
Projekt BohaterOn – włącz historię 

W październiku uczniowie włączyli się w ogólnopolski projekt mający na celu 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Pisali na 

kartkach  pocztowych pozdrowienia i słowa uznania dla żyjących jeszcze Powstańców. Jest 

to promocja postaw patriotycznych i hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o stolicę 

naszego kraju. Koordynatorkami akcji w szkole były panie: Irena Brzeżawska i Beata 

Makuch-Olech. 

 

Akcja „Nakręć się na pomaganie” 
Uczniowie i nauczyciele włączyli się do całorocznej zbiórki plastikowych nakrętek. Są 

one przekazywane do Fundacji Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Dochód z ich sprzedaży 

Fundacja przeznacza na leki, opatrunki, sprzęt medyczny. Szkolną zbiórkę prowadzi  

p. Renata Fortuna. 

 

Akcja „Bezdomniaki proszą o gryzaki” 

Z okazji Dnia Kundelka (25 października) w szkole odbyła się zbiórka zabawek dla 

czworonogów z Rzeszowskiego Schroniska „Kundelek”. Inicjatorki akcji: p. Beata 

Głowiak i p. Dagmara Świrad. 

 

Szkolne Koło Caritas 

SKC zorganizowało zbiórkę pieniężną dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. 

Brata Alberta. W listopadzie uczniowie prowadzili sprzedaż zniczy. Pozyskane pieniądze 

przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru dla uczniów 

naszej szkoły, którzy są w trudnej sytuacji finansowej. Opiekunami koła są: p. Beata 

Lutecka i ks. Mariusz Godek. 

 

Zbiórka dla Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie 

W listopadzie zbieraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy dla Dzieci z Podkarpackiego 

Hospicjum w Rzeszowie. Akcję  nadzorowała p. Beata Makuch-Olech. 

 

Akcja „Dzień Pluszowego Misia” 

W listopadzie szkoła przyłączyła się do akcji zorganizowanej przez Fundację Mam 

Marzenie z okazji Dnia Pluszowego Misia. Uczniowie przynosili pluszaki, gry, puzzle, 

artykuły papiernicze dla chorych dzieci ze szpitali w Rzeszowie. W szkole akcję 

koordynowała p. Beata Lutecka. 

 

Akcja „Serce za odwagę” 

W grudniu szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Serce za odwagę”. Celem 

przedsięwzięcia było przygotowanie kartek świątecznych dla kombatantów, żołnierzy 

Podziemia Niepodległościowego. Szkoła wzięła udział w kampanii z uwagi na uniwersalną 

treść i walory wychowawcze, jakie niesie ze sobą projekt – okazanie wdzięczności oraz 

podziękowanie w sposób symboliczny za wielką odwagę, jaką odznaczali się 

bohaterowie w czasach walki o wolną i niepodległą Polskę. Akcję koordynowała p. Beata 

Głowiak. 


