SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU

„Wylosuj Anioła!”
Zostań Aniołem Stróżem dziecka z oddziału onkologicznego!
- akcja charytatywna (akcja pisania Kartek-Wsparcia)
(kl. IV-VI)

„Przyjaciele są
s jak ciche anioły, które podnoszą
podnosz nas,
gdy nasze skrzydła zapom niały
n iały jak latać.”
lata .”
(autor nieznany)

Opracowanie:
Agnieszka Kmiecik
Agnieszka Baumann-Borowicz

MODRZE 2016
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Cele ogólne:
- kształtowanie postaw altruistycznych bazujących na poszanowaniu godności istoty ludzkiej,
otwartości i tolerancji;
- kształtowanie wrażliwości;
- edukacja w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- doskonali umiejętność pisania listu tradycyjnego;
- doskonali umiejętność pisania kartek
- potrafi adresować kopertę;
- wie, czym jest akcja Wylosuj Anioła;
- wie, czym zajmuje się fundacja Gdy Liczy się Czas;
- śledzi profil akcji Wylosuj Anioła na Facebooku;
- zna filozofię życiową nieżyjącego już onkocelebryty księdza Jana Kaczkowskiego.

„Czasam i potrzeba tak niew iele,
żeby
eby z uśm
w iat… ”
u m iechem dziecka uśm
u m iechnął
iechn ł się
si cały św
(autor nieznany)
Od 09.10. do 15.10. obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. To okazja
do pomocy chorym dzieciom. Początki tego nietypowego święta sięgają 1953 roku.
Ustanowiony z myślą o pokoju na świecie, dzisiaj jest przede wszystkim okazją, by odkryć na
nowo magię pisania listów. W Polsce pisanie listów do chorych dzieci zaczęło się pod koniec
2009 roku. Pomysł powstał z inspiracji amerykańską akcją „Make a Child Smile”, która
powstała w 1998 roku i trwała 13 lat. Niestety, z braku finansów akcja upadła.
Akcja pisania Kartek-Wsparcia powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na
Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie. Lęk, ból i niepewność to wszystko towarzyszy dziecku i jego
rodzinie podczas choroby. Inicjatywa pisania kartek dla dzieci ma na celu wsparcie dziecka
podczas leczenia. Dziecko będzie te kartki losować. Na oddziale onkologii jest duża rotacja.
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Dzieci otrzymują chemioterapię lub naświetlania. Wyjeżdżają do domu. Kolejne dziecko
przyjeżdża na leczenie powikłań po chemioterapii. Dzieci leczą się bardzo długo, ale nie
zawsze musza przebywać przez cały czas w szpitalu. Mają przerwy i na te przerwy
wyjeżdżają do domu. Nie wiadomo, jakie dziecko wylosuje daną kartkę. Ale prośba rodziców
jest taka, żeby się modlić za to dziecko, które kartkę ucznia wylosuje. to taka anonimowa
modlitwa, ale może dziecko się odezwie i wtedy modlitwa może zostać już konkretniejsza. Co
trzeba zrobić?
1. Trzeba przygotować Kartkę-Wsparcia (można ją zrobić własnoręcznie lub kupić) lub
napisać list.
2. Wybrać adresata (dziewczynka lub chłopiec).
3. Napisać kilka słów wsparcia i życzenia zdrowia dla dziecka, które leczy się na chorobę
nowotworową. Co warto napisać? Że wszystko będzie dobrze, ze spełnią się marzenia
dziecka, że będzie zdrowy/zdrowa. Kartka powinna być pozytywna, zachęcać i dawać siłę do
walki. Można napisać kilka słów o sobie, co Anioł/Anielica lubi, co warto zobaczyć i podać
swój kontakt (imię i nazwisko ucznia, adres szkoły).
4. Wysłać kartkę na adres:
Fundacja „Gdy Liczy się Czas”
ul. Nowy Świat 30a/6,
20-418 Lublin
tel.: 737 581 489
e-mail: onkozycie@gmail.com
http://gdyliczysieczas.pl/onkozycie/
Akcja jest bezterminowa, jak niestety bezterminowe są zachorowania na raka wśród dzieci.
W Szkole Podstawowej w Modrzu akcję otwiera Tydzień Pisania Listów. Będzie on
wprowadzeniem do akcji trwającej do końca roku szkolnego. Co miesiąc chętni uczniowie
Aniołowie/Anielice wybiorą adresata - chorego chłopca lub dziewczynkę i napiszą do niego
list lub Kartkę-Wsparcia. Wszystkie listy/ Kartki-Wsparcia zostaną zebrane i wysłane.
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Działania realizowane będą podczas dodatkowych zajęć polonistycznych dla klas Va
i VI oraz zajęciach koła religijnego.
Zaplanowane działania:
- czytanie listów sławnych ludzi;
- Poczta Dobrego Słowa (pisanie listów zawierających miłą treść, później wrzucenie kopert
do skrzynki na korytarzu szkoły i wręczenie przez listonosza adresatowi);
- pisanie listów, Kartek-Wsparcia do chorych dzieci;
- omówienie sentencji, analiza wypowiedzi księdza Jana Kaczkowskiego.
Podsumowanie akcji w czerwcu 2017 roku na forum szkoły.
Efekty:
Uczeń:
- potrafi napisać Kartkę-Wsparcia;
- potrafi zaadresować kopertę;
- potrafi wysłać list;
- zna założenia akcji Wylosuj Anioła;
- pozyskuje na bieżąco informacje z profilu akcji Wylosuj Anioła na Facebooku.

Modrze, 11.09.2016r.

/-/ Agnieszka Kmiecik
/-/ Agnieszka Baumann-Borowicz

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska
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