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ZOSTAŃ MIKOŁAJEM DLA PODOPIECZNYCH DOMU DZIECKA
Data publikacji 23.11.2021

Śląscy policjanci wspierają podopiecznych sąsiadującego z komendą domu dziecka w Katowicach.
Podczas ostatniej wizyty w placówce, mundurowi z Wydziału Gabinet Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach przeprowadzili dla wychowanków wyjątkowe warsztaty
artystyczne. W trakcie zajęć policjanci i dzieci wspólnie przygotowywali kartki świąteczne na
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Unikatowe prace traﬁą do 50 najbardziej hojnych
darczyńców, którzy przekażą pieniądze na rzecz dzieci. Zebrane środki zostaną przeznaczone na
zakup prezentów świątecznych dla maluchów. To ostatni tydzień, by przekazać swoją cegiełkę!
W ten sposób możecie wywołać uśmiech na buziach dzieci i zadbać, aby te święta były dla nich
wyjątkowe.
Z inicjatywy szefa śląskich mundurowych generała Romana Rabsztyna śląscy policjanci rozpoczęli stałą współpracę z
sąsiadującym z komendą domem dziecka.
Kilka dni temu stróże prawa przeprowadzili dla podopiecznych placówki wyjątkowe, kreatywne warsztaty malowania.
Zajęcia prowadził podinspektor Krzysztof Szala z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
który jest wielkim pasjonatem malarstwa i sztuki. W niecodziennym wydarzeniu wzięło udział 15 dzieci. Policjant
przekazał maluchom informacje o najczęściej stosowanych technikach malarskich. Prace dzieci powstawały głównie przy
zastosowaniu różnych sposobów z wykorzystaniem farb akrylowych i plakatowych oraz metody zdobniczej decoupage.
Dodatkową atrakcją było przyklejanie życzeń świątecznych na kartkę metodą „na żelazko” przy użyciu papieru do
pieczenia. Użyte narzędzia malarskie takie jak płótno do malowania, farby, kredki, pędzle, brokaty, gotowe elementy
wycinanek, naklejki świąteczne oraz konfetti pozwoliły uzyskać ciekawe efekty na wykonanych pracach i rozbudziły w
dzieciach kreatywność, oraz inspirację sztuką.
Najmłodszym przy tworzeniu oraz zdobieniu kartek świątecznych pomagali komisarz Sebastian Fabiański i starszy
posterunkowy Karolina Gonera. Efektem warsztatów było powstanie 50 prac, które zostaną przekazane w
podziękowaniu dla najbardziej hojnych darczyńców, którzy zaangażują się we wsparcie zbiórki na rzecz podopiecznych
placówki. Za pozyskane środki ﬁnansowe dzieci otrzymają prezenty od Mikołaja.
Każdy z nas może zostać darczyńcą wpłacając dowolną kwotę. Jednak aby mieć możliwość i szansę otrzymania kartek
własnoręcznie malowanych przez dzieci, należy wpłacić kwotę minimum 10 złotych na konto Fundacji "Śląskie
Anioły", która od dłuższego czasu wspiera Dom Dziecka nr 5 w Katowicach.
Numer konta: Santander Bank
03 1090 2037 0000 0001 3641 5453

Dopisek: darowizna
W akcji można uczestniczyć od dzisiaj do 26 listopada br.
Kartki będzie można odebrać osobiście w siedzibie domu dziecka, w Katowicach ulica Rybnicka 1, w terminie od 1do 5
grudnia w godzinach od 10.00 do 18.00
Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce, która potrwa do piątku, 26 listopada. W ten sposób możecie
wywołać uśmiech na buziach dzieci i zadbać, aby te święta były dla nich wyjątkowe.

