
#RazemNaŚwieta   - Akcja „Razem na Święta”

Ponad milion uczniów w całej Polsce zaangażowało się w tym roku w ogólnopolski 
projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Razem  na Święta”. Była to już druga edycja 
tego społecznego projektu i nasza szkoła także wzięła w nim udział. Główne założenia tej 
akcji, aby „dobro popłynęło do potrzebujących”, bo „pomagać innym można na wiele 
różnych sposobów” w naszej szkole realizujemy od lat, na co dzień, bowiem działa u nas 
prężnie wolontariat, Samorząd  Szkolny, nieustannie od 12 lat zbieramy nakrętki na cele 
charytatywne, stale pomagamy okolicznym schroniskom dla zwierząt, włączamy się w 
społeczne akcje o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.         

Jak co roku okres przedświąteczny był niezwykle ”gorący”, bo wszyscy zaangażowali 
się mocno w różnorodne działania: w zbiórkę darów dla Polaków mieszkającym na 
Kresach, w przygotowanie wspaniałego jasełkowego przedstawienia, na które zostali 
zaproszeni dziadkowie, w wykonanie kartek z życzeniami dla przyjaciół naszej szkoły, w 
akcję zbierania mokrej karmy dla chorych psów i kotów z okolicznych schronisk, we 
wspólne wykonywanie przez uczniów i  rodziców pięknych świątecznych ozdób, zrobienie 
kartek okolicznościowych w ramach zajęć świetlicy popołudniowej. Na koniec Samorząd 
Szkolny zorganizował Kiermasz Świąteczny, na którym można było nabyć te wszystkie 
cudeńka. Cały dochód z kiermaszu, przekazywany przez ostatnie lata na potrzeby Domu 
Pomocy Społecznej św. Karola, w tym roku trafił do kozielskiego Domu Dziecka. Ale to nie 
koniec - wszystkie zebrane dary w formie paczek zostały przekazane do Stowarzyszenia 
PATRIOTYCZNY KĘDZIERZYN-KOŹLE i w ramach akcji "Jeden Naród Ponad 
Granicami" trafiły na Litwę do miejscowości Turmonty oraz w rejon Soleczniki. Udało 
się też zebrać 18,83 kg puszek i saszetek oraz szelki na małego pieska - piękny prezent na 
święta dla czworonogów.

P.S. Jestem pewna, a czytelnicy chyba się ze mną zgodzą, że nasza szkolna 
społeczność bez wątpienia realizuje główne założenia projektu, i to nie tylko w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia, także i to, że  „szkoła ma nie tylko uczyć, ale także wychowywać”... 
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