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 Ideę wolontariatu można analizować z wielu 

punktów widzenia. Każdy z nas ma swoją definicję, wynikającą z osobistych odczuć, jakie się 

z nimi wiążą. Czym jest poświęcenie oraz bezinteresowne niesienie pomocy innym ludziom? 

Odpowiedzi jest wiele. Jedni twierdzą, że najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia 

jest: Co robisz dla innych? (Martin Luther King.) inni, że najlepszą drogą do odnalezienia 

samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym (Ghandi). To prawda, jednakże naszą 

inspiracją do włączenia się w Ogólnopolską Akcję „Nakrętka”,  stała się złota myśl 

największego Autorytetu Polaków -  Jana Pawła II -  Człowiek jest wspaniałą istotą nie                 

z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się 

dzieli z innymi. 

Małgorzata Stolarska napisała: Bądź dla innych słonecznym zegarem – odmierzaj 

dla nich tylko słoneczne godziny. Poprzez włączenie się w akcję, postanowiłyśmy, stać się 

słonecznym zegarem dla tych, którzy zapomnieli, że słońce jest dla wszystkich. Z wielkim 

zapałem zaczęłyśmy zachęcać uczniów do zbierania zwykłych plastikowych nakrętek, 

których wartość jest niezwykła.  

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. 

 

W 2010r. podjęliśmy współpracę z „Żoliborskim Stowarzyszeniem 

Dom Rodzina Człowiek” (www.dom-rodzina-czlowiek.org). Był to początek wspaniałej 

przygody. W pierwszym semestrze udało nam się uzbierać ponad 600 kg nakrętek.  

14 września 2011r. w Auli Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbył się 

uroczysty akt przekazania pierwszego elementu protez dla Pana Michała Mroczka, 

sfinansowanych z funduszy uzyskanych w społecznej akcji gromadzenia i sprzedaży 

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

http://www.dom-rodzina-czlowiek.org/
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wychowankowie (wraz z odziałem przedszkolnym) uczestniczyli 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 - (Głos Sumienia Nr 1/2011).  

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. Spotkanie miało 

wymiar integracyjny, ponieważ na wspólną zabawę były zaproszone dzieci zdrowe                         

i niepełnosprawne. Uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. (Głos Sumienia Nr 2/2011).  

W 2011/2011 wspólnie uzbieraliśmy 1308,53 kg nakrętek - LOGO naszej szkoły 

zostało zamieszczone na stronie Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek.                 

W tym czasie został napisany wiersz na temat akcji, który – jak się później okazało – stał się 

treścią piosenki Stowarzyszenia.  

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

przekazania II elementu protez dla p. Michała Mroczka, sfinansowanych z funduszy 

uzyskanych w społecznej akcji gromadzenia i sprzedaży plastikowych nakrętek. 

W dniach 14 i 15 października 2011r. szkoła w Halinowie obchodziła swoje 

dziewięćdziesiąte urodziny. 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. 

(Głos Sumienia Nr 1/2012).  

     14 marca 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. (Tygodnik Ostrołęcki - Zakręcili się po wózki). Łącznie w roku szkolnym 2011/2012 

zebraliśmy 1600 kg. W ramach wdzięczności za naszą pracę Żoliborskie Stowarzyszenie 
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umieściło muzyczne podziękowanie na You Tube oprawiając muzycznie nasze zdjęcia z akcji 

oraz wiersz promujący akcję „Nakrętka”.  

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 06 września 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               

z naszej Szkoły 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 

„NAKRĘTKA” mogliśmy się przyczynić do zrealizowania marzeń kolejnych osób. 

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. Na prośbę Stowarzyszenia została 

napisana piosenka pt.: „Nakrętka w akcji”, która opowiada o działalności Ogólnopolskiej 

Akcji „NAKRĘTKA”.  

…Pewnego dnia Pani Zofia Korzeniecka – Podrucka,  Prezes  Stowarzyszenia Dom Rodzina 

Człowiek,  wyjawiła nam swoje marzenie:- Chciałabym, aby kiedyś powstała piosenka                       

o Stowarzyszeniu. Postanowiłyśmy zrealizować Jej marzenie. Pani Zofia była szczęśliwa. 

Poprosiła nas o dopisanie kilku zwrotek, uwzględniając najbardziej zaangażowanych 

wolontariuszy, pracujących na rzecz ubogich i niepełnosprawnych. Nasi przyjaciele pomogli 

nam w zrealizowaniu marzeń Pani Zofii. Po wielu próbach, trwających od września 2012 r.              

do listopada 2012r. wraz z 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. 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 miała stać 

się cegiełką, sposobem na  pozyskiwanie pieniędzy na zakup protez oraz wózków 

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

dzieci-z-zespou-szkl-w-halinowie .  

Dnia 21 grudnia 2012r. w Zespole Szkół w Halinowie odbyła się szczególna 

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

Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek, została wręczona płyta „Nakrętka               

w akcji”. 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, 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                        

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
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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 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”.  

W 2011/2012 roku szkolnym udało nam się wspólnie uzbierać 780 kg. Do akcji 

włączało się coraz więcej ludzi, rodzin, szkół oraz  instytucji, np: firma Colgate, Cegedim 

Group Poland, ANART.   
Dnia 08 stycznia 2013r. na zaproszenie Pana Abulgasema A.S. Gsudy, Pani Dyrektor 

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. 

  Dnia 10 stycznia 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).  

 

 
 Jacek       Małgosia                      Ania 

 

 

08 kwietnia 2013r. w szkole przy ulicy Balkonowej 4 Żoliborskie Stowarzyszenie 

Dom Rodzina Człowiek przekazało 3 specjalistyczne wózki. Nasza  młodzież z Halinowa 

upiększyła uroczystość, śpiewając znaną już wszystkim piosenkę, a wraz z nią poszła w świat 

nasza misja – „ podaj miłość dalej”.  Uroczystość była emitowana w TVP info. Cała nasza 

społeczność szkolna i lokalna mogła się przekonać jak cenne są nasze wspólne działania.  

W roku szkolnym 2012 / 2013 wszyscy uzbieraliśmy 1460 kg nakrętek, a  w roku 

szkolnym 2013/2014 - 1312 kg nakrętek.  
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W latach 2013/2015 postanowiliśmy pomóc 20 letniej Sandrze, uczennicy II klasy 

Szkoły Zawodowej w Warszawie. Od urodzenia nie chodzi, ma stwierdzoną przepuklinę 

mózgowo – rdzeniową, co jest bezpośrednia przyczyną trudności w poruszaniu się 

samodzielnie. W 2014/2015 dalej zbieraliśmy dla Sandry nakrętki. Zebrane fundusze 

przeznaczyliśmy na pomoc w/w mieszkanki z Sulejówka. Z wielkim zapałem dążyliśmy             

do tego, aby pomóc jej w zakupie wózka. To około 4 tysiące złotych.  Łącznie uzbieraliśmy 

dla Sandry -  2 tony i 187 kg nakrętek. Zdaliśmy egzamin na 6 z plusem. 

  

 

    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. 

Charytatywna akcja pomocy Sandrze była projektem edukacyjnym koordynowanym przez 

nauczycielki z Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku. Postanowiliśmy 

wesprzeć koleżanki z ościennej szkoły. Udało nam się!  Uzbieraliśmy najwięcej nakrętek. 

Warto było! Uśmiech Sandry i łzy wzruszenia mają niezwykłą wartość. Takie chwile zapisują 

się w sercu na zawsze. Gale, akcje, uroczystości wychowują młodych. Uczą empatii i pokory 

oraz bezinteresownego służenia drugiemu człowiekowi.  

Po zakończonych uroczystościach, Sandra nie zapomniała powiedzieć – 

DZIĘKUJĘ, a zrobiła to z wielką klasą. Zaprosiła organizatorów akcji  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. 

(TYGODNIK POWIATU MIŃSKIEGO I WESOŁEJ – LOKALNA nr.22 (584) rok XIV). 

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

końca. 

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zbiórkę plastikowych nakrętek. Ponownie 

podjęliśmy współpracę ze szkołą w Sulejówku. Pod koniec roku szkolnego planujemy 

organizację koncertu charytatywnego z udziałem przedstawicieli szkół zaangażowanych                 

w akcję. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc dla mieszkańca Sulejówka – 

Michała, który cierpi na chorobę zaniku mięśni, co wpływa na ograniczone możliwości 

samodzielnego poruszania się. Chcemy pomóc Michałowi w zakupie podnośnika do 

aktywnej rehabilitacji.  

 

    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.  
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Od początku naszej wspólnej akcji,  udało nam się 

uzbierać 6 ton 512 kg. 

 
Przez te wszystkie lata mogliśmy ucieszyć wielu potrzebujących ludzi i przyczynić się 

do zrealizowania ich marzeń. Udowodniliśmy, że to, co wydaje się czasem niemożliwe -               

jest możliwe! Wystarczy tylko tego chcieć i samemu w to uwierzyć. Nasze zaangażowanie 

świadczy o nas, o naszej szkolnej społeczności i środowisku lokalnym, w którym mieszkamy 

i które tworzymy.  

      Można liczyć pieniądze, nakrętki, ale jakie to ma znaczenie? Najważniejszy w każdym 

działaniu jest CZŁOWIEK, Jego godność, uśmiech, radość, poczucie własnej wartości                   

i świadomość, że może kochać i być kochanym, a tego uczymy się przez całe życie.  

                               Idąc za myślą św. Jana Pawła II nasi wolontariusze pamiętają, że:  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;                  

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

 

Koordynatorzy Akcji „Góra Nakrętek”: Małgorzata Cudny i Justyna Mirosz 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


