Dnia 4 kwietnia w Sali Ślubów zielonogórskiego Ratusza
odbyła się uroczysta gala Szkolnego Wolontariatu.
Ogłoszono wyniki MIEJSKIEGO KONKURSU 8 WSPANIAŁYCH
Laureatkami konkursu zostały
Zofia Myszkowska i Aniela Zaremba z klasy 5e
Szczególne wyróżnienie otrzymała
Marysia Małolepsza z klasy 5e
Gratulujemy!!!

Nasze szkolne Pole Nadziei. Jesienią wolontariusze sadzili cebulki kwiatów, a dzisiaj możemy
cieszyć się widokiem pięknych żonkili. Zakwitły dla nas i dla pensjonariuszy Hospicjum. To dla
nich była ta akcja. Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Podczas spotkania wolontariuszy w lutym odbyły się wybory najaktywniejszych wolontariuszy,
tych, którzy uczestniczyli we wszystkich akcjach i sumiennie wykonywali swoje zadania. Podczas
głosowania, w którym brali udział wszyscy uczniowie, wybrano 3 uczennice. To one będą
reprezentowały szkołę i nasz klub na Miejskim Konkursie 8 Wspaniałych.

Zosia, Anielka i Marysia z kl.5e podczas eliminacji do konkursu. Uczestników było wielu i duża
konkurencja. Komisja uważnie słuchała prezentacji własnej kandydatów. Nie było łatwo!

4 kwietnia w Sali Ślubów zielonogórskiego Ratusza odbyła się uroczysta gala Konkursu 8
Wspaniałych. Pan prezydent miasta Janusz Kubicki sprawuje patronat nad tym konkursem od wielu
lat. Na uroczystość przybyła pani prezydent miasta Wioletta Haręźlak, by gratulować laureatom i
podziękować im za pracę w szkolnym wolontariacie oraz wręczyć dyplomy i nagrody. Wybrano 8
uczniów spośród wszystkich szkół podstawowych zgłoszonych do konkursu. Laureatkami
Konkursu 8 Wspaniałych w kategorii szkół podstawowych „Ósemeczki” zostały : Zosia
Myszkowska i Anielka Zaremba z klasy 5e, a szczególne wyróżnienie otrzymała Marysia
Małolepsza z klasy 5e. Bardzo się cieszymy i gratulujemy!!

Marysia, Anielka i Zosia z kl. 5e podczas gali prezentowały się bardzo ładnie.( od lewej)

Były też spotkania z przedstawicielami prasy.
Podczas uroczystości w Ratuszu dziewczynki udzieliły wywiadu panu redaktorowi Gazety
Lubuskiej, obszernie wypowiadając się na temat swojej działalności w Klubie Wolontariusza. Były
miłe słowa o szkole i wspólnej pracy w gronie młodych wolontariuszy.

Marysia w blasku fleszy udzieliła wywiadu dla Telewizji w Zielonej Górze. Nasze uczennice
spotkały się z dużą sympatią.

Zosia i Anielka odbierają z rąk pani prezydent pamiątkowe odznaki. Uśmiechają się, bo pani
prezydent lubi żartować!

Gratulacje dla Marysi!

Laureatki konkursu 8 Wspaniałych z panią naczelnik Urzędu Miejskiego i panią Prezydent miasta.
Były dyplomy, nagrody, bardzo miłe słowa i serdeczne uśmiechy! Podziękowania kierowane były
też dla opiekunów młodych wolontariuszy i dyrektorów szkół za tworzenie szkolnej atmosfery
sprzyjającej pracy uczniów.

Podczas uroczystości Anielka, Zosia i Marysia zaprezentowały wiersze, które powstały w
ramach szkolnego konkursu literackiego pod hasłem „Pomaganie jest fajne!”, który zorganizował
Szkolny Wolontariat. Treść utworów związana była z działaniami wolontariuszy . Wszystkim
podobały się utwory, a dziewczynki otrzymały wielkie brawa!

Atmosfera uroczystości była bardzo ciepła i serdeczna. Wśród zaproszonych gości byli rodzice
wyróżnionych wolontariuszy. Byli bardzo dumni ze swoich pociech. Po części oficjalnej wszyscy
zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem. To był miły dzień.
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