
 WOLONTARIAT 2015/2016 

„Anioły ze szkoły” – wręczenie legitymacji 

 

W czwartek 9 czerwca podsumowaliśmy rok pracy w ramach projektu pod 

honorowym  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Anioły ze szkoły”. (więcej…) 

Jak pomagać zwierzętom? 

 

 
 
 

We wtorek 24 maja br. na zaproszenie „Aniołów ze szkoły” i Szkolnego Koła Wolontariatu naszą 

szkołę odwiedziły Panie z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gnieźnie, by właśnie teraz, 
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przed zbliżającymi się wakacjami, zachęcić najmłodszych uczniów do czujnej troski o zwierzęta, 

zwłaszcza te domowe. Panie w bardzo obrazowy sposób opowiedziały o zagrożeniach, na jakie 

narażeni są nasi milusińscy przyjaciele: domowe pieski i kotki, i to najczęściej przez 

lekkomyślność czy zaniedbanie człowieka. Uczyły także, jak należy pomagać zwierzętom i jak o 

nie dbać. Po tym spotkaniu uczniowie klas 1d, 1e i 1g na pewno już zawsze będą wrażliwi na los 

zwierząt, a piękne plany lekcji, jakie dzieci otrzymały, także przez cały następny rok szkolny będą 

im przypominały o konieczności troski o zwierzęta. 

My ze swej strony przekazaliśmy Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami karmę dla podopiecznych 

Towarzystwa, którą nasi goście przyjęli z wielką radością. 

  

Akcja charytatywna 

W piątek 15 kwietnia 2016 r. zakończyliśmy w naszej szkole akcję pomocy dla ciężko chorej 

mamy jednego z naszych uczniów. Kolejny raz okazało się, jak wielkie i otwarte na potrzeby 

innych są serca naszych uczniów i ich rodziców. Za udział w akcji i okazane wsparcie wszystkim 

serdecznie dziękujemy! 

akcja charytatywna – więcej 

Spotkanie z misjonarzem z dalekiej Kolumbii 

21 grudnia 2015 r., na ostatnie przed feriami spotkanie Ogniska Misyjnego, zaprosiliśmy 

wyjątkowych gości: dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w naszej diecezji – ks. Franciszka 

Jabłońskiego oraz misjonarza z dalekiej Kolumbii – br. Tomasza Basińskiego należącego do 

Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów. 

 

Dzięki bardzo ciekawym opowieściom br. Tomasza, wzbogaconym pięknymi slajdami, to nasze 

świąteczne spotkanie przerodziło się w niesamowitą wędrówkę do Ameryki Południowej, gdzie 
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kolejny raz mogliśmy się przekonać, że nieistotne jest to, jak kto wygląda, jaki jest jego kolor 

skóry, czy język, którym się posługuje – najważniejsze jest to, co nas łączy: nasza wiara 

i wzajemny szacunek. 

 
 
 

POMAGAMY 

Dzieci – dzieciom 

W dniach od 26 października do 17 listopada 2015 r. była organizowana pomoc dla dzieci 

polskich ze szkoły podstawowej w Strzelczyskach na Ukrainie. Zbierano wszystko co może być 

przydatne w szkole: zeszyty, ołówki, długopisy, gumki, cyrkle, linijki, farby, bloki, papiery 

kolorowe, piórniki. W zbiórce brały udział klasy: 1a, 1b, 1e, 1g, 1h, 2a, 2b, 3a, 3c, 4a, 4b i 6a. 

Dziękujemy! 

Koordynator szkolnej zbiórki – Maria Nowakowska 

 

 Akcja na rzecz chorej Zuzi – uczennicy naszej szkoły. Zuzia została uczennicą naszej 
szkoły 01.09.2015 r. Niestety, nie dane jej było rozpocząć nauki ze swoimi koleżankami 
i kolegami. Od wakacji przebywa w szpitalu. Jest ciężko chora. By choć trochę ulżyć 
jej  w cierpieniu i umilić czas spędzany w szpitalnej sali postanowiliśmy zorganizować 
akcję charytatywną na jej rzecz. Do udziału zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców 
oraz wszystkich tych, którym los Zuzi nie jest obojętny. 

 Akcja na rzecz chorej koleżanki Weroniki Górnej. Weronika jest uczennicą naszej 
szkoły . Niedawno poddana została bardzo skomplikowanej operacji. Wymaga 
długotrwałego leczenia i profesjonalnej rehabilitacji, by znów mogła cieszyć się zdrowiem. 
Zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogą 
wesprzeć leczenie Weroniki i umilić jej czas spędzony w szpitalu. 

 Akcja świąteczna na rzecz uczniów SP9 
 „Fabryka Świętego Mikołaja” – zbiórka wytworów na kiermasz szkolny 
 Zbiórka produktów żywnościowych trwałych (01-15.12.2015) 
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 Upominek od Świętego Mikołaja – Sponsorzy, darczyńcy, uczniowie, rodzice, 
nauczyciele mogą dostarczyć dowolny upominek do sekretariatu szkoły z opisem dla 
kogo ma on zostać przeznaczony (imię, nazwisko klasa). Upominki wręczone zostaną 
podczas specjalnego spotkania grupy wskazanych dzieci ze św. Mikołajem. W przypadku 
pytań prosimy kontaktować się z koordynatorem akcji – p. E. Zachwieją 

 Akcja na rzecz schroniska dla zwierząt i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Gnieźnie 

 Żołędzie dla Nadleśnictwa G-no 

Świąteczna akcja pomocy 

Jak to już było ogłaszane, od 1 do 15 grudnia trwać będzie w naszej szkole zbiórka artykułów 

żywnościowych, środków higieny i artykułów chemicznych dla uczniów naszej szkoły, których 

rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Artykuły te można składać w specjalnie 

przygotowanych koszach na parterze szkoły. Postarajmy się wspólnie, by żadne dziecko w te 

Święta Bożego Narodzenia nie pozostało głodne! 

„Anioły ze szkoły” w trosce o leśne zwierzęta 

Zakończyła się w szkole zbiórka żołędzi i kasztanów dla Nadleśnictwa Gniezno, którą prowadziły 

„Anioły ze szkoły” z pomocą szkolnego Koła wolontariatu. Dziękujemy wszystkim uczniom naszej 

szkoły, którzy nie pozostali obojętni na nasz apel i pomogli w zbieraniu, tak potrzebnej na zimowy 

czas, karmy dla zwierząt leśnych. 1 grudnia uzbierane żołędzie zostały przekazane 

Nadleśnictwu. 

 

Szkolny wolontariat dokarmia bezdomne koty i psy 
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27 listopada Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gnieźnie otrzymało od nas kolejną partię 

karmy dla psów i kotów. Bardzo się cieszymy, że tak wielu uczniów włączyło się w naszą akcję 

dokarmiania bezdomnych zwierząt. Przypominamy, że zbiórka karmy dla TOZ trwać będzie w 

naszej szkole do końca grudnia. 

 

„Bądź dobrym kolegą” – zadanie na każdy dzień! 

Od początku bieżącego roku szkolnego Koło Wolontariatu “Elfy” realizuje projekt: “Tolerancja 

niejedno ma imię”. W ramach przewidzianego w projekcie hasła: “Jesteśmy tolerancyjni w szkole 

i w klasie” już we wrześniu zaproponowaliśmy wszystkim uczniom realizację jakże ważnego w 

szkolnej rzeczywistości zadania: “Bądź dobrym kolegą!”. 
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ZADANIE NA KAŻDY DZIEŃ 

dla wszystkich chłopców i dziewczynek z naszej szkoły: 

BĄDŹ DOBRYM KOLEGĄ! 

Pomagaj! Dziel się z innymi tym, co masz! Uśmiechaj się! 

Nie kłam! Nie bij! Nie przezywaj! 

Troszcz się o młodszych i słabszych! 

Bądź tolerancyjny! 

Związany z tym był też prosty, szkolny konkurs, w którym wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z 

klas od I do VI. I to właśnie cieszy najbardziej – że naszym konkursem zainteresowali się 

zarówno uczniowie z klas pierwszych, jak i ci z klas szóstych, bo przecież dobrym kolegą trzeba 

być niezależnie od wieku! 

Przypomnijmy – zadanie polegało na tym, by krótko dokończyć proste zdanie: 

Być dobrym kolegą to znaczy … 

Oto kilka nagrodzonych odpowiedzi: 

Być dobrym kolegą to znaczy … 

zachowywać się tak, aby ktoś czuł się dla mnie ważny. (Wiktor Walczak 1e) 

podzielić się śniadaniem z kimś, kto nie ma nic do jedzenia. (Jagoda Domagała 3d) 

wspierać innych w trudnych chwilach, doradzać i pomóc podjąć im ważną decyzję, cieszyć się z 

ich sukcesów i dzielić z nimi radość zwycięstw. (Marta Stachowiak 5b) 

nie zostawiać innych w potrzebie. (Kinga Mudrak 3c) 

pomagać w nauce, odwiedzać, gdy kolega lub koleżanka choruje. (Maja Pleszewska 2d) 

być koleżeńskim i pomocnym; być wesołym, aby atmosfera w klasie i w szkole była miła 

i radosna. Dobry kolega powinien być miły i ładnie się wyrażać oraz powinien dawać dobry 

przykład. Musimy pamiętać, że ofiarowane komuś dobro zawsze do nas wróci J. (Brygida 

Rusiecka 6a) 

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie! 

I jeszcze raz zachęcamy wszystkich uczniów: stosujcie się do tych prostych zasad, aby każdy 

w szkole czuł się tak, jak wśród najlepszych przyjaciół! 

 


