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“NIE DLA SIEBIE NAM ŻYĆ NALEŻY”
TU MIESZKAM, TU ŻYJĘ, TU POMAGAM

DROGOWSKAZ NASZYCH DZIAŁAŃ

"NIE DLA SIEBIE NAM ŻYĆ NALEŻY"
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Pokazujemy wzorową postawę wobec osób
borykających się z różnymi problemami życiowymi,
wykazujemy się dużą empatią i odpowiedzialnością,
uczestnicząc w różnych akcjach charytatywnych na
rzecz chorych dzieci, opuszczonych zwierząt, a także
w akcjach ekologicznych. Takie działania  uczą nas
wrażliwości.

ZAKRĘCONA AKCJA
Od wielu lat uczestniczymy w akcji zbierania
nakrętek po wodach, napojach, mlekach, soczkach,
po kawie, herbatach, syropkach itp.w ramach pomocy
dla niepełnosprawnych dzieci, a w ostatnich dwóch
latach dla Marka.

TRANSPORT 2009

POMAGAMY DZIECIOM W AFRYCE
  Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie
Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF.
 Zapoznaliśmy się się z problemami dzieci w Afryce
oraz przygotowywaliśmy specjalne, charytatywne
laleczki. Koordynatorzy akcji otrzymali 45 pięknych
laleczek, w których przygotowanie  włożyliśmy wiele
serca. Podczas zebrań semestralnych został
zorganizowany kiermasz. Udało się zebrać kwotę 470,
50 zł. Została  ona przekazana na pomoc dla dzieci z
Angoli, gdzie wiele z nich umiera z powodu chorób,
którym potrafimy zapobiegać.

KLUB UNICEF

KIERMASZ LALEK

KIERMASZ LALEK.

ZS2 POMAGA!

NS

NS

NS

NS.

AK



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 05/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny

# SOS SYRIA
UCZNIOWIE ZS2 – DZIECIOM Z SYRII

W 2017 roku mija 6 lat od wybuchu konfliktu w Syrii,  z
tego powodu w dniach 6 -10 marca br. Gmina Piła
wspólnie z Polską Akacją Humanitarną przeprowadziła
akcję edukacyjną oraz zbiórkę pieniędzy pod hasłem:
„# SOS SYRIA. SKARBONKA DLA SYRII. DZIECI Z
PIŁY – DZIECIOM Z SYRII”. Aktywnie włączyliśmy
się w zbiórkę funduszy na ten cel.Samorząd
Uczniowski prowadził na terenie zbiórkę pieniędzy, a
uczniowie klasy 4b sprzedawali ciasta. Zebrana kwota
ponad 900 złotych została przekazana 12 marca 2017
roku organizatorom akcji podczas koncertu
charytatywnego w Regionalnym Centrum Kultury w
Pile. Podczas finału wystąpili uczniowie z zespołu
wokalnego „Akcent” i zaśpiewali piosenkę „We Are The
World”, która stała się hymnem akcji „# SOS SYRIA”
w Pile.

KIERMASZ OZDÓB

Pieniądze uzyskane z kiermaszu zostały przekazane
na parafialny Caritas, który przygotował paczki
świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin.

ZBIÓRKA ZABAWEK

W miesiącu listopadzie uczniowie uczęszczający do
szkolnej świetlicy wraz z Małym Samorządem ogłosili
zbiórkę zabawek dla dzieci ze Specjalistycznego
Szpitala w Pile. Odzew był bardzo duży, zebraliśmy
mnóstwo zabawek, gier, pluszaków i przyborów
plastycznych, które przed świętami zostały
podarowane pacjentom  szpital.

WOLONTARIUSZKI

KIERMASZ CIAST

KIERMASZ OZDÓBZBIÓRKA ZABAWEK
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DZIECI - SENIOROM
Po raz kolejny wzięliśmy udział w Ogólnopolskim
Projekcie Dobrych Uczynków „Ziarenka
Dobra” „Dzieci–Seniorom”. Kontynuując naszą akcję
czynienia dobra udaliśmy się w maju do DPS w Pile z
koncertem poświęconym wszystkim mamom z okazji
ich święta.

Niepokoi nas  problem zanieczyszczenia środowiska,
dlatego od wielu lat  włączamy się w
ogólnopolskie akcje „Sprzątanie Świata” oraz
„Dzień Ziemi”. Zawsze uśmiechnięci i pełni
zaangażowania przygotowywaliśmy plakaty,
porządkowaliśmy teren naszej szkoły, jej najbliższe
otoczenie oraz tereny na osiedlach Zielona Dolina i
Jadwiżyn.

Z dużym entuzjazmem uczestniczymy w  akcjach
pomocy zwierzętom ze schroniska, zbieraliśmy
karmę dla psów i kotów oraz akcesoria do pielęgnacji
zwierząt.Zbiórkę organizujemy dwa razy w roku w
październiku z okazji “Miesiąca zwierząt” i w marcu z
okazji “Dnia Kota”

W szkole działa Szkolna Grupa Paramedyczna, która
organizuje zajęcia uczące działań w ramach pierwszej
pomocy, a w tym roku włączyła się do ogólnopolskiej
akcji bicia rekordu Guinnessa w RKO.

ARCH. NIECODZIENNIK SZKOLNY

DZIECI-SENIOROM
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Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Wielu z nas uczestniczy w corocznych finałach
WOŚP lub kwestuje na rzecz fundacji Jurka Owsiaka.
W tym roku w Pile świętowaliśmy ten dzień, biorąc
udział w biegu :  „Pobij dystans sercem”. Bieg
rozpoczął się startem wspólnym, a każdy z
uczestników w swoim tempie i na miarę swoich sił
pokonywał kolejne okrążenia wokół stadionu MOSiR w
Pile.Uczestniczyliśmy wraz z rodzicami w licytacjach
WOŚP i oglądaliśmy występy pilskich grup
tanecznych.

„BĄDŹ CZUŁY, POKAŻ SERCE”

Od trzech lat bierzemy udział w konkursie
plastycznym „Bądź czuły, pokaż serce”, którego
celem  jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych
oraz ukazanie sposobów realizacji miłosierdzia wobec
l u d z i potrzebujących pomocy. Prace mają
 przedstawiać formy pomocy, spędzanie czasu
wolnego, wspólną naukę i zabawę itp. Ma ona na celu
w ięk s z e zaangażowanie uczniów w tolerancję,
budowanie przyjacielskich relacji między uczniami,
odkrywanie i rozwijanie młodych talentów bez względu
na wiek, płeć, rodzaj sprawności  czy
niepełnosprawności. Chcemy także zwrócić uwagę na
naszą patronkę św. Jadwigę Królową, która kierowała
się miłosierdziem i swoją postawą udowodniła, że
miłosierdzie buduje autorytety. Środki ze sprzedaży
powstałych z prac konkursowych kalendarzy
przeznaczone są na dofinansowanie wyjazdów
uczniów na Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich w
Krakowie.

WOLONTARIUSZ KAJTEK

KALENDARZ
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„Nikt nie jest tak silny,
by nie potrzebował
pomocy
i nikt nie jest tak słaby,
by nie mógł pomóc
innym”

.

“NA POMOC UKRAINIE”
Dwa lata temu aktywnie braliśmy udział organizowanej  przez Miasto Piła  akcji zbiórki artykułów spożywczych i
przemysłowych „Na pomoc Ukrainie”. Wszystko, co zostało zebrane, zostało przekazane rodzinom
poszkodowanym w czasie działań wojennych na Ukrainie.

KRONIKA SZKOLNA

DZIEŃ TOLERANCJI I OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W naszej szkole uczą się także uczniowie
niepełnosprawni. Mamy więc mnóstwo okazji do
rozwijania pozytywnych cech i postaw: opiekuńczości,
solidarności, troskliwości, umiejętności współżycia,
otwartości na współpracę, akceptację siebie podczas
wspólnej zabawy i nauki.

.
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JAK WYKORZYSTAMY NASZĄ EMPATIĘ?

Pomagać może każdy. I nie trzeba mieć zasobnego portfela, aby nieść pomoc.
Wystarczy dobra wola i odrobinę chęci. Każdy ma coś co może dać innym. Nawet
drobne rzeczy mają ogromne znaczenie. A okazji do niesienia bezinteresownej
pomocy  nie brakuje.  Warto znaleźć swój być może niepowtarzalny sposób albo
skorzystać z istniejących akcji przygotowanych przez różne fundacje i
stowarzyszenia.

My przedstawiamy nasz “PRZEPIS NA ZAANGAŻOWANIE”

.

STOPKA REDAKCYJNA
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