Jedynka dla innych
Październik i listopad to miesiące, w których dzień staje się krótszy, temperatury powietrza
niższe, świat bardziej szary a… serca naszych uczniów stają się gorętsze i coraz bardziej
otwarte na potrzeby innych.
Przez cały rok trwa u nas nakrętkomania, czyli zbieranie nakrętek, które oddajemy potem na
poczet potrzeb malutkiej Marysi Heller, która choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową z
towarzyszącym wodogłowiem.
Przez ostatnie półtorej miesiąca trwała w naszej szkole ogólnopolska akcja charytatywna
„Prezent pod choinkę”. Prezenty, spakowane do pudełek po butach, trafią do biednych dzieci na
Ukrainie, Białorusi czy w Rumunii w okresie świątecznym. Łącznie, przez kilkanaście lat trwania tej
akcji, nasi uczniowie wywołali uśmiech na ponad 460 buziach swoich rówieśników zza wschodniej
granicy.
Bardzo duży odzew ze strony uczniów wywołały dwie akcje, w których można było dać swojej
zabawce drugie życie. Pierwsza z nich, to „Podaruj swoją zabawkę”, w której przyniesione zabawki i
gry zawiezione zostaną do dzieci Romskich na Ukrainie przez pracowników Biblijnego Stowarzyszenia
Biblijnego z Ustronia. Druga, to akcja lokalna, w której zbierane zabawki trafią do dzieci z domów
dziecka i rodzin zastępczych w naszym regionie.
Bardzo chętnie włączyliśmy się w akcję „Wesoła kartka dla Remka”. Remuś to chłopczyk, u którego
zdiagnozowano guza mózgu, a jego marzeniem jest otrzymać jak najwięcej wesołych, pozytywnych
kartek. Miło jest móc spełniać marzenia innych, fajnie, że i najmłodsi i najstarsi uczniowie naszej
szkoły chętnie się w ta akcję właczyli.
Członkowie szkolnego koła Caritas sprzedają na przerwach ciasta, a dochód chcą przeznaczyć na
dofinansowanie np. wycieczek szkolnych i innych potrzeb najuboższych uczniów naszej szkoły.
W ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” chcemy wesprzeć mieszkającego
samotnie i w ciężkich warunkach Pana Michała.
Jak co roku zbieramy grosiki w akcji „Góra grosza”.
Nie zapominamy też o czworonogach mieszkających w schronisku w „Reksio” w Bielsku - Białej. Dla
nich zbieramy obecnie koce, karmę i wszystko to, co pomoże im przetrwać zimowe chłody.
Wierzymy i ciągle uczymy się, że: „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi
dzielisz” (autor nieznany)
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