Półkolonie dla dzieci ze Świetlicy Podwórkowej w Łodzi
30 dzieci ze „Świetlicy Podwórkowej” w Łodzi przez całe wakacje uczestniczyło w ciekawych zajęciach sportowych i
artystycznych zorganizowanych przez wolontariuszy PGE.

Pracownicy PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Łódź-Teren (Karolina Dokudowicz-Malesza i Cezary Obszyński oraz Oddziału
Łódź-Miasto (Zdzisława Zajączkowska, Michał Głowacki) oraz Pani Agata Królak z 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej
zrealizowali wspólnymi siłami bogaty program artystyczno-sportowy. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu przez całe
wakacje. Każdy znalazł tam coś dla siebie – były treningi i mecze piłki nożnej, zajęcia z terenoznawstwa z Harcerzami 12
ŁDH, tworzenie glinianych przedmiotów użytkowych, toczenie miseczki na kole garncarskim, tworzenie ręcznie robionych
mydełek glicerynowych, robienie pięknych kartek okolicznościowych oraz warsztaty tworzenia papieru czerpanego w Domu
Papiernika w Łodzi. Dzieci bawiły się wspaniale, po każdych zajęciach pytały o kolejne spotkanie i tematykę warsztatów.
Prosiły o ponowne spotkania z naszymi wolontariuszami, nie szczędząc komplementów: „Pan Czarek to świetny piłkarz,
kiedy następny mecz?”, „Pyszne ciasto Pani upiekła”, „Bardzo Was lubimy”.
28 sierpnia odbyło się zakończenie półkolonii. Dzieci i wolontariusze PGE bawili się razem na kręgielni, a następnie zjedli
ulubioną pizzę popijając wyjątkowo colą ;-)). Wszystkie dzieci otrzymały plecaki z wyposażeniem, które z pewnością
przydadzą im się w nowym roku szkolnym. 6 dzieci nagrodzono za wyjątkowo aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dzieci
podarowały wolontariuszom ręcznie wykonane kartki ze specjalnymi podziękowaniami. Brawa dla wszystkich!
- Bardzo dziękuję całemu mojemu zespołowi za ogromne zaangażowanie, podejście pedagogiczne do dzieci i poświęcenie
czasu prywatnego. Cel naszego projektu został osiągnięty. Warto pomagać i widzieć uśmiech po drugiej stronie. Jestem
pewna, że to dobry początek. Nie rozstajemy się, bo dzieci pragną zagrać kolejny mecz z Panem Czarkiem, pójść do
pracowni Ceramicznej, a w okresie zimowym wykonać kartkę świąteczną z Panią Zdzisią. W okresie wiosennym chętnie
odbędą zajęcia z Harcerzami z 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej, prowadzone przez Panią Agatę. Dziękuję, hura! Udało się!
– mówi Karolina Dokudowicz-Malesza, liderka zespołu wolontariackiego.
Zespół wolontariacki pragnie gorąco podziękować: Panu Arkadiuszowi Przybyszewskiemu z firmy CreateU, który zrobił
piękne zdjęcia podczas zajęć, Panu Grzesiowi Sieczko z Pracowni Ceramiki Artystycznej „Naturalne Klimaty” za cudowne
warsztaty ceramiczne, Panu Tomkowi Adamkiewiczowi i innym wolontariuszom PGE za zaproszenie na piknik kajakowy na
stawach Stefańskiego, Pani Kamili Bernackiej i Pani Patrycji Chrzanowskiej – pedagogom ze „Świetlicy Podwórkowej”, które
czuwały podczas wszystkich zajęć, Bożenie Matuszczak-Królak, koordynatorowi wolontariatu pracowniczego w PGE
Dystrybucja S.A. oraz Patrycji Zaborek za pomoc i wsparcie, pracownikom obu oddziałów, którzy wsparli działania zespołu.

