Słowa takie jak: szlachetność, dobroć, uczuciowość, emocjonalność, pomoc, wrażliwość,
wsparci czy oparcie można odnaleźć w wielu słownikach i leksykonach. Ale czy można je
odnaleźć także w naszych sercach? Okazuje się, że tak, i to nie w jednym-tylko w wielu!
W dniach 13-14 lutego na terenie naszej szkoły przeprowadzona została akcja charytatywna
„Razem dla Dianki”, której celem była pomoc 4-ro letniej Diance, córce naszej
absolwentki. Dziewczynka choruje na autyzm wczesnodziecięcy, który jest przyczyną
nieprawidłowego przebiegu rozwoju mowy, zaburzona jest sfera komunikacji społecznej i
emocjonalnej oraz motoryka. Akcja „Razem dla Dianki” zorganizowana została przez:
• Szkolne Koło Caritas z opiekunką panią Ewą Klepczyńską
• Samorząd Uczniowski z opiekunkami paniami Justyną Zielińską i Urszulą Mikłosz
• Internatem szkolnym - działania koordynowały panie Ewa Strzelecka i Alicja
Tracichleb – Salik.
W tę akcję zaangażowało się wiele osób, bez pomocy, których przeprowadzenie tej akcji nie
powiodłoby się. Wśród nich znaleźli się tacy, którzy dostarczyli nam artykuły do sprzedaży,
takie jak: ciasta, pierniczki, lizaki, pocztówki walentynkowe, biżuterię.
W gronie ofiarodawców znaleźli się:
• Anna Liszewska i Dominika Zyskowska z kl. I TŻ
• Edyta Klimaszewska z kl. I TŻc
• Julia Andrzejewska z kl. II TŻa oraz jej mama Dorota
• kl. I ZSZ cukiernik
• kl.II ZSZ cukiernik
• dzieci ze Świetlicy Parafii św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim
• uczniowie ZS 6 pomagający w sprzedaży
W akcję charytatywną zaangażowane było również grono pedagogiczne. Swojego wsparcia i
pomocy udzielili m.in.:
• Ewa Karbowska
• Małgorzata Włodarczyk,
• Anna Czyż,
• Iwona Pierzchała,
• Ewa Zuzia
Akcja wsparta była również przez rodziców naszych uczniów, którzy bardzo chętnie
dokonywali zakupu naszych specjałów.
Podczas zbiórki pieniędzy na terenie naszej szkoły i internatu zebrano około 700 zł
(zapraszamy do galerii).
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do działań i okazali wielkie serce.
Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy: „Bądźcie z nami zawsze i
wspólnie nieśmy pomoc!”
Opracowanie Urszula Mikłosz

