
3 listopada w Sejmie odbyło się otwarcie wystawy "Odczarować zespół Downa".

Nasze wolontariuszki: Aleksandra Dalton, Natal ia Krzywonos i Katarzyna Jurkowska zostały zaproszone przez

Tatianę Kapińską - prezes Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" na tę wystawę, spektakl pt. "Peregrinus władca serc",

opowiadający o matce spodziewającej się

dziecka z zespołem Downa oraz zwiedzanie

Warszawy i Sejmu. Dziewczęta miały okazję

uczestniczyć w niecodziennej lekcji

wychowawczej dotyczącej aspektów

niepełnosprawności. - Dzieci

niepełnosprawne ze Stowarzyszenia „Nasze

Dzieci”, z którymi spędziłyśmy cały dzień,

dały nam dużo radości. Poznałyśmy je lepiej.

Są otwarte, wrażl iwe, prostol ini jne. One uczą

nas prawdziwej, szczerej miłości, radości

z życia - wpominają.

Ewa Dąbrowska

Lekcja szczerej miłości i radości z życia

Kolejny raz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 odbył się "Bal Wszystkich Świętych". Z tej okazji

uczniowie, głównie nasi wolontariusze, mieli możliwość przebrania się za ulubionego świętego, którego

następnie mieli zaprezentować podczas ogłoszonego konkursu.

Tego dnia w szkole panował wyjątkowy,

podniosły nastrój. Radość

okazywaliśmy nie tylko poprzez wyraz

twarzy, który obrazuje radość ducha,

ale również, poprzez biały strój.

W czasie specjalnej akademii

śpiewaliśmy i bawil iśmy się z naszymi,

małymi "świętymi". W ten sposób

pokazaliśmy, że można bawić się w

sposób chrześcijański i że ta zabawa

może być dla dzieci atrakcyjna, nieść

uśmiech, radość i pozytywny przekaz.

Odbyły się dwa spotkania konkursowe.

Na pierwszym, zwyciężyła Olga

Chojnacka z klasy 3a - przebrana za

świętą Faustynę. Na pytanie, kto przygotował jej taki strój, odpowiedziała, że babcia. - To jest ulubiona jej święta, a

teraz została moją świętą - powiedziała.

Na drugim spotkaniu - I miejsce zajął Bartłomiej Tomczyk z klasy 3b. Był przebrany za Jana Pawła I I . Na pytanie,

dlaczego wybrał takiego świętego, odpowiedział: Bo to nasz wielki Święty, chciałbym Go naśladować.

Ewa Dąbrowska.

"Bal Wszystkich Świętych"
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ARKOWA BOHEMA
ROZMOWA Z KAROLINĄ SKRZEK I ADRIANEM SZARYM

INSTRUKTORAMI ZAJĘĆ LITERACKO – TEATRALNYCH W „ARCE”

- XIII finał? To nie pomyłka?

Adrian Szary: Nie! (śmiech). Chociaż XI I I Regionalny

Konkurs Literacki trwa rzeczywiście dopiero od

sześciu lat. Właśnie zaczęliśmy siódmy sezon.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poetyckiej

i prozatorsko - dramatycznej. Dwa razy w roku.

W sezonie jesienno – zimowym i wiosenno – letnim.

Do Jury zapraszamy znanych radomskich pisarzy

i poetów. Gościl i u nas m. in. Monika Mazur,

Walentyna Pawelec, Marcin Kępa, Izabella

Mosańska, Grzegorz Bartos, Robert Utkowski,

Sebastian Równy, Paweł Podlipniak czy Andrzej

Mędrzycki. Konkurs wyrósł na łamach moich

arkowych warsztatów literackich, które zacząłem

prowadzić w 2008 roku. Każdy rok kończy się

wydaniem książki. Właśnie pracujemy nad szóstą

antologią.

Spotykamy się w "kawiarni" Stowarzyszenia Cetrum Młodzieży "Arka" tuż po finale XIII
Regionalnego Konkursu Literackiego. Zasiadamy do rozmowy w wyśmienitych
nastrojach. Za nami rozdanie nagród laureatom konkursu, występ "arkowego" zespołu
oraz rozmowa z gościem specjalnym wieczoru radomskim poetą i dziennikarzem
Andrzejem Mędrzyckim, który odczytał kilka swoich najnowszych wierszy. Powietrze
przesiąknięte poezją i muzyką. Zaczynamy!

Arka wydaje się świetnym miejscem spotkań dla

poetów, literatów, ludzi teatru, muzyków? Myślisz, że

tworzy się radomska artystyczna oaza, nasza

arkowa bohema?

AS: Myślę, że „Arka” zaczyna być kojarzona

z działalnością kulturalną. To cieszy. Oferta jest dosyć

szeroka. Ty prowadzisz zajęcia muzyczne, Karol ina Skrzek

– teatralne, Ola Golus – taneczne, Beata Kępa –

plastyczne, a całość imprez koordynuje Rafał Graczyk.

Ja prowadzę warsztaty l iterackie i staram się przynajmniej

raz w miesiącu organizować jakiś autorski wieczór l iteracki

w naszej arkowej kawiarni, zapraszając arkową grupę

teatralną, muzyczną, taneczną, plastyczną, by można było

pokazać efekty naszej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Do tego dochodzi wspomniany Regionalny Konkurs

Literacki. Widać więc, że w zakresie kultury dzieje się tu

dużo i rzeczywiście powstaje chyba, jak to ładnie

powiedziałeś, mała arkowa bohema.

Nasi instruktorzy z grupą teatralną
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- Kto trafia do Ciebie na zajęcia?

AS: Młodzież z różnych radomskich szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, ale także studenci i seniorzy.

W tym roku kalendarzowym poszerzyl iśmy ofertę

o zajęcia teatralne

prowadzone przez

Karolinę Skrzek.

- No właśnie. Opowiedz

nam, Karolino, o tych

zajęciach.

Karolina Skrzek:

Spotkania odbywają się

co tydzień, rozpoczynają

się od rozgrzewki:

rozciąganie,

rozgrzewanie aparatu

mowy, ćwiczenia

dykcyjne. Kolejnym etapem są próby do zaplanowanych

występów.

- Kto na nie przychodzi?

KS: Głównie dzieciaki z arkowych świetl ic i wolontariusze.

Stałą grupę stanowią wychowanki Miejskiego Ośrodka

Socjoterapii – „Pałacyk” w Radomiu. Na co dzień opiekuje

się dziewczynami Pani Agata Szymańska. Przychodzą też

uczniowie radomskich gimnazjów i l iceów.

- Jakie prowadzicie formy pracy z dziećmi i młodzieżą?

AS: Na warsztatach literackich doskonalimy umiejętność

pisania własnych tekstów poetyckich, prozatorskich

i dramatycznych. Poznajemy tajniki teori i l i teratury,

interpretujemy teksty znanych autorów i przygotowujemy

młodzieżowe utwory do publikacji i prezentacji na

wieczorach i konkursach literackich. Nawiązujemy też

współpracę z radomskimi ośrodkami kultury i zapraszamy

do nas znanych radomskich poetów i pisarzy.

KS: Na zajęciach teatralnych pracujemy na tekstach.

Uczymy się ich interpretacji , przygotowujemy również

etiudy teatralne, które potem pokazujemy na arkowych

imprezach. Bierzemy także udział w przeglądach i

konkursach teatralnych. Wśród naszych dotychczasowych

najważniejszych działań wymienić należy m. in. występ

na scenie radomskiego teatru, w ramach Gali Ośmiu

Wspaniałych, Akcję Czytania Dzieciom w „Łaźni”, czy

ostatni spektakl przygotowany przez arkową grupę

teatralną „Klucz niebieski”, na podstawie tekstu Leszka

Kołakowskiego, pokazywany w ramach Tygodnia Kultury

Chrześcijańskiej w „Resursie Obywatelskiej”. Udało nam

się również zaprosić na zajęcia aktora radomskiego teatru

Kamila Woźniaka, który opowiedział o tajnikach swojego

zawodu. Ponadto wzięl iśmy udział w „Festiwalu Lalki

i Słowa” w DK Idalin.

- SCM "Arka" realizuje projekt 25=1 5 (25 lat

wolności = 1 5 lat wolontariatu) Ważne słowa:

wolność i wolontariat! Jak Ty Adrianie odczuwasz

wolność? Czym ona dla Ciebie jest?

AS: Wolność to możliwość

samodzielnego decydowania

o sobie, ale także

odpowiedzialność za

podejmowane decyzje i wybory.

Jest to więc przywilej , ale

i pewien obowiązek.

- A jak Ty Karolino widzisz

ideę wolontariatu?

KS: To bezinteresowna pomoc

drugiemu człowiekowi. Czas,

który mu się poświęca.

Dzielenie się z nim swoimi

zainteresowaniami. Uwielbiam współpracę

z młodymi ludźmi. To nie tylko rozmowy, ale także

zarażanie się wspólną pasją. Największą radość

sprawia mi uśmiech na twarzy moich podopiecznych

oraz zadowolenie po występach.

Dziękuję Wam za rozmowę.

Robert Murdza

Adrian Szary - radomianin, polonista ZSO nr 6 im.

Jana Kochanowskiego w Radomiu, instruktor

warsztatów literackich w Stowarzyszeniu Centrum

Młodzieży "Arka", autor pięciu tomików poezji , zbioru

bajek, opowiadań, monodramu, redaktor pięciu

antologii współczesnej l iteratury młodzieżowej.

Karolina Skrzek - absolwentka VI LO im. Jana

Kochanowskiego w Radomiu, instruktorka zajęć

teatralnych w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży –

„Arka”, znana z dwóch autorskich monodramów: „Bal” i

„Modlitwa Heloizy”.

Adrian Szary, Karol ina Skrzek

z aktorem Kamilem Wożniakiem



Dyżury wolontariuszy Szkolnego Klubu

Młodzieżowego Wolontariatu ,,Pomocna dłoń”

przy Publicznym Gimnazjum nr 1 0 w Radomiu w

Kuchni dla ubogich przy Klasztorze O.O.

Bernardynów.

, ,Człowiek jest wspaniała istotą nie z powodu dóbr,

które posiada, ale jego czynów. Nie jest ważne to,

co się ma, ale czym się dziel i z innymi” – to są

słowa naszego Świętego Papieża Jana Pawła I I .

Tę maksymę realizują nasi klubowi wolontariusze,

pracując w Kuchni dla ubogich. Raz w tygodniu

czteroosobowa grupa pomaga w przygotowywaniu

posiłków dla najuboższych mieszkańców Radomia:

obierają cebulę, ziemniaki, sprzątają stołówkę. Brat

Kazimierz Górka – opiekun Kuchni powiedział

w wywiadzie dla , ,Gościa Niedzielnego”: , ,Publiczne

Gimnazjum nr 1 0 jest jedyną szkołą z terenu

Radomia, która już od dziewięciu lat pomaga nam.

Uczniowie spisują się wspaniale. Ojcowie

Bernardyni są wdzięczni Dyrekcji i uczniom za tak

wielkie zaangażowanie.” Nieraz niejedna łza

popłynie po twarzy wolontariusza (oczywiście

z powodu cebuli ! ). Zimą, gdy sypnie śniegiem,

odśnieżają alejki przed budynkiem kuchni. Praca

w kuchni jest wspaniałą lekcją wychowania, która

uświadamia wielką wartość działalności

wolontariackiej, wykraczającej poza więzi rodzinno

– przyjacielsko – koleżeńskie.

Julia Warchoł i Oliwia Spławiec

Publiczne Gimnazjum Nr 1 0 w Radomiu

Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu ,,Pomocna

dłoń” przy Publicznym gimnazjum nr 1 0 w Radomiu

wraz z Samorządem Uczniowskim kontynuuje akcję

,,Adopcja na odległość”, która jest prowadzona przez

Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. Nasza szkoła

wspiera księży salezjanów już ósmy rok.

"Adopcja na odległość” umożliwia edukację wielu tysiącom

dzieci i młodzieży w dalekiej, biednej Afryce. Jest pięknym

dziełem wychowania i kształtowania chrześcijańskich postaw

młodych ludzi z "Czarnego Lądu". Naszymi podopiecznymi

jest grupa młodzieży z miejscowości Luwingu w Zambii .

Siostry koordynujące pomoc w ramach , ,Adopcji na

odległość’’ Evelyn Chisanga i Mwenya Marie – Claire piszą

do nas w liście z Zambii : , ,Dzięki Waszej dobroci i hojności

opłacamy czesne 505 podopiecznym, zapewniamy pomoce i

przybory szkolne, posiłek i medykamenty. Ponadto dzieci

otrzymują dodatkowo mydło, odzież i najbardziej

potrzebujący artykuły spożywcze i odzież do domu”. Oto jak

dziękuje nam jeden z młodych Zambijczyków, Esnart Banda:

, ,Najpierw chcę Wam powiedzieć - dziękuję - za to, że

jesteście właśnie tacy. Nie zmieniajcie Waszych serc, które

są tak dobre i kontynuujcie to, co robicie w taki właśnie

wspaniały sposób. Wy jesteście naszymi ANIOŁAMI!”

Ponadto co dwa lata organizowane są spotkania formacyjne

z wolontariuszami salezjańskimi: ks. Markiem Kowalskim i

Afrykańczykiem Sanzą Mulangu. Zaproszeni goście

opowiadają o swojej pracy wolontariackiej na "Czarnym

Lądzie" i zachęcają do kontynuowania akcji . Mając na

uwadze myśl św. Jana Bosco , ,Szczęście dziecka polega na

świadomości tego, że jest kochane” organizujemy w naszej

szkole kwesty i dyskoteki charytatywne, a zebrane pieniądze

przekazujemy salezjanom”.

Julia Warchoł i Oliwia Spławiec

Publiczne Gimnazjum Nr 1 0 w Radomiu

Akcja ,,Adopcja na odległość”Niejedna łza

popłynie po twarzy
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Kwesta szkolna z okazji XIV Dnia

Papieskiego w Publicznym Gimnazjum

Nr 1 0 im. Lotników Polskich w Radomiu .

1 2 października obchodzil iśmy XIV Dzień

Papieski, który w tym roku przebiegał pod

hasłem "Jan Paweł I I – świętymi bądźcie”

Akcja ta jest organizowana pod patronatem

Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Nasza

szkoła już po raz ósmy włączyła się w tę

akcję. Przygotowano audycję radiową,

propagującą działalność Fundacji , która

opiera się na nauczaniu Ojca Św. Jana Pawła

I I . Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu

"Pomocna dłoń” przeprowadził zbiórkę

pieniędzy. Dzięki hojności i zaangażowaniu

społeczności naszej szkoły utalentowana młodzież, pochodząca z niezamożnych rodzin otrzyma pomoc

stypendialną i wyjedzie na letnie obozy formacyjno – wypoczynkowe. Stypendyści Fundacji nazywani są , ,żywym

pomnikiem Św. Jana Pawła I I ”. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparl i tak szczytny cel.

Julia Warchoł i Oliwia Spławiec

Publicznym Gimnazjum Nr 1 0 w Radomiu
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Festyn Niepodległościowy przy PG NR6 w Radomiu

"Wolność kocham i rozumiem"
Obchody 96 rocznicy odzyskania niepodległości

rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele przy

ul. Grzybowskiej. Po mszy ruszyliśmy

korowodem do budynku szkoły gdzie, przy

niesprzyjającej pogodzie, odbył się Apel

Poległych odczytany przez dyrektora szkoły.

Hasło festynu - "Wolność kocham i rozumiem". Na

festynie śpiewane były pieśni patriotyczne.

Przedstawiciele społeczności szkoły i środowiska

lokalnego uczestniczyl i w programie artystycznym

zorganizowanym z okazji Święta. Odbył się także

bieg niepodległościowy. Uczestnicy festynu wzięl i

udział w zajęciach warsztatowych, na których mogli samodzielnie wykonać kotyl ion. Mogli zjeść domowy chleb ze

smalcem, grochówkę wojskową i gorącą kiełbasę z gri l la. Została zorganizowana kawiarenka, w której nie mogło

zabraknąć wolontariuszy z naszego klubu. Pomogliśmy obsługiwać klientów, którzy przychodzil i do kawiarenki.

Festyn uważamy za udany, mamy nadzieję, że jego organizacja wpisze się w tradycję naszej szkoły i pozwoli nam

bardziej kochać Wolność i Ojczyznę.

Damian Trzosek

XIV Dzień Papieski
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"Człowiek jest wielki nie przez to, (.. .), co ma, lecz

przez to, czym dzieli się z innymi"- mawiał Jan

Paweł II.

Dzięki żywności istnieje życie. Dzieląc się jedzeniem,

można powiedzieć, że dajemy komuś cząstkę życia.

Dla nas może to być zwykły chleb, ryż, mąka, a dla

kogoś nowe lepsze jutro. . . Pamiętają o tym

wolontariusze ze Szkolnego Klubu Młodzieżowego

Wolontariatu "Pomocna dłoń" przy PG nr 1 0

w Radomiu. 4. października zaangażowali się w zbiórkę

żywności w ramach akcji "Podziel się posiłkiem" we

współpracy z Bankiem Żywności w supermarkecie

Biedronka. Zebral i 1 1 5 kilogramów produktów

spożywczych, które zostały przekazane potrzebującym

uczniom naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy, chociażby

w najmniejszym stopniu, włączyli się w tę akcję.

Oliwia Spławiec

Publiczne Gimnazjum Nr 1 0 w Radomiu

"I nawet to, czego nie mam komu dać zawsze jest

komuś potrzebne"- pisał ksiądz Jan Twardowski.

Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu "Pomocna

dłoń" przy PG nr 1 0 w Radomiu wraz z firmą "Hurteco"

zorganizował w dniach 9 i 1 0 października zbiórkę

odzieży używanej i zabawek tekstylnych. Celem projektu

był szeroko rozumiany recykling. Część zdobytych w ten

sposób zysków przeznaczono na realizację celów

statutowych SCM "Arka" oraz dla szkół, w których

zbiórka została przeprowadzona. W naszej szkole udało

się zebrać 1 20 kilogramów używanych ubrań. Mamy

nadzieję, że wraz z odzieżą i zabawkami została

przekazana odrobina radości, a otrzymane przez

potrzebujących rzeczy wywołały piękne uśmiechy na ich

twarzach i odrobinę ciepła na sercu.

Dziękujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w

kampanii , a szczególnie 3A, która zebrała najwięcej

używanej odzieży.

Oliwia Spławiec

Publiczne Gimnazjum Nr 1 0 w Radomiu

"Oddaj, nie marnuj"
"Pomnożone dobro

przy podzielonym posiłku"

W tym roku w SKW w Przytyku ruszyła akcja systematycznego wolontariatu dla

przedszkolaków.

Wolontariusze, co tydzień odwiedzają najmłodszych podopiecznych pobliskiego

przedszkola i uczą ich podstawowych słówek i zwrotów w języku angielskim. -

Łączymy naukę z zabawą - wyjaśniają wolontariuszki. A dzieci z niecierpl iwością

czekają na kolejne wizyty starszych kolegów.

Klaudia Słomka i Julia Piecyk, Publiczne Gimnazjum w Przytyku

Wolontariat maluchom

Od przedszkola po angielsku!
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W ramach podziękowania za pomoc podczas II

Półmaratonu Radomskiego Czerwca '76

Stowarzyszenie „Biegiem Radom”ufundowało

wolontariuszom wycieczkę do Sabat-Krajna.

Na wycieczkę wybraliśmy się z uczniami z PSP Nr

9 przy ul. Sandomierskiej oraz z PSP z Małęczyna.

Humory dopisywały wszystkim.

Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu,

PSP Nr 34 w Radomiu

Miłe wspomnienia---------------------------------------------------------------------------=-------------------------Wo2 listopad 201 4



Świetlica na Starym Mieście----------------------------------------------------------------------------------------Wo2 listopad 201 4

Świetlica na Starym Mieście to jedna z trzech
świetlic SCM „Arka” w Radomiu, gdzie dzieci
i wolontariusze mogą wspólnie bawić się, uczyć,
twórczo spędzać wolny czas.

Zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe (basen), zajęcia

taneczne, fi lmowe, kul inarne, komputerowe oraz robótki

ręczne od poniedziałku do piątku wypełniają dzieciom

popołudnia. - Jest super! - mówią krótko i z uśmiechem

dzieciaki.

Chwalą sobie zajęcia z wyszywania podczas których uczą

się podstawowych ściegów oraz powolutku zaczynają

oswajać się z igłą i kordonkiem. Robią również ozdoby z koral ików.

Zajęcia kul inarne przemieniają się niemalże w podróż dookoła świata.

Ostatnim hitem, godnym polecenia, jest quesadil las - potrawa kuchni

meksykańskiej. - Palce l izać - zgodnie podkreślają dzieci.

A oto przepis na quesadillas z kurczakiem:

Składniki:

3 łyżki ol iwy z oliwek

1 duża pierś kurczaka

1 /2 małej żółtej słodkiej papryki (pokrojona w kosteczkę)

1 /2 małej czerwonej słodkiej papryki (pokrojona w kosteczkę)

300 gramów sera cheddar

1 czerwona cebula średniej wielkości

6 torti l l i kukurydzianych

duża garść świeżej kolendry

Przygotowanie:

Pierś z kurczaka solimy, posypujemy świeżo zmielonym pieprzem

i obsmażamy w całości na patelni aż się zrumieni na złocisty kolor.

Zdejmujemy z patelni i odkładamy do wystygnięcia.

Kroimy w kosteczkę paprykę, cebulę w piórka. Ser cheddar

ucieramy na grubych oczkach tarki, a kolendrę szatkujemy.

Następnie ostudzonego już kurczaka kroimy na plasterki.

Rozkładamy torti l lę, posypujemy startym serem. Układamy na

nim plasterki kurczaka. Układamy cebulę. Posypujemy resztą

składników.
Całość ponownie posypujemy serem tak aby po podgrzaniu

wszystko się połączyło. Przykrywamy drugą torti l lą.

Na patelnię wylewamy łyżkę oliwy i rozgrzewamy. Na oliwę

kładziemy torti l lę i podpiekamy aż ładnie się z rumieni i ser się

rozpuści. Jak już złapie ładny kolor, odwracamy całość na

drugą stronę i podpiekamy ponownie tak aby z obu stron była chrupiąca. Zdejmujemy z patelni i chwilę czekamy aż

się podstudzi, ale nie wystygnie. Ma tylko lekko się ściąć ser tak, aby wszystkie składniki się połączyły. Tniemy na

małe trójkąciki.

ŻYCZYMY SMACZNEGO!! !

Quesadillas  palce lizać!
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MA TALENT

Klaudia Bzducha

Klaudia Woźniak
Jul ia Kuś, Zuzanna Kmita,
Karol ina Wągrowcka

Martyna Winiarska

Dziękujemy za ufundowanie nagród Panu Europosłowi Zbigniewowi Kuźmiukowi.

Kolejnym przedsięwzięciem zorganizowanym w ramach programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich było show "Arka ma talent". Odbyło się ono w dniach 67 listopada 2014 r.

Pierwszego dnia swoje talenty prezentowali uczniowie szkół podstawowych, natomiast drugi dzień był poświęcony

szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Łącznie wystąpiło około 70. zdolnych

wolontariuszy, którzy między innymi: śpiewali , tańczyli , gral i na instrumentach

muzycznych, prezentowali zdolności kabaretowe i plastyczne. Po długich

i burzl iwych naradach jury wyłoniło zwycięzców.

W kategori i szkół podstawowych na podium stanęły:

1 . miejsce - Aleksandra Dalton, PSP Nr 21 , śpiew;

2. miejsce - Milena Bąk, Basia Kędzierska, Kasia Skipirzecha, PSP Nr 31 ,

pantomima;

3. miejsce - Jul ia Kuś, Zuzanna Kmita, Karol ina Wągrowcka - PSP Nr 34,

gimnastyka.
Aleksandrę Dalton będziemy mogli usłyszeć podczas Gali Wolontariatu

5 grudnia 201 4 roku.

W starszej grupie wiekowej "rządziły:"
1 . miejsce - Klaudia Bzducha, I LO, śpiew.
2. miejsce - Martyna Winiarska, X LO, śpiew.
3. miejsce - Klaudia Woźniak, X LO, gra na saksofonie.
Jury przyznało również wyróżnienie grupie z Młodzieżowego

Klubu

Wolontariatu,

która działa przy

naszym

Stowarzyszeniu:

Jol i Walczak,

Paulinie Małek,

Piotrowi Szerl ichowi oraz Adrianowi Szwedowi. W ich wykonaniu

zobaczyliśmy show taneczno-muzyczne.

Aleksandra Bzducha

Arka-show

Ola Dalton

Milena Bąk

Basia Kędzierska

Kasia Skipirzecha
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Wolontariat z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Wierzbicy

1 4 listopada to

Międzynarodo-

wy Dzień

Seniora i czas

świętowania.

Szczególnie w

tym dniu warto

głośno

podkreślić rolę jaką odgrywają seniorzy w naszym

życiu. Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Wierzbicy, a wśród nich

wolontariuszki po raz drugi zaangażowały się w to

wyjątkowe święto.

W Młodocinie Mniejszym odbył się "Bal Seniora", na

którym nasze podopieczne zaprezentowały specjalny,

okolicznościowy program słowno- muzyczny.

Dziewczęta chętnie angażują się w takie

przedsięwzięcia, w których mogą sprawić radość

innym.

Seniorzy ważni w naszym życiu

Dzień Seniora 201 4

Żonkilowe „Pola Nadziei”

Wychowanki MOW w Wierzbicy zaprosiły uczniów

klasy 3a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana

Żeromskiego do salonu fryzjerskiego, w którym

doskonalą swoje umiejętności. Była to pierwsza wizyta

dzieci ale, jak oceniają

dziewczyny - nie ostatnia.

W trakcie spotkania wszystkie

dzieci skorzystały z

umiejętności fryzjerskich

naszych uczennic. Powstawały

na naszych oczach loki,

warkocze, fantazyjne upięcia

oraz irokezy, bo chłopcy także

poddali się metamorfozom.

Wychowanki wykazały się

odpowiedzialnością za

przybyłych gości, zadbały o to, by nikt nie poczuł się

znudzony i niezadowolony.

Loki, warkocze, irokezy

W ramach realizacji programu , , Twoje

życie w Twoich rękach”, w MOW w

Wierzbicy odbyły się zajęcia prowadzone

przez wicedyrektora Caritas Diecezji

Radomskiej ks. Roberta Kowalskiego i p.

Iwonę Stępniewską koordynatorkę

Szkolnego Koła Caritas. Tematyka zajęć

dotyczyła choroby nowotworowej i osób,

które się z nią zmagają. Zajęcia

uzmysłowiły nam jak ważne jest wspieranie osób chorych na raka i pomoc w tych trudnych chwilach. Wiele z nas

się wzruszyło, przypomniało rodzinne historie. Z pewnością zapamiętamy te pouczające zajęcia na zawsze.

Ważne tematy!

W MOW w Wierzbicy odbyło się sadzenie cebulek żonkili. Jest to Ogólnopolska akcja

żonkilowe „Pola Nadziei”. Głównym organizatorem jest Caritas Diecezji Radomskiej.

Żonkil jest symbolem nadziei, który przypomina nam o ludziach cierpiących,

oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie.

Ideą programu jest pozyskanie funduszy na specjal istyczny sprzęt dla domowego hospicjum,

a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los nieuleczalnie chorych. Wychowanki

sadziły cebulki żonkil i w wyznaczonym miejscu. W miłej atmosferze i z dużym

zaangażowanie podjęły to wyzwanie. Również ”swoje” cebulki posadził dyrektor MOW

w Wierzbicy Marcin Białek. Akcje wspierały: opiekun Koła ekologicznego Edyta Frankowicz,

opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu Agnieszka Ankurowska i opiekun SKW przy

współpracy z Centrum Młodzieżowego Wolontariatu "Arka" Martyna Jamka.
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"Arkowicze" - mali i duzi, a wszyscy z wielkim sercem do muzyki, zapraszają

na koncert z cyklu "Arka muzycznie". Usłyszymy kolędy oraz rockowe

piosenki w nowych, muzycznych odsłonach, a w finale koncertu utwór:

"Stanie się cud". Gościem specjalnym wieczoru będzie Krystyna Stępień -

wolontariuszka, wokalistka, początkująca kompozytorka i autorka tekstów.

Prowadzenie: Robert Murdza

8 grudnia 201 4 roku (poniedziałek) godz. 1 7:30

Miejsce: Kawiarnia SCM "Arka", ul . Chrobrego 7/9.

"Hej! Kolęda! Hej!
Rock and Roll!"

Dzieci ze świetlicy SCM "Arka" przy ul. Marii Gajl

zapraszają na świąteczny koncert. Usłyszymy znane

kolędy, które zawsze i niezmiennie przynoszą

każdemu z nas dużo ciepła i radości.

11 grudnia 201 4 roku (czwartek) godz. 1 6:30

Miejsce: Świetl ica SCM "Arka", ul . Mari i Gajl 24/1 .

"Kolędowanie
na Wyspie"

"Arka muzycznie" zaprasza na spektaklmusical w jednym akcie nawiązujący do narodzin
Dzieciątka Jezus. Przedstawienie z pięknymi melodiami, z refleksyjnymi tekstami, z zachętą
do poszukiwania miłości w życiu codziennym oraz zaskakującym lądowaniem helikoptera
w finale musicalu. W głównej roli, Człowieka w Bieli, wystąpi Krystyna Stępień.
Libretto i muzyka: Robert Murdza

1 2 grudnia 201 4 roku (piątek) godz. 1 7:30 Miejsce: Kawiarnia SCM "Arka", ul . Chrobrego 7/9.

spektaklmusical

"Trzy oceany: Wiara! Nadzieja! Miłość!"




