
 Każdego roku dzień 10 grudnia jest dla nas wyjątkowy. Tradycyjnie organizujemy wtedy happening charyta-
tywny pod nazwą 
 
 

DZIEŃ BIAŁEJ BRANSOLETKI 
 
                                                                                                                                                                                

 Można by powiedzieć, że ten dzień ,,wymyśliła” Eleonora Roosevelt, która twierdziła, że każde dziecko 
powinno mieć dostęp do zabawy i nauki. To z jej inicjatywy 10 grudnia 1948 r. uchwalono Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka. Z czasem w rocznicę tego faktu zaczęto obchodzić Dzień Białej Bransoletki. Jej noszenie ma być 
symbolem walki z ubóstwem, ogromnego serca 
i szczodrości. 
  Każdego roku takich włóczkowych 
bransoletek przygotowujemy kilkaset. Wyko-
nujemy je sami, nasi rodzice, ale przede wszy-
stkim pomaga nam w tym Koło Robótek 
Ręcznych z Klubu Wojskowego w Stargardzie. 
Aby otrzymać ten symbol, wystarczyło zgłosić 
się do Kuby Koczorowskiego, Zuzi Rodźko czy 
Michała Majdy, którzy w tym roku pełnili 
„dy żury” przy stolikach.  

Zaś konferansjerami, czyli osobami 
prowadzącymi happening byli: Oliwia 
Grojecka, Oskar Druszcz, Maja Bonisławska, 
Julia Ciszonek, Nadia Klejnocka, Kajtek 
Błaszczyk i Grzegorz Kmita. Osoby te 
informowały, jaki jest cel happeningu, dla kogo 
zbieramy żywność i dlaczego chcemy pomagać ubogim w Afryce. Ich wystąpienia były ilustrowane prezentacją 
multimedialną i filmem „Woda zmienia życie”.  

Na długiej przerwie, podczas której 
nastąpiło podsumowanie akcji, zebrani 
mogli obejrzeć dwa filmy przygotowane 
przez  Polską Akcj ę Humanitarną:„Jak 
zbudować studnię” i „Farma w Sudanie 
Południowym”. Podczas ich projekcji 
dowiedzieliśmy się o trudnym życiu 
najbiedniejszych narodów Afryki. Ciekawą 
informacj ą było m.in. to, że ciężarne 
kobiety afrykańskie kiedyś musiały jeść 
ziemię. Było to spowodowane brakiem 
witamin i soli mineralnych  w jedzeniu. Na 
szczęście teraz nie potrzebują tego robić i 
jedzą już, dzięki PAH i kampanii „Studnia 
dla Południa” zdrowe pożywienie - 
warzywa uprawiane na farmach. Inna 
straszna wiadomość to fakt, że tam gdzie 
nie ma dostępu do wody pitnej, dzieci 

muszą nosić pojemniki napełnione wodą. Są one bardzo ciężkie i często ważą ponad 20 kg. Dlatego tak ważne jest 
budowanie tam studni. 
  Zbiórk ę darów pieniężnych na ten właśnie cel prowadził Oskar Wiśniewski i Tomek Kolenda. Zebrali 300 
zł (dla przypomnienia: w zeszłym roku było to 220 zł, a rok wcześniej 160 zł).  Nasza akcja ma również za zadanie 
przyjmowanie darów żywnościowych. Zebrane produkty ok. godz.13 odebrały panie z ,,Caritasu”. Będą one bazą 
do przygotowywania gotowych posiłków i prezentów dla potrzebujących w naszym mieście. Żywność, którą przy-
nieśli uczniowie oraz nauczyciele, rodzice, była bardzo różna: od kotletów sojowych, przez makarony, mąki, kasze, 
oleje, po czekoladowe batoniki. Trafił do nas również szampon do włosów i płyn do kąpieli.:] 
                       Jeżeli ktoś z czytających ten tekst, chciałby stale pomagać, to przypominamy, że na stronie  
www.pajacyk.pl można  klikać w brzuszek pajacyka. Za każde klikni ęcie sponsorzy ofiarowują pieniądze na ciepłe 
pożywienie dla ubogich dzieci (z danego komputera można to zrobić tylko raz dziennie). 
 
                                                                                                                                                Grzegorz Kmita 



 
Dzień Białej Bransoletki to ważne wydarzenie 

dla naszej klasy. Obchodzimy je w rocznicę 
uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. Wszyscy braliśmy udział w organizacji tej 
akcji charytatywnej. Dzień rozpoczęliśmy przygoto-
waniami. Wcześniej wyznaczeni „techniczni” zajęli się 
przynoszeniem ławek i ustawianiem stołów. 
Konferansjerzy przedstawili ideę Dnia Białej 
Bransoletki. Opowiedzieli o tym, że jest to symbol 
walki z ubóstwem. Ludzie na całym świecie zakładają 
białe bransoletki, aby pokazać, że chcą pomóc Krajom 
Trzeciego Świata, w których panuje głód i nędza. 
Wychowawczynie poszczególnych klas odbierały 

bransoletki dla swoich podopiecznych. Uczniowie zapełniali kosze z produktami żywnościowymi, które zostały 
przekazane potrzebującym – Centrum 
Socjalnemu „Caritas” w Stargardzie. 
Zbierali śmy także fundusze w ramach 
kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej pod 
hasłem „Studnia dla Południa”, wspierającej 
budowę ujęć wody w zmagającej się z suszą 
Afryce Południowej.  

Przedstawiciele „Caritasu” odebrali 
produkty żywnościowe, których udało się 
zebrać całkiem sporo i w imieniu swoich 
podopiecznych  podziękowali za ten dar 
serca. Przeliczono także kwotę zebraną tego 
dnia – było to  300 zł, które zostały przesłane 
na konkretny cel na konto Polskiej Akcji 
Humanitarnej.  

Dzień Białej Bransoletki był dla nas 
bardzo pracowity, ale też owocny. 
Pokazujemy, że stale jesteśmy wrażliwi na 

potrzeby drugiego czło-
wieka. Czasami potrzebu-
jemy tylko jakiegoś impu-
lsu,  zachęty do działania. 

  
                                                                                                                                                            
      Weronika Marszał 
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