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Szanowni Państwo!

Tuż  przed  świętami  Bożego  Narodzenia  po  raz  pierwszy

zorganizowaliśmy  kiermasz  dobroczynny,  w  który

zaangażowali  się  nauczyciele,  uczniowie  i  ich  rodziny.

Chcieliśmy w ten sposób pomóc pięciorgu dzieci, które straciły

w pożarze mamę i dom. Przez kilka dni zrobiliśmy w naszej

szkole mnóstwo zamieszania,  wszyscy ofiarowali  wiele pracy,

czasu  i  pieniędzy,  a  przede  wszystkim  serca,  aby

bezinteresownie  pomóc  innym  w  potrzebie.  I  to  jest  nasz

pierwszy  wspólny  sukces,  którego  możemy  sobie

pogratulować.  Po  podsumowaniu  akcji  z  dumą  możemy

również  stwierdzić,  że  dzięki  wspólnemu  wysiłkowi

uzbieraliśmy imponującą sumę 8015 zł.  I  to jest  drugi wielki

sukces!  To  naprawdę duża  kwota,  a  dzięki  tym pieniądzom

pomożemy  dzieciom  sfinansować  potrzeby  związane  z

edukacją  i  zdrowiem.  Zebrane  przez  nas  pieniądze  zostały

przekazane  organizacji  Polski  Czerwony  Krzyż,  która  za

pomocą specjalnego konta pomoże pokryć wydatki związane

z wizytą u lekarza lub zakupem pomocy szkolnych. 

Rada Rodziców, jako inicjator i organizator kiermaszu, chce na

koniec  tej  niezwykłej  przygody  serdecznie  podziękować

wszystkim zaangażowanym w akcję.



Dyrekcji  i  nauczycielom,  za  pomoc  logistyczną,

rozpowszechnienie informacji o kiermaszu, a także  niezwykłe

dzieła, które stworzyli własnoręcznie bądź pomogli dzieciom w

pracy.  Wielkie  wyrazy  uznania  chcemy  przekazać  rodzicom

i  innym  członkom  rodzin  naszych  uczniów,  którzy  w  tym

intensywnym okresie znaleźli czas na przygotowanie pięknych

przedmiotów.  Wielu z nich wspomagało nas także w czasie

trwania  akcji,  czuwając  nad  zbiórką  i  pomagając  dzieciom.

Zaangażowanie pracowników szkoły, biblioteki oraz rodziców

było  naprawdę  imponujące  i  przerosło  nasze  oczekiwania.

Jednak  najbardziej  chcemy  docenić  dzieci,  które  oprócz

wymiernych efektów kiermaszu uzyskały dzięki tej akcji coś być

może znacznie cenniejszego: poczucie, że ludzie mogą sobie

nieść bezinteresowną pomoc i że warto zrobić coś dla innych

w potrzebie. Za Wasz entuzjazm, ciężką pracę i serca pełne

miłości należą się gratulacje i gorące podziękowania. Wspólnie

udowodniliśmy, że w naszej szkole możemy dokonać wielkich

rzeczy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się to

zrobić jeszcze lepiej! Pozdrawiamy serdecznie

Rada Rodziców


