
Akcja Magiczne Święta zakończona sukcesem!!!

Przez cztery ostatnie  tygodnie  trwała  AKCJA Magiczne Święta,  której  celem była  pomoc 
najbardziej potrzebującym. Wybraliśmy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie, 
służący dzieciom i  młodzieży niepełnosprawnej  umysłowo.  Nauczaniem,  wychowaniem i  opieką 
objęci są uczniowie i wychowankowie, którzy ze względu na złożoność wad rozwojowych nie mogą 
sprostać wymaganiom szkoły masowej. Pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców opanowują nie 
tylko tajniki  wiedzy i  umiejętności  edukacyjne,  ale  także zdobywają  zawód,  aby radzić  sobie  w 
dorosłym życiu oraz nie być ciężarem dla rodziny i  społeczeństwa.  Swoją uwagę skupiliśmy na 
internacie,  którego zadaniem jest  nie  tylko  zapewnienie  całodziennej  opieki  wychowankom,  ale 
przede wszystkim wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, przygotowanie do samodzielnego 
radzenia sobie w życiu, na miarę własnych możliwości. 

Uroczystość wręczenia zebranych prezentów została przygotowana na środę 21 grudnia. Na 
ten dzień czekały wszystkie dzieci przebywające w Internacie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Żyrardowie. To dla nich w tym dniu została przygotowana kolacja wigilijna. W 
uroczystości  uczestniczyli:  Dyrektor  Szkoły  –  Roma  Grombik,  Kierownik  Internatu  –  Elżbieta 
Markiewicz, Pracownicy Placówki, Starosta powiatu żyrardowskiego, redaktorzy z Głosu Żyrardowa 
i  Życia  Żyrardowa,  lokalna  Telewizja,  Harcerze  z  Radziejowic  oraz  dwóch  pracowników  firmy 
HELUKABEL Polska.

Spotkanie  rozpoczęło  się  o  godzinie  17.00  przekazaniem przez  harcerzy  symbolicznego 
„światła” na ręce Pani Dyrektor. Wszyscy goście w ciszy i skupieniu wysłuchali Słowa Bożego, po 
czym nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie opłatkiem oraz składanie życzeń. 

Po pięknych słowach podziękowań dla przybyłych gości wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, 
który był świątecznie przybrany i zastawiony tradycyjnymi potrawami.
W uroczystości nie zabrakło Świętego Mikołaja, który przybył  z prezentami dla dzieci. Dzieci nie 
miały aż tak łatwo, ponieważ aby otrzymać prezent musiały zaprezentować swoje talenty – śpiew, 
taniec, itp. Ośrodek tętnił śmiechem, radością.

Również firma HELUKABEL wręczyła prezenty w postaci sprzętu RTV oraz AGD. Prezenty te 
zostały  zasponsorowane  przez  firmy  MEGA – HURT,  ELEKTROTEK oraz  HELUKABEL,  które 
hojnie włączyły się do AKCJI Magiczne Święta.
Dzieci nie pozostały dłużne i wręczyły pracownikom HELUKABEL prezenty wykonane przez siebie 
–  piękny  namalowany  na  płótnie  obraz,  wyklejaną  kartkę  świąteczną  oraz  ręcznie  ozdobione 
bombki.  „Chcemy wyrazić  ogromne podziękowania za  pomoc jaką nam ofiarowaliście” -  mówiła 
Dyrektor Ośrodka dziękując firmom MEGA – HURT, ELEKTROTEK oraz HELUKABEL. 

Wieczór ten tak wyjątkowo szczery, życzliwy, świąteczny pozostanie w naszej pamięci na 
długi  czas.  Wspólnie  udało  nam  się  zrealizować  nasz  cel   -  Sprawmy,  aby  te  Święta  były 
magiczne nie tylko dla nas.


