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Warunkiem dobroci jest wczuwanie się 

w cudze radości i cierpienia. 

Andre Gide  

Drodzy Korkowicze, możemy być z siebie dumni. Z całą pewnością spełniamy 

warunki dobroci. Kolejny rok (a zaczęliśmy we wrześniu 2010)z całą pewnością 

będzie dla nas czasem pracowitym. Dlaczego ? Bo umiemy się wczuwać w 

ludzkie radości i cierpienia. To właśnie dla tych, którzy cierpią, którzy stracili 

radość życia i nadzieję, właśnie dla nich zbieramy nakrętki, aby zobaczyć na ich 

twarzach uśmiech, którego nikt nie jest w stanie kupić za żadne pieniądze. To 

jest uśmiech wdzięczności, radości, a czasem wzruszenia. I właśnie dla tego 

uśmiechu,  warto angażować się w naszą wspólną -  piękną  Akcję, bo jest 

wyrazem solidarności, współczucia i miłości do drugiego człowieka – 

człowieczeństwa. 

W bieżącym roku kontynuujemy zbiórkę nakrętek. Zebrane fundusze 

przeznaczymy na pomoc mieszkanki z Sulejówka. Wiemy, że jest chora, ma 

przepuklinę mózgowo – rdzeniową dlatego nie chodzi od urodzenia. . Nie może 

się samodzielnie poruszać. Dlatego chcemy jej pomóc w zakupie wózka. To 

około 400,00 tysięcy  zł.  

W akcji tej biorą udział również ościenne szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku, Zespół Szkół w Halinowie, Szkoła 

Podstawowa w Chobocie i Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka. 

W pierwszym semestrze 2014/2015 udało nam się uzbierać 314 kg. 

W drugim natomiast -  875kg. Łącznie uzbieraliśmy dla Sandry -  2 tony i 187 kg 

nakrętek. Wspólnie zdaliśmy egzamin na 6 z plusem.  

Sandra się do nas … UŚMIECHNIE 

 



 

GÓRA NAKRĘTEK –  

KONCERT DOBRYCH SERC 

. 

21 maja 2015 r. w Sulejówku odbył się koncert charytatywny, podczas 

którego został wręczony wózek. Dzięki naszej wspólnej akcji marzenie Sandry spełniło się  

W trakcie uroczystej gali zaprezentowali się również uczniowie z naszej szkoły: 

Ignacy Paulinek z kl. Ig 

Natalia Romaniuk z kl. IIc, 

Martyna Kobierska z kl. IIc, 

Marcela Terlecka i Weronika Kuka z kl. IVb, 

Julia Niemczak, Amelia Zwierz, 

Oliwia Pasik, Aleksandra Popławska i Laura korczyk z kl. IVd, 

Oraz Jan Izdebski z kl. Ie gimnazjum 

 

Charytatywna akcja pomocy Sandrze była projektem edukacyjnym koordynowanym przez p. 

Ewę Karaś we współpracy z p. D. Stępień – nauczycielek Gimnazjum nr 2 im. Janusza 

Korczaka w Sulejówku. 

Po zakończonych uroczystościach, Sandra nie zapomniała powiedzieć – DZIĘKUJĘ, a 

zrobiła to z klasą - zaprosiła organizatorów na słodkie lody i każdemu wręczyła piękną różę. 

Podczas spotkania opowiadała o swoich planach życiowych, szkole i pracy. Jej uśmiech, 

ogromny potencjał radości i optymizm -  udzielił się każdemu. 



 



 

 

 

 

 

 



http://www.gim2sulejowek.pl/www_pliki/IMG_2397.JPG 

 



Strona Gimnazjum nr 2  w Sulejówku          

http://www.gim2sulejowek.pl/historia.htm 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



                      

…Kochać, jak to łatwo powiedzieć  

Kochać, tylko to więcej nic.  

Bo miłość jest niepokojem,  

Nie zna dnia, który da się powtórzyć.  

 

Nagle świat się mieści w twoich oczach,  

Już nie wiem, czy ciebie znam.  

Chwile, kolorowe przeźrocza,  

Biegną, szybko zmienia je czas.  

 

Kochać, jak to łatwo powiedzieć.  

Kochać, tylko to więcej nic.  

W tym słowie jest kolor nieba,  

Ale także rdzawy pył gorzkich dni.  

 

Jeszcze obok ciebie moje ramię,  

A jednak szukamy się.  

Może nie pójdziemy już razem,  

Słowa z wolna tracą swój sens.  

 

Kochać, jak to łatwo powiedzieć.  

Kochać, to nie pytać o nic.  

Bo miłość jest niewiadomą,  

Lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi… 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Co z miłości jest zrobione –  

jest Wielkie 



 

 

Nasza wspólna akcja „Nakretka” trwająca od 
tylu lat w naszej szkole nie dobiegła końca.  

Już myślimy o kolejnej osobie, której wspólnie 
możemy pomóc w przyszłym roku. 

Dziękujemy wychowawcom, uczniom i ich 
rodzicom, nauczycielom i wszystkim 

pracownikom z naszej szkoły za tworzenie 
wspólnego dzieła, które przynosi dobro. 

Wszystkich zachęcamy do dalszej zbiórki 
nakretek. 

W sposób szczególny dziękujemy p. B. Ziarko 
oraz firmie Group Poland, która bardzo 

aktywnie włączyła się do akcji. 

 

 
Koordynatorzy akcji: Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 

 

 


