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W miniony poniedziałek na ulicach Ostrołęki pojawiły się tajemnicze postacie w aureolach.
Udało nam się ustalić ich tożsamość: to dzieci, wychowawcy i wolontariusze ze świetlic
należących do ostrołęckiego Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego. Wyszli na miasto, aby
bezinteresownie obdarować starszych, samotnych i potrzebujących.

Przedświąteczna trasa, której celem było zaniesienie radości osobom potrzebującym,
rozpoczęła się na ulicy Sikorskiego. Dzieci przebrane za anioły i św. Mikołaja podchodziły do
napotkanych na ulicy osób, aby wręczyć świąteczne upominki: własnoręcznie wykonane aniołki,
kartki ze świątecznymi życzeniami i szczere uśmiechy. Następnie zespół młodych
dobroczyńców wraz z opiekunami udał się do Domu Pobytu Seniora, gdzie po krótkiej
autoprezentacji, umilał czas podopiecznym ośrodka. Były wspólnie śpiewane kolędy, wiersze o
tematyce świątecznej, popis gry na fletach, zadawane seniorom „gwiazdkowe” pytania oraz
prezenty budzące wzruszenie i wdzięczność. Kolejny punktem trasy był dworzec PKS i Urząd
Miasta. Zwiastunowie zbliżającej się Gwiazdki pragnęli zwrócić uwagę zagonionych i
zapracowanych mieszkańców Ostrołęki na istotny wymiar nadchodzących Świąt: konieczność
obudzenia w sobie wrażliwości na drugiego człowieka i potrzebę okazania mu serdecznego
zainteresowania. Jeszcze wieczorem ostrołęczanie mogli natknąć się na kolorową drużynę.
Jednym z ostatnich punktów dobroczynnej trasy był plac pod „Kupcem”, gdzie kolejni
przechodnie doświadczyli bezinteresownej dobroci młodych ludzi. Własnoręcznie wykonany
aniołek symbolizujący zbliżające się Święta zawisnął także na choince w osiedlowej bibliotece
przy ulicy Sikorskiego.
Wesołej i kolorowej drużynie na wszystkich etapach trasy towarzyszyła „kamera” i „mikrofon”,
które sprawiły, że każdy z napotkanych przechodniów musiał potraktować poważnie tę anielską
gromadkę. Jednym z celów akcji było uwrażliwienie wychowanków świetlic na sytuację i
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potrzeby osób starszych i osamotnionych.
Już niebawem anielska ekipa jeszcze raz pojawi się na ulicach Ostrołęki, aby zanieść jej
mieszkańcom pokój, radość i świąteczne upominki.
Zobacz wszystkie zdjęcia na stronie moja-ostroleka.pl
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