W dniu 31.05. 2012 r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący projekt
,,Wolontariat-zdobywca ludzkich serc”. Przystąpiliśmy do niego odpowiadając na akcję
Polskiego Czerwonego Krzyża działającego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Aby bliżej
przedstawić ideę wolontariatu uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli prezentację
przygotowaną przez panią
mgr Katarzynę Leśniewską.
Akcje wolontariatu nie są dla nas nowością. Już od wielu lat czynnie działamy na rzecz
osób potrzebujących, na rzecz środowiska lokalnego, gminnego, powiatowego i
ogólnopolskiego. Od początku istnienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasi
uczniowie aktywnie włączali się w tę akcję, nie pozostawali obojętni wobec osób starszych i
samotnych. Rokrocznie przygotowujemy występy bożonarodzeniowe i wielkanocne dla
pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej we Wronikowie i Łochyńsku. W ramach fundacji
,,Ewunia” został zorganizowany wieczorek podczas, którego przeprowadzono akcję zbiórki
pieniędzy na leczenie niepełnosprawnej dziewczynki
z
Niechcic. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby naszych uczniów. Wspieramy ich podczas
wycieczek i wyjazdów szkolnych.
Pani dyrektor funkcję koordynatora, osoby odpowiedzialnej za realizację tego projektu
przekazała pani mgr. Lidii Jarzębskiej. Nauczycielka przekazała na ręce wychowawców klas
gimnazjalnych scenariusze zajęć, które zostały przeprowadzone w ramach godzin
wychowawczych. Pedagodzy wytypowali osoby, na barkach których spoczęło pokierowanie
działaniami klasowymi tak, aby uczniowie wynieśli z zajęć jak najwięcej konkretnych
informacji. Praca odzwierciedlająca zaangażowanie uczniów została utrwalona w postaci
zdjęć.
Cała szkoła zbierała plastikowe nakrętki, z których usypaliśmy ,,górę nakrętek”, czyli
,,górę nadziei”. Dzięki tym działaniom wesprzemy dziewczynkę, która od września będzie
uczennicą
naszej
szkoły.
Ponadto
gromadziliśmy:
złom
i makulaturę. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup pomocy
dydaktycznych.
Mamy nadzieję, że dzisiejsza szkolna akcja, nasz apel skierowany w Waszą stronę
zostanie pozytywnie odebrany , że trafił do Waszych serduszek. Uważamy, iż niesienie
pomocy innym jest wyrazem naszej dobroci i wrażliwości. Pragniemy, aby dzisiejszy dzień
pozwolił Wam na chwilę refleksji, moment zadumy. Wokół nas jest wielu potrzebujących,
którzy czekają na uścisk dłoni, szczery uśmiech, ukłon wykonany w ich kierunku. Dla nas
przecież to tak niewiele dla nich przeciwnie. Nasz jeden, uczynny, płynący z serduszka gest
jest odbierany przez nich jak dobrodziejstwo. Będą o tym pamiętali przez długi czas. Jestem
przekonana, iż nie jednej osobie zakręci się łezka w oku kiedy to zostaniemy obdarzeni miłym
słowem podziękowania. Sami przyznacie, że pomaganie potrzebującym jest wspaniałą
sprawą, którą nie jesteśmy w stanie porównać z niczym innym
Życzymy Wam, zapału, wytrwałości i nieustających chęci do niesienia promyczka
radości osobom samotnym, chorym.
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