OSTATNIE PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE
SZKOLNEGO KLUBU ODWAŻNYCH DZIEWCZYN
W dniu 10 czerwca 2022 roku odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Szkolnego Klubu
Odważnych Dziewczyn, które miało formę pikniku, podczas którego w przemiłej letniej atmosferze,
zajadając truskawki, jego członkinie podsumowały swoją półroczną działalność, a także snuły
wakacyjne plany. Przypominamy, iż Szkolny Klub Odważnych Dziewczyn został założony przez
Matyldę Pawłowską z klasy 7a i skupia około 20 uczennic z klas 4-7, natomiast opiekę merytoryczną
sprawuje nad nim pani Joanna Bazan-Witwicka. Klub rozpoczął swoją działalność w grudniu 2021r.,
a jego pierwsze stacjonarne spotkanie odbyło się 18 stycznia 2022r., wcześniej jednak został
założony zespół w aplikacji Teams, gdzie doprecyzowano założenia i regulamin Klubu, a także
zorganizowano konkurs na jego logo i zaprojektowano przypinki. Wśród głównych celów Szkolnego
Klubu Odważnych Dziewczyn znalazło się kształtowanie asertywnej postawy, samoakceptacji
i poczucia sprawczości, a także wzajemne wsparcie w rozwijaniu kompetencji niezbędnych
zarówno do realizowania własnych aspiracji, jak i do wywierania pozytywnego wpływu na
otoczenie. Założenia te były realizowane na kolejnych piętnastu spotkaniach Klubu, podczas których
głównie dyskutowano, oglądano inspirujące filmy, czy też planowano różne działania, przy czym na
dwa z nich zaproszono wyjątkowych gości: panie kierujące Rzeszowską Radą Kobiet oraz
działaczkę społeczną i niezwykle utytułowaną sportsmenkę – panią Martę Niewczas. Klub starał się
też angażować w swoje działania społeczność szkolną, co miało miejsce podczas dwóch akcji,
z których pierwsza odbyła się w Międzynarodowym Dniu Kobiet - plakaty prezentujące dokonania
różnych pionierek, cukierek i motto dla każdej uczennicy i nauczycielki, a druga
w Międzynarodowym Dniu Muzeów - zachęcający do interakcji portret prekursorki polskiego
muzealnictwa – Izabeli Czartoryskiej. Ponadto, 28 marca reprezentacja Klubu wraz z panią
Justyną Horską uczestniczyła w pozaszkolnym charytatywnym wydarzeniu dedykowanym
przebywającej w rzeszowskim hospicjum śmiertelnie chorej emigrantce z Ukrainy – Olhie
Novikovej, dla której zorganizowano niezwykle wzruszającą urodzinową niespodziankę (foto.↓).
Należy także wspomnieć, iż to z inicjatywy Szkolnego Klubu Odważnych Dziewczyn w żeńskiej
łazience zainstalowano zapewniającą uczennicom naszej szkoły dostęp do darmowych środków
higieny osobistej Różową Skrzyneczkę (foto.↓), co w dużej mierze udało się dzięki współpracy ze
szkolną pielęgniarką – nieocenioną panią Lucyną Krząstek oraz opiekunką Szkolnego Koła PCK –
panią Katarzyną Kawalec, jak również przy wsparciu dyrekcji szkoły – pani Mirosławy Leśniak.
Działalność w Klubie jest dla jego członkiń bardzo ożywcza i niezwykle satysfakcjonująca, dlatego
z pewnością będą chciały ją kontynuować w kolejnym roku szkolnym, tym bardziej, że mają jeszcze
sporo planów do zrealizowania, w tym udział w międzynarodowym wakacyjnym projekcie
Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin „Dziewczyny Budują”, którego finałowym
etapem ma być stworzenie ciekawej inicjatywy społecznej, czy też skorzystanie z zaproszenia do
uczestnictwa w jesiennym Kongresie Kobiet. Życzymy zatem Szkolnemu Klubowi Odważnych
Dziewczyn mnóstwa energii, a także odwagi w podejmowaniu i realizowaniu ciekawych
i inspirujących pomysłów, bo jak mówi przyświecające działalności Klubu motto: „JEDYNE, CO
CIĘ OGRANICZA, TO TWÓJ WŁASNY STRACH”.
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