MIKOŁAJE Z MECHANIKA W AKCJI!!!
piątek, 09 grudnia 2016 08:14

Jesteśmy „nowi” w wolontariacie i mimo, że wciąż poznajemy szkołę i nowych ludzi, zgłosiliśmy
się do akcji "Mikołaj".

Trochę z ciekawości, ale też z chęci niesienia pomocy innym. Dlatego 6 grudnia, wraz z całą
grupą, zebraliśmy się razem, aby odwiedzić starszych i chorych. Nie ukrywamy, przyznajemy
się, na początku nie byliśmy pewni tego, czy zdołamy wykonać postawione przed nami zadanie.
Przebrani i gotowi do wyjścia zabraliśmy ze sobą prezenty i ruszyliśmy w drogę. Ku naszemu
zdziwieniu to wielkie wyzwanie zaczęło nam sprawiać wielką radość. Z coraz to większym
uśmiechem na twarzy odwiedziliśmy kolejne, czekające na nas osoby chore, starsze i samotne.
Niezapomniane są te momenty, gdy na twarzy tych ludzi pojawiał się uśmiech. Dzięki tej akcji
ujrzeliśmy wszystko z innej perspektywy. Gotowi czekamy na kolejne takie akcje. Naprawdę
warto podarować innym swój czas, swój uśmiech, swoją dłoń i niejednokrotnie łzę. Ta
mikołajowa przygoda otworzyła na pewno nowy rozdział w naszym życiu i dała nam dużo do
myślenia. Sprawiła, że chcemy być lepsi i zaczniemy wymagać od siebie więcej. Na pewno
zaczęliśmy bardziej doceniać to, co mamy.

Jesteśmy dopiero w pierwszej klasie, dlatego przed nami wiele akcji, w których na pewno
weźmiemy udział. Oto pełen skład niezwykłej ekipy świętego Mikołaja:

Aniołki: Gosia Korchowiec, Gabriela Zarzycka kl. I est, Paulina Perlak, Julia Młynarska,
Patrycja Gacek kl. I ft, Ola Kuryło kl. I lt, Magdalena Szmyt, Paulina Pietrucha kl. II ft, Ola
Zapalska, Agata Korszla kl. II mt, Martyna Burek kl. III mbt, Paulina Sanecka, Madzia Pelc,
Gabriela Wojtaszek, Madzia Wnuk, Aneta Warzybok, Gabriela Żyła, Asia Głowiś, Gabrysia
Mazur kl. III ft, Karolina Wojtan kl. IV mt, Paulina Siudak, Gosia Domaradzka, Weronika Teper,
Klaudia Skrobacz, Ewelina Krupa kl. IV ft.
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Mikołaje: Gracjan Rudzik kl. I est, Dominik Sobota kl. I lt, Marcin Makowski, Wojciech Maciąg,
Piotr Gołojuch kl. I mt, Dawid Pleśniak kl. I bt, Mateusz Buda, Damian Wacław kl. II ct, Michał
Marciniec kl. III mbt.

Dziękujemy pani Kindze i pani Iwonie, które pomogły mam odnaleźć się w wolontariacie i
zawsze są chętne, aby nam pomóc :-).

Dziękujemy bardzo również pani Edycie Dragulskiej i pani Dorocie Łagowskiej za pomoc w
„odnajdywaniu” ulic i mieszkań i za to, że czuwały nad naszym bezpieczeństwem.

Patrycja Gacek, Julia Młynarska kl. I ft i Marcin Makowski kl. I mt
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