„IV LO – Dzieciom” – sprawozdanie z realizacji projektu

To wspaniałe uczucie wygrać konkurs, by podarować radość innym. Dlatego informacja o
zwycięstwie w konkursie „Dobro to norma – bądź normalny!", zorganizowanym przez
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, bardzo nas ucieszyła. Wkrótce
jednak dołączyła obawa, czy zdołamy zrealizować tak wymagający projekt? Zaplanowaliśmy
bowiem ozdobić korytarze Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, by choć
trochę rozweselić małych pacjentów i ich rodziców.
Nasze troski szybko zostały rozwiane – udało nam się zaangażować dwie przyjazne firmy.
Dzięki skutecznym negocjacjom zarówno farby, jak i sklejki otrzymaliśmy za darmo.
Postanowiliśmy zatem całą kwotę wygraną w konkursie (2500 zł) przeznaczyć na książki, gry i
puzzle – prezenty na rzecz małych pacjentów szpitala.
Długo nie mogliśmy zdecydować, jak będą wyglądały elementy do zawieszenia na szpitalnych
ścianach. Ostatecznie po gorących dyskusjach wygrał projekt uczennicy kl. III g, Pauliny
Sołowiej – sympatyczne kotki na tle kolorowej włóczki. Wszystkie elementy (35 kotów i 28
myszek) wykonane zostały przez uczniów IV LO. Paulina Sołowiej, Zuzanna Siemieniuk,
Adrian Filipik, Krystyna Kowalewska, Weronika Kochanowska, Mateusz Żendzian,
Weronika Marciniak, Aleksandra Żmiejko oraz Julia Kowrach włożyli w to mnóstwo czasu i
energii. Zaangażowali się tak bardzo, że poświęcili nawet pierwsze dni wakacji – wszystko po
to, by projekt został ukończony na czas.
Sklejkowe zwierzaki poprawiają już nastrój dzieci, oczekujących na wizytę w szpitalu – zdobią
bowiem ściany szpitalnego korytarza na parterze.
15 marca 2018 r. pani Marta z Fundacji „Dr Clown" przeszkoliła 39 naszych uczniów, którzy
postanowili dołączyć do rzeszy pozytywnie zakręconych wolontariuszy, leczących
uśmiechem. Był to początek wspaniałej przygody – w późniejszym czasie wielokrotnie
odwiedziliśmy małych pacjentów szpitala, by minimalizować negatywne konsekwencje
choroby czy hospitalizacji, a także wzmacniać motywację maluchów do zdrowienia. Podczas
każdej wizyty bawiliśmy się z dziećmi i organizowaliśmy ich wolny czas. Z okazji Dnia Dziecka
przekazaliśmy do szpitalnej biblioteki (Filia nr 10 Książnicy Podlaskiej) górę gier, książek i
puzzli, kupionych dzięki wygranej w konkursie. W Dniu Matki postanowiliśmy poprawić
humory mamom, które przebywały w szpitalu ze swoimi chorymi maluszkami. Tego dnia nie
tylko bawiliśmy się z dziećmi, ale też szczególną uwagę poświęciliśmy ich mamom –
malowaliśmy im paznokcie, a profesjonalni fryzjerzy zajęli się czesaniem i upinaniem koków.
Natomiast z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zapoznaliśmy małych
pacjentów z fragmentami ulubionych książek. Mamy nadzieję, że zaraziliśmy ich
entuzjazmem i miłością do czytania!
Wygrana w konkursie była wielkim wyzwaniem, ale też źródłem ogromnej satysfakcji. To
niepowtarzalne uczucie wywołać uśmiech na twarzy dziecka!

