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Uczniowie z ,,plastyka'' pomalowali szpitalny oddział dziecięcy

msmoka

Wesołe postaci z bajek namalowali na ścianach oddziału Ghirurgii i Traumatologii DSK uczniowie Iubelskiego,,p|asĘka''

MonikaF{ge
m.Ę ge@kurierlubelski.pl

Hipopotamy, żaby, dzdzownice, zające, ana-
wet smoki' Wszystkie kolorowe i uśmiech-
nięte pojawiĘ się na ścianach oddziafu Chi-
rurgii i Traumatologii Dziecięcego Szpitala
Klinicznego przy ul. Chodzki.

-Firma "Snieżkal dałafurby, alceowaniem
postaci zajęli się umriowie Zespofu Szkd Pla-
stycznych w Lublinie. Motyw przewodni ich
pracy to ,,Las bambusowy', -wyjaśniła Ag-
ńeszka osńska, rzeczniczka DSK'

- Na oddziale od razu zrobiło się przytul-
niej. Chore maluchymogą choć na chwilę
przenieść się winny świat. To bardzo dobry
pomysł - stwierdziĘ zgodnie pani Anna i iei
córka Marysia, które spotkaliśmy w sobotę
w holu malowanego oddziafu .

Kolorowe zwietzątkamaluiąuorriowiepią
teiklasy ZSĘ w sumie około dziesięciu osób.
Ichopiekunką jestAnna Kawalec. -Skoro mo-
żemypomóc, to czemutego nie zrobić. T}m
bardziei że takabezinteresownapomoc poz-
wala szerzei spojrzećna świar Dlatego chętrrie
uczesmiczymy w tego typu akciach - mówiła
nauęycielka. -Thk naprandękorzyść iestobo-
polna'bo ueniowie szkoĘ swoje umieięnrości,

To tylko z pozoru proste zadanie. - Nai-
pierw robimy szablony zwierzątek. Potem
przykładamy do ściany i malujemy wałkiem.
Nakoniec trzeba obrysować kontury i do-
pracować szczegóły postaci: oczy, uszy,
uśmiech - tłumaczyła Beata Weber' uczen-
nica klasy V B' - Na zajęciach w szkole
rzadko posfugujemy się wałkiem, używamy
głównie pędzli. Dlatego malowanie oddziafu
to dla nas nowe doświadczenie i faina za-
bawa-mówiłaBeata.

Wolontariusze tworzą też postaci na spe-
cialne zamówienie. - Pewien maĘ chłopiec
poprosił o smoka. Bardzo mu zależało, dla-
tego nie mogliśmy odmówić - opowiadała
paniAnna. -Ihk sięrozpędziliśmy, zezanias
jednego powstaty dwa smoki _plzyznała.

DSK to iuż iedenasty szpital obięty akcią
,,Dziecięry świat w kolorach.'. - Th akcia spra-
wia nam bardzo wiele satysfakcji -podkre-

e-

kawienie i radość, z iakimi mai pac|errE
obserwująpostępyprac. Dzięki temuwiemy,
że naszapracama sens i sprawiaprzyjemność
chonrmdzieciom.

-Mnie napardziejpodobasię zielonażaba
wzłotej koronie. Całkiemiak zbajki-podsu- To nore doświadczenie i fajna zabawa .


