…i po raz kolejny okazało się, że to prawda. A jego sanie były wypakowane po same brzegi.
Aby wszystkie prezenty trafiły do MK Bowling w zgorzeleckiej Plazie potrzebna była siła
wszystkich elfów z PCPRu. W spotkaniu mikołajkowym wzięło udział prawie 180 dzieci i 140
rodziców.
W tym roku prezenty były wspaniałe. W worku Mikołaja znalazły się książki i karnety do
Multikina, Nowolandii oraz Animato podarowane przez właścicieli oraz Firmę Citronex I.
Mikołajowy apel o zebranie słodkości dla Dzieci z Rodzin Zastępczych usłyszało wiele
wrażliwych serc – i bardzo bardzo ciężko jest ich wszystkich wymienić. Potwierdziło się, że
w powiecie zgorzeleckim mieszkają ludzie o naprawdę ogromnych serduchach.
Początek zabawy rozpoczęło wyzwanie dla chętnych – gra w mega Twistera – niektórzy
wykazali się niesamowitą sprawnością i było przy tym mnóstwo śmiechu. Gry i zajęcia
kreatywne były możliwe dzięki wsparciu Gminy i Miasta Pieńsk, Miasta Zawidów, Gminy i
Miasta Bogatynia oraz Firmy Epore.
Pracownicy MK Bowling udostępnili nam lokal, cała obsługa zaangażowała się w pracę jako
wolontariusze. DJ zapewnił świetną muzykę a dzieci dodatkowo bawiły się na kręgielni.
Wspaniałych wrażeń dzieciom dostarczyli pracownicy Fundacji Nasze Dzieci ze Zgorzelca,
pani Prezes Agnieszka Smolarska, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu:
Vanessa Nowacka, Szymon Drabikowski, Mateusz Suchcicki oraz nieocenione Marzena Kata
i Renata Mikołajczyk, które poprowadziły całą zabawę. Wolontariusze oraz wychowawcy z
MOS Zgorzelec oraz MOW we Włosieniu poprowadzili świetne punkty animacyjne –
kolorowe warkoczyki i tworzenie zwierzątek z balonów.
Panie prowadzące zajęcia z sensoplastyki “SensoKreato” Agnieszka Kajlewicz-Suszyńska i
Aneta Jakimiak stworzyły prawdziwią magiczną krainę działającą na wszystkie zmysły –
dzieci zauroczone światem cudownych możliwości artystycznych praktycznie oderwały się
od rzeczywistości i mogły uwolnić fantazję i kreatywność.
Pan Tomasz Chlebuś z kolei to nasz przyjaciel – fotograf, który w specjalnej fotobudce
wykonywał rodzinne, świąteczne zdjęcia rodzinom zastępczym. Już niedługo każda rodzina
będzie mogła wydrukowane zdjęcie powiesić w swoim domu, by przywoływać cudowne
chwile.
Oprócz tych wszystkich atrakcji dzieci tworzyły także ozdoby świąteczne oraz biżuterię
folklorystyczną, maluszki mogły poskakać na gumowych skoczkach. Każdy skosztował
przepysznych ciast podarowanych przez Cukiernię Kaczmarek ale i upieczonych przez same
rodziny zastępcze. Każdy mógł też pomalować sobie buzię w wymarzony wzór a animatorki –

prawdziwe artystki spełniały każde marzenie.
Zabawa była bardzo intensywna i radosna – a nasze rodziny cieszyły się z obecności elfów,
wróżek, Pani Zimy i kolorowych wielkich maskotek. Oczywiście punktem najważniejszym
były odwiedziny Mikołaja oraz Pani Mikołajowej – każdy mógł z Mikołajem porozmawiać i
zdradzić mu swoje marzenia oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Wszystkim naszym Darczyńcom i Wolontariuszom z całych serc dziękujemy a jest ich
naprawdę wielu – i wszystkich można znaleźć na naszej stronie internetowej i Facebooku –
dzięki Wam po stokroć za Waszą pomoc, za dobre słowa i mnóstwo wzruszeń związanych z
naszą akcją.
Mikołajki dla Rodzin Zastępczych to oczywiście świetna zabawa ale przede wszystkim
integracja i edukacja Rodzin Zastępczych naszego powiatu. Ponadto Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu- organizatorowi imprezy, przyświeca jeszcze jedna bardzo
ważna idea, tzn. uwrażliwiania ludzi na potrzeby dzieci i propagowanie idei rodzicielstwa
zastępczego.
Niestety w powiecie zgorzeleckim co roku przybywa dzieci, które potrzebują opieki
zastępczej bo nie mogą mieszkać we własnych domach. Obecnie w rodzinach zastępczych
wychowuje się ponad 250 dzieci. W domach dziecka zaś jest ich ponad 150! To pokazuje jak
bardzo potrzeba nam ludzi, którzy chcieliby zostać rodziną zastępczą dla bardzo
skrzywdzonych dzieci. Dlatego apelujemy do ludzi, którzy mają w sobie dużo miłości i
zachęcamy do zostania rodziną zastępczą.
Dzwoń! Przyjdź! Odpowiemy na Twoje pytania. Zapraszamy do PCPR, ul. Bohaterów
II Armii WP 8 w Zgorzelcu lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 75 77 615
05 / 75 77 55 587 wew. 27.

