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POMOC POTRZEBUJĄCYM
Uczniowie naszej szkoły również inny sposób realizują swój obowiązek wobec ojczyzny. Jest
to jednak najpiękniejszy i najbardziej humanitarny, kształtujący właściwe postawy dar ludzkiej
życzliwości. Czynią to poprzez udział w akcjach charytatywnych, pomoc potrzebującym,
samotnym i cierpiącym. Zachęcając tym wszystkich do okazywania miłości do drugiego
człowieka, rodaka i pełnoprawnego obywatela naszego kraju.
10 października 2017 r.
Szkolne Koło Caritas wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Akcji przyświecają
trzy główne cele: szerzenie idei hospicyjnej, pozyskiwanie funduszy na rzecz hospicjum oraz
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ciężko chorych, cierpiących ludzi. Symbolem akcji
jest ŻONKIL – cebulka zasadzona jesienią - wiosną odradza się i rozkwita jako piękny kwiat, który
od wieków uznawany jest za znak nadziei.

W
czwartek
12
października w naszej szkole
odbyła się ciasteczkowa akcja charytatywna polegającą na rozprowadzaniu ciasteczek na rzecz
Domowego Hospicjum w Olsztynie.
Dzięki tym wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zebrano aż 1176 zł. Niezwykła
postawa i wrażliwość na potrzeby innego człowieka.

„Idźmy

naprzód

z

nadzieją!”- to hasło XVII Dzień
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Papieski. Szczególnie widocznym znakiem tego święta była przykościelna zbiórka na fundusz
stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Nasi wolontariusze z wielkim zapałem i
zaangażowaniem wspierali akcję prowadzoną przed kościołem świętego Józefa.

Dnia 13.12.2017 r. naszej
szkole odbył się coroczny
kiermasz świąteczny. Ozdoby
świąteczne z pomocą dzieci i
rodziców wykonała pani Irena Solis. Wszystkie były piękne i oryginalne. Dlatego szybko znalazły
nabywców wśród gości, którzy tego dnia odwiedzali naszą szkołę. To wyraz ogromnej
wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka, dowód serdeczności, współczucia oraz
ludzkiej solidarności.
Dzięki tej niezwykłej hojności wolontariusze zebrali 2900 zł.

Dnia 20.12.2017r dzieci ze
szkolnego Koła Hospicjum
Palium
odwiedziły
podopiecznych Hospicjum i
zanieśli im w prezencie własnoręcznie ozdobione choinki. Wzruszeniu i radości nie było końca.
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Dnia 5 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie jury XXVII Konkursu Literackiego
„O Różę Małego Księcia”. W komisji konkursowej zasiedli:
- Pani Joanna Chłosta – Zielonka – przewodnicząca,
- Pani Michalina Janyszek,
- Pan Mariusz Sieniewicz
Z naszej szkoły laureatem w kategorii POEZJA dla uczniów klas IV-VII został
Kacper Mazur z klasy 5a, natomiast wśród uczniów klas I-III, również w kategorii
POEZJA zwyciężył Konrad Mazur z klasy 3b. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców.
Wręczenie nagród odbyło się 15 marca 2018 (czwartek), o godz. 18.00,
w Miejskim Ośrodku Kultury, w sali kameralnej Kamienicy Naujacka, ul. Erwina Kruka
3 w Olsztynie.
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