinowie po raz kolejny przekonali się, że 

„Bezinteresowna pomoc jest wartością”, że warto,  nawet dla uśmiechu chorych 

ludzi, schylić się po zwykłą plastikową nakrętkę,  bo jej wartość jest 

NIEZWYKŁA. 

 

     Z okazji jubileuszu pięciolecia istnienia stowarzyszenia, w intencji jego 

wolontariuszy i wychowanków modlił się w katedrze Polowej Wojska Polskiego 

bp Józef Guzdek   - Bądźcie Rycerzami Miłości Miłosiernej – życzył dzieciom i 

młodzieży z żoliborskiego Stowarzyszenia Dom – Rodzina – Człowiek bpGuzdek. 

Przywołując w homilii postać św. brata Alberta, hierarcha podkreślił, że tym, 

czego każdy człowiek – w tym także ten biedny – najbardziej potrzebuje jest 

miłość. Tłumacząc różnicę  jaka istnieje między litością a miłosierdziem, bp 

Guzdek zaznaczył, że  jałmużna bez miłości jest gorzka, a pomoc przykra. 

Zdaniem biskupa polowego, od pozyskiwanych środków na rzecz innych, 

ważniejsi są sami ludzie, którzy niosą pomoc. 

 

http://radiowarszawa.com.pl/2012/09/5-lat-zoliborskiego-

stowarzyszenia-dom-rodzina-czlowiek/ 

http://radiowarszawa.com.pl/2012/09/5-lat-zoliborskiego-stowarzyszenia-dom-rodzina-czlowiek/
http://radiowarszawa.com.pl/2012/09/5-lat-zoliborskiego-stowarzyszenia-dom-rodzina-czlowiek/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

Kochani 

 

Składam Wam serdeczne podziękowanie. To Wy i My razem zrobiliśmy kawał 

dobrej roboty. Jej efekty to wózki inwalidzkie - protezy dla ludzi cierpiących. 

Pokazaliśmy całej Polsce, że bez pieniędzy, tylko ciężką pracą społeczną, 

determinacją i wiarą w ludzi można iść z pomocą drugiemu człowiekowi. 

Pomoc Wasza i Nasza dała im chęć życia. Nasz cel to niesienie pomocy 

ludziom chorym i poszkodowanym przez los i walka o godność człowieka. 

Pamiętajmy, że w kolejce czeka 50 osób, dajmy im chęć życia .   

                                                                                                                            

Zofia Korzeniecka-Podrucka 

 

Warszawa, dnia 06.09.2012r. 

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


Miłość po błocie chodzi 
 
 

Trudno dziś ją spotkać na świecie, 

Choć nie boi się blasku dnia. 

Ludzie jej ciągle szukają, 

Pytają, co im da. 

 

A miłość po błocie chodzi 

I często jej plują w twarz. 

Nie skusi jej żaden blask. 

A miłość po błocie chodzi. 

Kto fantazję większą ma, większą ma. 

 

Złość i nienawiść na świecie 

Też nie boją się blasku dnia. 

Ludzie im wciąż ulegają, 

Mawiają, że serc już brak. 

 

A miłość po błocie chodzi 

I często jej plują w twarz. 

Nie myśli swego dochodzić, 

Nie skusi jej żaden blask. 

A miłość po błocie chodzi. 

Kto fantazję większą ma, większą ma. 

 

Spróbuj więc zrozumieć brata 

I nie pytaj, co Tobie da, 

W tedy na pewno zrozumiesz, 

Że lepiej jest dawać niż brać. 

 

A miłość po błocie chodzi 

I często jej plują w twarz. 

Nie myśli swego dochodzić, 

Nie skusi jej żaden blask. 

A miłość po błocie chodzi. 

Kto fantazję większą ma, większą ma. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



    Program uroczystości: 

 

 Godz. 13,00    Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie 

                          Msza Święta celebrowana przez Jego Eminencję Księdza Biskupa Józefa    Guzdka  

 Godz. 14,30 – 17,15    Klub „Żagielek”, Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 1 

 Uroczyste wręczenie wózków inwalidzkich dla Daniela i dla Adriana 

 Sprawozdanie z 5 lat działalności Stowarzyszenia 

 Wystąpienia zaproszonych gości 

 Wręczenie dyplomów dla Korkowiczów 

 Piknikowe atrakcje dla dzieci i dorosłych 

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzinom, nauczycielom oraz 

pracownikom szkoły za czynny udział w Akcji. 

Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie zachęcamy i 

zapraszamy do dalszej zbiórki nakrętek. 
 

 

Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 

                                                      Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 

 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=Żoliborskie+stowarzyszenie

+dom+rodzina+człowiek&oq 
 

Jesteśmy z Wami 5 lat Dziękujemy-Stowarzyszenie DOM RODZINA CZŁOWIEK 

 

 

 

Film Postał z okazji 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Żoliborskiego 
Dom Rodzina Człowiek. 
Piosenka została napisana i wykonana przez dzieci z Zespołu Szkół 
w Halinowie 
 

http://www.youtube.com/results?search_query=%C5%BBoliborskie+stowarzyszenie+dom+rodzina+cz%C5%82owiek&oq
http://www.youtube.com/results?search_query=%C5%BBoliborskie+stowarzyszenie+dom+rodzina+cz%C5%82owiek&oq
http://www.youtube.com/watch?v=Dy-Fwg_jEVY


 
 
 
 



 
 
 
 
 



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

 
 

Podziękowania za Waszą obecność na 5-cio leciu 
 

Kochani 

Składam Wam serdeczne podziękowanie. 

     To Wy i My razem zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Jej efekty to wózki inwalidzkie - 

protezy dla ludzi cierpiących. 

Pokazaliśmy całej Polsce, że bez pieniędzy, tylko ciężką pracą społeczną, determinacją i 

wiarą w ludzi można iść z pomocą drugiemu człowiekowi. 

Pomoc Wasza i Nasza dała im chęć życia 

Nasz cel to niesienie pomocy ludziom chorym i poszkodowanym przez los i walka o godność 

człowieka. 

     Pamiętajmy, że w kolejce czeka 50 osób, dajmy im chęć życia 

Zofia Korzeniecka-Podrucka  

 

Lista gości - podziękowania 

Zespół Szkół w Halinowie, Małgorzata Cudny, Justyna Mirosz oraz uczniowie 

Kinga Matjasiak - Orange Polska, Małgorzata Kania - Orange Polska 

Danuta Moskwa-Tusińska - Centrum szkoleniowe TWIWS 

Gimnazjum nr2 w Wyszkowie, ul. Obrońców Westerplatte 

Areszt Śledczy warszawa Białołęka 

Pełnomocnik MON ds. Wojskowej Służby Kobiet, Komandor Bożena Szubińska 

Funkcjonariusze i pracownicy Izby Celnej w Warszawie 

Pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 

Liga Kobiet Polskich, Ordynariat Polowy 

Sylwia Górska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Helena Skoczeń, ZDZ Gimnazjum nr4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego , Biała Podlaska 

Anna Szostakiewicz, Anna Kozak, Zespół szkół nr1 w Białej Podlaskiej 

Agnieszka Ejsmont, Janiana Mocier, Zofia Koch 

Marek Drewnowski - pracownicy czytelni SGGW w Warszawie, Zofia i Witold Godlewscy 

Miejskie Gimnazjum w Zielonce, Grzegorz Grabowski 

Związek Niewidomych, Koło Wołomin, Stowarzyszenie "Samorządny Rembertów" 

Przedszkole w Starych Babicach, dyr. Borzena Pyć, Bank Spółdzielczy w Płońsku 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Warszawa Wola, Koło nr4 

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


Funkcjonariusze i pracownicy KG PSP, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla głuchych w Warszawie 

Dział LME Klienta Biznesowego – Orange, Patrycja Rydlewska 

Anna, Beata, Agata Wirażko, Pracownicy Centrali ING Banku Śląskiego w Warszawie 

Pracownicy szkoły podstawowej w Zagościńcu, Radny Dzielnicy Żoliborz - Roman Krakowski 

III Liceum Oglnokształcące im. Generaa J.Sowińskiego w Warszawie 

Szkoła podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kowieńska 12/20 w Warszawie 

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie, Anita Domańska, Monika Bekisz 

Katarzyna Cyran, Marianna Jasieńska, Szkoła podstawowa nr 263, ul. Szegedyńska II w Warszawie 

Opiekun Klubu 8 Wspaniałych, Ewa Zabłocka, Józef Melak, Piotr Kruk 

Agencja Rezerw Materiałowych, Dział Konferencyjno-Szkoleniowy, Konstancin Jeziorna, ul. 

Sienkiewicza 2/B, Grzegorz Wolny, Jarosław Góralski, inni... 

 

 

 

 

„Nakrętka w Akcji” – TOTALNIE MUZYKALNIE 
 

Na prośbę Stowarzyszenia została napisana piosenka pt.: „Nakrętka w akcji”, 

która opowiada o działalności Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA”.  

 

Historia płyty 

     Pewnego dnia Pani Zofia Korzeniecka – Podrucka,  Prezes  Stowarzyszenia 

Dom Rodzina Człowiek,  wyjawiła mi swoje marzenie:- Chciałabym, aby kiedyś 

powstała piosenka o Stowarzyszeniu. Postanowiłam zrealizować Jej marzenie i 

napisałam słowa piosenki. Pani Zofia była szczęśliwa. Poprosiła mnie o 

dopisanie kilku zwrotek, uwzględniając najbardziej zaangażowanych 

wolontariuszy, pracujących w Stowarzyszeniu na rzecz ubogich i 

niepełnosprawnych. 

 Poprosiłam swoich przyjaciół o pomoc w zrealizowaniu marzeń Pani Zofii, 

ponieważ podziwiam Ją - za wielkie zaangażowanie w niesieniu heroicznej 

pomocy potrzebującym. 

Małgorzata Cudny 

 



Próby, próby, próby…   

   

    

                              



Słodka niespodzianka od Pani Dyrektor Ewy Dziumak 

DZIĘKUJEMY  

 
 

…KAŻDY ZA PIĘKNE ŚPIEWANIE, CUKIERKA DOSTANIE… 

 

 

 



I pan Karaś – MUZYK WIELKI- też dostanie dziś cukierki… 

 

 

 

 



     I tak  po wielu próbach, trwających od września 2012 r. do listopada 

2012r. wraz z Justyną Mirosz, Wojciechem Karasiem, Marzeną Szubą - 

Pohorecką oraz grupą dzieci z naszej szkoły, udaliśmy się do Studia Teatru 

Buffo, aby nagrać płytę. W realizacji tego zadania pomógł nam Pan Zbyszek 

Madej oraz Pan Jarek Regulski, za co z całego serca dziękujemy. 

     Piosenka jest historią o Stowarzyszeniu, o ludziach, którzy z wielkim 

entuzjazmem włączyli się bezinteresownie w wielką akcję zbierania nakrętek, 

aby pomóc chorym i niepełnosprawnym. Płyta ma się stać cegiełką, sposobem 

na  pozyskiwanie pieniędzy na zakup protez oraz wózków inwalidzkich. 

 

 

 

Tytuł piosenki – NAKRĘTKA W AKCJI 

Muzyka – Wojciech Karaś 

Słowa – Małgorzata Cudny 

Korekta – Aneta Szczygielska 

Przygotowanie zespołu – 

Marzena Szuba – Pohorecka, Wojciech Karaś, Justyna Mirosz, 

Małgorzata Cudny 

 

 

 



Projekt graficzny – Monika Kąkolewska 
Koordynatorzy  projektu – Justyna Mirosz i Małgorzata Cudny 

Realizacja dźwięku i mastering – Jarosław Regulski  

Fortepian - Wojciech Karaś 

Śpiew - uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Halinowie:  

Adamiec Karolina 
Biłan Weronika 

Charkiewicz  Zuzanna 
Gałązka Anna 

Gałązka Kamila 
Gomulska Julia 
Górecka Anna 
Izdebski Jan 

Janusz Aleksandra 
Jurek Aleksandra 

Kruczek Agnieszka 
Kuka Weronika 

Kutniewska Magda 
Miros Zuzanna 
Rychlica Maja 

Siwek Katarzyna 
Strzelecka Klaudia 

Stypułkowska Hanna 
Szczęsna Kinga 

Szczygielska Joanna 
Szeląg Bartosz 
Szuba Bogna 

Szydłowska Patrycja 
Szymańska Ewa 

Świerczyński Jakub 
Terlecka Marcela 

Tomaszewska Sylwia 
Wiechetek Jakub 

Żołądkiewicz Dominika 
 

Zrealizowano  w Studiu Teatru Buffo w Warszawie -  listopad 2012 r.Producent :  

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom-  Rodzina - Człowiek   



 
                              Projekt graficzny – Monika Kąkolewska  

 
                                                                                      uczennica ZS Halinów (kl.5a) 

 

 

 

„NAKRĘTKA W AKCJI” 

 
1. Raz zdarzyło się we wtorek, 

                   ktoś zostawił w szkole korek, 

                   ale Ania  go przyniosła 

                   i to była chwila wzniosła. 

2. Pani Zofia -  dobra dusza, 

                   która losem się złym wzrusza. 

                   Wzięła w ręce  całą sprawę, 

                   zaraziła tym Warszawę. 

3. Ta nakrętka,  dobra taka 

                   dla dziewczyny i chłopaka. 

                   Ona właśnie zmieni życie, 

                   by się żyło należycie 

4. Wielu chodzi,  na bok zerka, 

                   może leży gdzieś nakrętka. 

                   Wszyscy łamią  sobie głowę, 

                   każdy krzyczy – JA  POMOGĘ!!  …MOGĘ…MOGĘ… 

5. Ta nakrętka,  dobra taka 

                   dla dziewczyny i chłopaka. 

                   Ona właśnie  zmieni życie, 

                    by się żyło należycie. 



6. Zbiera firma, zbiera szkoła, 

                   rośnie ludzi grupa spora. 

                   Zbiera sąsiad i sąsiadka, 

                   wujek Kazik, ciotka Władka. 

7. Słońce świeci nad Warszawą, 

                   ulicami tiry jadą. 

                   Każdy wiezie tony worków, 

                   kolorowych, małych korków. 

8. Ta nakrętka, dobra taka 

       dla dziewczyny i chłopaka. 

       Ona właśnie zmieni życie, 

       by się żyło należycie. 

9. A pan Mirek z DHL-u 

                   wciąż zadziwia pracą wielu. 

                   Wraz z Igorem, z kierowcami 

                   całym sercem też są z nami. 

10. Ta nakrętka, dobra taka 

       dla dziewczyny i chłopaka. 

       Ona właśnie zmienia życie, 

       by się żyło należycie. 

11. A ich wielkie poświęcenie 

                   robi w Polsce poruszenie. 

                   Dla uśmiechu chorych ludzi 

                   każdy z nich się bardzo trudzi. 

12. Weszły w akcję okolice, 

                  najazd korków na stolicę? 

                  Wszyscy cieszą się dokoła, 

                  wycierają  aż pot z czoła… 

13. Ta nakrętka, dobra taka 

                  dla dziewczyny i chłopaka. 

                  Ona właśnie zmienia życie, 

                  by się żyło należycie. 

14. Żoliborskie już Zrzeszenie 

                  robi  wielkie spustoszenie. 

                  Każdy korek w okolicy 

                   jedzie prosto do stolicy. 

15. Ta nakrętka, dobra taka 

                  dla dziewczyny i chłopaka. 

                  Ona właśnie zmienia życie, 

                  by się żyło należycie. 

16. Nawet Wyszków wszedł w tę akcję, 

                  zasługuje na owację. 

                  Pani Ania - działacz wielki 

                  też dostarcza wciąż nakrętki. 



17. Ojciec Grzegorz i ksiądz Janusz 

                   to prawdziwe dwa Anioły, 

                   czynią dobro, pomagają 

                   udzielając pomoc chorym. 

18. Ta nakrętka, dobra taka 

      dla dziewczyny i chłopaka. 

                  Ona właśnie zmienia życie, 

                   by się żyło należycie. 

19. A gdy trzeba zrobić paczkę 

                  dla ubogiej siostry, brata, 

                  w mig się zajmie tym na pewno 

                  Kinga oraz Małgorzata. 

20. Ta nakrętka, dobra taka 

      dla dziewczyny i chłopaka. 

                  Ona właśnie zmienia życie, 

                  by się żyło należycie. 

21. W Halinowie zapał wielki, 

       brzęczą w pudłach wciąż nakrętki. 

                   Wszystkie dzieci z rodzinami 

                   już od kilku lat są z nami. 

22. I ty możesz wejść w tę akcję, 

                  bo przynosi satysfakcję. 

                  Możesz pomóc ludziom wielu, 

                  dołącz do nas przyjacielu.  - S  T  O  o  O  P  !!!!!!!!!! 

23. Pochwyć napój w obie ręce. 

 Wypij wszystko. Zdrowia życzę! 

  Nie zapomnij o butelce  

  i o korku lub nakrętce! 

24. Plastik wyrzuć do plastików, 

        a nakrętkę wrzuć do wora. 

        Kilka wyuczonych trików 

         I nakrętek góra spora! 

24.  Ta nakrętka, dobra taka 

                    dla dziewczyny i chłopaka. 

                    Ona właśnie zmienia życie, 

                    by się żyło należycie. 

25. Butla w prawo, korek w lewo 

                    teraz pędź, gdzie chcesz kolego. 

                    Pewnie dręczy cię pytanie, 

                    co dostaniesz za zbieranie? 

26. Same plusy i nagrody: 

                   Ekologia. Uścisk dłoni. 

                   Uśmiech tego, co z nadzieją 

                   Marzył o tym, żeby „chodzić”. 



27. I pomyśleć -  radość wielka, 

                   której skutkiem jest …- NAKRĘTKA!!! 

                   Ta braterska chęć działania, 

                   Wielkie Serce Twe odsłania! 

28. I pomyśleć -  radość wielka, 

                    której skutkiem jest …- NAKRĘTKA!!! 

 
                            Ta braterska chęć działania  Wielkie Serce Twe odsłania!  

 

 

 
 

 

 

 

 

Niech z tych nutek piękne sploty 
poszybują do EUROPY 

 



 

 
 

WYRUSZAMY 
 

 



 
 

STUDIO BUFFO 
 

 
Z Panem Jarosławem Regulskim wszystko wydaje się proste 



 
                      START 
 

 
       NAGRYWAMY 



 
Krótki instruktaż Pana Wojciecha Karasia 

 

 

 

 
EKSPRESJA 



 
Małgorzata Cudny… wszystko zgodnie z planem 

 

 

 

 
Każdy stara się jak może 

 



 
Kilka cennych uwag 

 
 

 
Nad rytmem czuwa Pani Marzena 

 



 

 
              Pan Wojtek jest wyraźnie zadowolony 

 

 
Pani Justyna śpiewa z nami 

 



 

                             SOLO 
 

 

 
A teraz efekty specjalne 



 

 
Kolejne wskazówki 

 

 
              Do dzieła!! 



 
Wersje mówione 

 

 

 
                                 Jestem z WAMI  

 



 
Podczas krótkiej przerwy 

 

 

 
                             Po drugiej stronie kulis 



 
Małe poprawki 

 

 

 
Wszystko pod kontrolą 



 

Udało się             Jesteśmy SZCZĘŚLIWI! 

   

 
Na koniec wspólne zdjęcie 



 
Nasz wspaniały fotograf Dariusz Baj 

 

 
 



 

 

 



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

 

 

 

Muzyka do pobrania 

www.youtube.com 

Piosenka pt "Nakrętka" w wykonaniu dzieci Z Zespołu Szkół w Halinowie zarejstrowana w Teatrze 

Buffo. Akcja zorganizowana przez Panią Małgorzatę Cudny dla Stowarzyszenia Żoliborskiego-Dom-

Rodzina-Człowiek z okazji 5 lecia działalności stowarzyszenia 

http://www.mp3god.pl/mp3/j-ZaY51IT5k/piosenka-pt-nakrtka-w-wykonaniu-dzieci-z-

zespou-szkl-w-halinowie  

 

 

 
 

http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/aktualnosci.php
http://www.mp3god.pl/mp3/j-ZaY51IT5k/piosenka-pt-nakrtka-w-wykonaniu-dzieci-z-zespou-szkl-w-halinowie
http://www.mp3god.pl/mp3/j-ZaY51IT5k/piosenka-pt-nakrtka-w-wykonaniu-dzieci-z-zespou-szkl-w-halinowie


 Premiera piosenki 
 

     Dnia 21.12.2012r. w Zespole Szkół w Halinowie odbyła się szczególna 

uroczystość, podczas której po premierowym zaśpiewaniu piosenki, na ręce Pani 

Zofii Korzenieckiej - Podruckiej – Prezesa Żoliborskiego Stowarzyszenia 

Dom Rodzina Człowiek, została wręczona płyta „Nakrętka w akcji”, którą 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z Halinowa 

nagrali w Studiu Teatru Buffo dla Stowarzyszenia. Wszyscy KORKOWICZE, 

ofiarowując płytę, chcieli przez ten gest wyrazić prawdę, iż w dzisiejszym 

świecie, nastawionym na konsumpcję, człowiek stworzony jest do rzeczy 

wyższych - do bezinteresownego dzielenia się miłością i pomocą z innymi. 

     Na uroczystość przybył Burmistrz Halinowa -  Pan Adam Ciszkowski, Pani 

Henryka Pazio, Ks. Robert Rafał Szewczyk – proboszcz parafii p.w. 

Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej w Halinowie,  Ks. Jan Ruciński – 

proboszcz parafii p.w. Świętej Anny w Długiej Kościelnej, Prezes Żoliborskiego 

Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek – Pani Zofia Korzeniecka – Podrucka, 

delegacja Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek: Pani Iwona Glodi, Pan 

Grzegorz Wolny, Państwo Małgorzata i Robert Krzemińscy. 

     Gośćmi specjalnymi   byli: Dr Baull Mahadawi – wykładowca    nauk 

ścisłych Politechniki    Warszawskiej   oraz Dr Abulgasem A.S. Gsuda – 

Ambasador Libii - Prezes Fundacji Pomocy Libijskiej w Polsce. Po krótkim 

przemówieniu gości, Pan Abulgasem A.S. Gsuda zaprosił Panią Dyrektor Ewę 

Dziumak oraz koordynatorów  akcji na   uroczyste otwarcie  Fundacji 

„Niezależny Fundusz     Wsparcia i Pomocy Dzieciom Libijskim”. Pan 

Abulgasem A.S. Gsuda  zachęcił też do współpracy w tworzeniu wspólnego 

dzieła ludzi, którzy „pragną ponad podziałami narodowymi dać rozwój i 

wsparcie młodzieży oraz prawdziwe dzieciństwo dzieciom”. 

 
 



LISTA GOŚCI  

Gmina Halinów 

1. Adam Ciszkowski /Burmistrz/ 

2. Henryka Pazio 

 

Ks. Robert Rafał Szewczyk – proboszcz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski 

Bożej w Halinowie  

Ks. Jan Ruciński – proboszcz parafii p.w. Św. Anny w Długiej Kościelnej 

 

Prezes Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek 

                             – p. Zofia Korzeniecka – Podrucka –  

Delegacja Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek: 

 Iwona Glodi 

 Grzegorz Wolny 

 Państwo Robert i Małgorzata Krzemińscy 

 

 Dr Baull Mahadawi – wykładowca nauk ścisłych Politechniki Warszawskiej 

Dr  Abulgasem A.S. Gsuda – Ambasador Libii  / Prezes Fundacji Pomocy Libijskiej w Polsce/  

Oraz  rodzice uczniów i społeczność szkolna. 

 

 
 

 



…Pewnego dnia Pani 

Zofia Korzeniecka – Podrucka,  Prezes  Stowarzyszenia Dom Rodzina 

Człowiek,  wyjawiła mi swoje marzenie:- Chciałabym, aby kiedyś 

powstała piosenka o Stowarzyszeniu… 

 

 

 



I pomyśleć RADOŚĆ WIELKA, której 

skutkiem jest – NAKRĘTKA… 

 

 
 

 
 



 
 
 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

     
 

Pani Zofia -  dobra dusza, która losem się  złym wzrusza. 
Wzięła w ręce  całą sprawę,  zaraziła tym Warszawę. 

 



 
 
 

 



 

       

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
 
 
 

I ty możesz wejść w tę akcję, 

     bo przynosi satysfakcję. 

Możesz pomóc ludziom wielu, 

         dołącz do nas przyjacielu… 

 

  



 

 

 
 

 



 
 

 

Uroczystość była WIELKA 

Niech nakręca nas NAKRĘTKA 

  Kto się czuje  NAKRĘCONY 

   Niech uzbiera Worów Tony 

Niech uwierzy Polska cała 

Że ta Akcja jest WSPANIAŁA 

 

 

                       



 
 

Z całego serca dziękujemy  

Wszystkim  

Za udział oraz pomoc w nagraniu płyty 

Za udział oraz pomoc w zorganizowaniu 

uroczystości 

Za wsparcie, uśmiech i życzliwość. 
 

 
 

Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 

 

 

 
 



 

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

 

Jasełka w Halinowie 

05 stycznia, 2013r. 

 

     Dnia 21.12.2012 na zaproszenie Zespołu Szkół w Halinowie 
przybyliśmy na jasełka pt.”Dzień z pokłonem u żłóbka”. Aktorzy z klas IV 
zaprezentowali ciekawą historię pastuszka idącego do nowonarodzonego 
Jezusa. 
     Następną atrakcją tego dnia było symboliczne przekazanie płyty na 
ręce Pani Prezes Zofii Korzenieckiej-Podruckiej, którą dzieci z Halinowa 
nagrały dla naszego stowarzyszenia. Autorką słów do piosenki “Nakrętka 
w Akcji” jest pani Małgorzata Cudny, która aktywnie wspiera działania 
naszego stowarzyszenia. 
     Sposobność bezpłatnego nagrania płyty, umożliwił nasz przyjaciel 
Zbyszek Madej. 
Teatr Buffo zaprosił dzieci do studia w którym powstała piosenka o 
naszym stowarzyszeniu, za co bardzo serdecznie dziękujemy. 
     Oprawą graficzną płyty oraz kopiowaniem płyt zajął się pan Bogdan 
Wasilewski, który jak zawsze bardzo aktywnie działa. 
 
Z całego serca dziękujemy dyrektor Zespołu Szkół pani Ewie 
Dziumak, za wprowadzenie szkoły w” Nakrętkowy Świat”. 
 
     Delegacja naszego stowarzyszenia: Zofia Korzeniecka – Podrucka -
prezes naszego stowarzyszenia, Iwona Glodi, Grzegorz Wolny, Robert 
Krzemiński z małżonką, Dr.Bahlul Mehdawi oraz gość specjalny pan 
dr.Abulgasem A.S. Gsuda, który zaprosił delegacje szkoły na uroczystość 
otwarcia Fundacji” Niezależny Fundusz Wsparcia i Pomocy Dzieciom 
Libijskim”. 

     21.12.2012 ogłaszany końcem świata okazał się wspaniałym dniem, 
który zaowocował w nowe pomysły jak również otworzył przed nami 
nowe możliwości. 

 

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


 



 
 

 
 



 

STYCZEŃ 2013 

Do Ogólnopolskiej Akcji "Nakrętka" uczniowie, nauczyciele 

oraz pracownicy  z naszej szkoły wraz z rodzinami włączyli się we 

wrześniu 2010 roku. 

Do tej pory wspólnie uzbieraliśmy 

3 tony 688 tysięcy kg 

plastikowych nakrętek, 

których odbiorcą jest 

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek. 

W bieżącym roku szkolnym udało nam się wspólnie uzbierać 780 kg 

Do akcji włącza się coraz więcej ludzi, rodzin, szkół 

oraz  instytucji, np: firma Colgate. 

 

Czy w tym roku szkolnym pobijemy NASZ rekord??? 

Bądźmy razem, a damy radę!!  

 

Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 

                                                                       Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 

 

 



 

OTO NASI  
 POZYTYWNIE  „ZAKRĘCENI”  

   WOLONTARIUSZE 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

     
 



 

 
 
 

 



 
 

 

               
 
 
 
 
 

Dziękujemy! 

 
                              Koordynatorzy Ogólnopolskiej Akcji „NAKRĘTKA” 

                                                                       Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 



Uroczyste otwarcie Fundacji 

 

      

     Dnia 08.01.2013r., na zaproszenie Pana Abulgasema A.S. Gsudy, 

Pani Dyrektor Ewa Dziumak oraz koordynatorzy akcji wzięli udział w 

uroczystym otwarciu Fundacji „Niezależny Fundusz Wsparcia i Pomocy 

Dzieciom Libijskim” podczas którego Pan Abulgasem A.S. Gsuda  zaprosił 

wszystkich do współpracy w tworzeniu wspólnego dzieła ludzi, którzy „ pragną 

ponad podziałami narodowymi dać rozwój i wsparcie młodzieży oraz 

prawdziwe dzieciństwo dzieciom ”..  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Założyciel fundacji przedstawił 
cele i zadania, które będą 

realizowane przez fundusz. Jednym 
z wielu zadań jest pomoc dzieciom, 
które ucierpiały podczas wojny oraz 

sierotom libijskim 

 

 



 

 

 

 



     
 

 
 

 



 

 
 



                        Pomoc dla Jakuba 

Dnia 10.01.2013 r. w siedzibie Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom 

Rodzina Człowiek odbyło się uroczyste przekazanie roweru rehabilitacyjnego 

dla Jakuba Nowaka z Wiązowny. Uroczystość rozpoczął zespół muzyczny z 

Halinowa piosenką „Nakrętka w akcji” (jej refren uczniowie zaśpiewali w 

języku arabskim).  

 

Niech Pan Balu i Pan Gsuda 

Pozostaną razem z nami 

Teraz wspólnie po arabsku 

Wszyscy refren zaśpiewamy 

 

 



 
 

   

 

Ta nakrętka, dobra taka 

hadi sadada-hiyja kłeijsa 

 

dla dziewczyny i chłopaka. 

lylibneja łalu-led łelu-led 

 

Ona właśnie zmienia życie, 

kanet hiyja naklet haja 

 

by się żyło należycie. 

lylaisz asa-id 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 

 

 
 

            …Bardzo, bardzo Wam dziękujemy… 

 

 

 

 

 



Rower rehabilitacyjny dla Jakuba 

 

     Dnia 10.01.2013 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 1 w 

Warszawie wraz ze sponsorami Ewą i Krzysztofem Kowalczyk przekazaliśmy 

rower do rehabilitacji Kubusiowi z Wiązownej. Pani prezes Zofia Korzeniecka - 

Podrucka przywitała gości i oddała głos sponsorom jak również osobom które 

działają na rzecz osób potrzebujących.  

     Wielką atrakcją uroczystości był występ dzieci z Halinowa, które pod 

przewodnictwem pani Małgorzaty Cudny wykonały piosenkę pt.“Nakrętka w 

akcji”. Dyrygenturą zajęła się pani Marzena Szuba-Pohorecka, a na pianinie 

akompaniował pan Wojciech Karaś. Zaśpiewana piosenka wzruszyła gości do 

łez. Wyjątkową niespodzianką było wyśpiewanie refrenu w języku arabskim na 

cześć przyjaciół z Libii. 

Po występie zaprosiliśmy gości do stołu na poczęstunek. 

     Atmosfera tego dnia była wyjątkowa tak jak wyjątkowi są nasi przyjaciele, 
którzy zakupili rower dla Jakuba. Ewa i Krzysztof bardzo aktywnie wspierają 
działania naszego stowarzyszenia, za co serdecznie dziękujemy. 

 

 



 

IZBA CELNA w WARSZAWIE 

 



 

 

 



Dnia 15.03.2013 r.  

Odwiedzili  nas:  Pani Zofia, p. Balu i p.Wolny.  Folder przedstawiający historię 

naszej współpracy ze Stowarzyszeniem wyraźnie się wszystkim  podobał. 

 

 

 

         



 



Pomagamy  
Ani, Jackowi i Małgosi 

 

 

 

 

Aktualnie trwa zbiórka nakrętek dla 

trojga potrzebujących. 

 

 

 

Ania   potrzebuje wózek inwalidzki 

 

 

Jacek  zbiera z nami na wózek 

elektryczny 

 

 

Małgosia  marzy o lekkim spacerowym 

wózku 

 

 

http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/ania.php
http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/jacek.php
http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/malgosia.php


 

 
 

 



8 kwiecień 2013-   Przekazanie wózków 
 

               JACEK                                       

 

               MAŁGOSIA  

 

                     ANIA          

 



Jesteśmy z Wami!!!!! 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 
 

 



 

 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

p.ANIA

MAŁGOSIA

p. JACEK



 
 

 



 
 
 

 



 

 

 



 
 

…I ty możesz wejść w tę akcję, 
             bo przynosi satysfakcję. 
     Możesz pomóc ludziom wielu, 
          dołącz do nas przyjacielu… 
 

 

 

 



 
 

 



 

 



 
 

 
 

 



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

 

 

 

 8 kwiecień 3013 Przekazanie trzech wózków. 

 

 

Dnia 08.04.2013 o godz.13.00 w szkole przy ulicy Balkonowej 4 Żoliborskie 

Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek przekazało 3 specjalistyczne wózki. 

Przybyłych licznie gości przywitała pani Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka. W swoim 

wystąpieniu podziękowała wszystkim korkowiczom i opowiedziała o działalności 

Stowarzyszenia. Podkreśliła również fakt iż nasze Stowarzyszenie jest inne od innych, 

a nasze działania całkowicie społeczne. W ciągu swojej działalności przekazaliśmy 16 

wózków z napędem oraz protezy. Staliśmy się nakrętkową  rodziną-widzimy ludzką 

krzywdę, słyszymy ludzi wzywających pomocy, nie przymykamy oczu na ból i 

cierpienie. 

      Następnie głos zabrała pani Małgorzata Cudny, która przedstawiła kulisy 

powstania piosenki ,,Nakrętka w akcji,,. To właśnie pani Małgorzata napisała 

nakrętkową piosenkę oraz zaangażowała swoich uczniów do promowania akcji 

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


poprzez muzykę. Młodzież z Halinowa upiększyła uroczystość, a wraz z piosenką 

poszła w świat misja pani Małgorzaty – „ podaj miłość dalej”.  

     Pan Burmistrz Dzielnicy Targówek Sławomir Antoniak nagrodził szkoły oraz 

przedszkola ze swojej dzielnicy upominkami za działalność społeczną co jest 

wspaniałą inicjatywą oraz promocją działalności społecznej. Po wystąpieniach 

nastąpił upragniony moment przekazania wózków. Ania, Małgosia oraz Jacek 

rozpoczęli nowy rozdział swojego życia. Specjalistyczne wózki umożliwiły 

swobodniejsze i bezpieczne życie oraz wywołały ogromną radość. Po tych 

wzruszających chwilach rozdaliśmy dyplomy przybyłym gościom oraz zaprosiliśmy na 

poczęstunek. 

Zofia Korzeniecka - Podrucka 

 
 
 



W roku szkolnym 2012 / 2013 wszyscy uzbieraliśmy 1460 kg 

nakrętek.  

To nasz wspólny sukces.  

Dziękujemy wszystkim wychowankom, ich rodzicom oraz 

pracownikom szkoły  

za udział w akcji. 

W sposób szczególny dziękujemy wolontariuszom, którzy 

systematycznie pomagali przy znoszeniu worków  

z nakrętkami do magazynu. 

Są to:  

D. Krupa, A. Krupa, M. Oklasiński, P. Sikorski, C. Hajduk, N. 

Masionek, D. Smoczyński, M, Krukowski, W. Komar, Z. Zielińska, 

W. Pasik, J. Wysocka i A. Lema. 

Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy i zapraszamy  

do dalszej zbiórki oraz do dostarczania nakrętek. 

IV edycja rusza już we wrześniu 2013r. 

 



        

 



DZIĘKUJEMY!!! 

Koordynatorzy Akcji : Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 

 

 


