
„20 DOBRYCH UCZYNKÓW NA 20-LECIE NASZEJ SZKOŁY” 

 

«Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1 J 3, 18). 

Bracia i siostry! Uczmy się w szkole Świętej Jadwigi Królowej, jak wypełniać 

to przykazanie miłości. 

                (Jan Paweł II, homilia podczas kanonizacji Jadwigi Królowej)  

Dumni z naszej patronki Świętej Jadwigi Królowej Polski staramy się być wrażliwi na 

potrzeby innych i z radością pomnażamy dobro! Przypominamy, ze Jubileusz 20-lecia SP 50 

w Białymstoku obchodzimy cały rok szkolny 2021/ 2022 organizując następujące akcje, które 

propagują kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego:  

1. Akcja „Kartka dla Blanki” – wysyłamy pełne ciepła kartki urodzinowe spełniając życzenie ciężko 

chorej, walczącej  z guzem mózgu czteroletniej Blanki Lipowskiej.   

2. Akcja „Opatrunek na ratunek” - zbieramy dary, opatrunki oraz środki odkażające rany, aby 

przekazać je za pośrednictwem Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio do szpitali oraz 

placówek misyjnych.  

3. Akcja „Adopcja serca” – wspieramy edukację dziecka z kraju misyjnego. 

4. Pomagamy zwierzętom w potrzebie – organizujemy zbiórkę kociej karmy dla białostockiej 

fundacji KOTKOWO oraz psiej karmy na rzecz Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt As w Czarnej 

Białostockiej.  

5. „Szkoła pamięta” – pielęgnujemy pamięć o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy 

są związani z historią konkretnego miejsca, regionu, społeczności. Zbieramy fundusze na rzecz 

Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w Warszawie.  

6. XVIII Festiwal Integracyjny” Śpiewajmy razem, tańczmy razem – promujemy integrację i 

edukację włączającą poprzez rozwijanie talentów uczniów z niepełnosprawnościami. 

7. Tydzień Życzliwości i Pozdrowień – przygotowujemy plakaty z życzeniami i miłymi słowami 

skierowanymi do innych klas lub nauczycieli włączając się w obchody światowego Dnia 

Życzliwości i Pozdrowień.  

8. Jadwiżańska Poczta Życzliwości – całoroczna akcja wysyłania pozdrowień, podziękowań, 

dobrych słów członkom społeczności szkolnej.  

9. „Święta  godne, a nie głodne” - świąteczna zbiórka żywności żyjącym w ubóstwie potrzebującym 

mieszkańcom naszego miasta.   

10. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - sprzedajemy bombki wykonane przez nauczycieli, aby  

wesprzeć leczenie chorego na białaczkę Patryka Panasa.  

11. „I ty możesz zostać świetnym Mikołajem” - zbieramy środki czystości i długoterminowe artykuły 

spożywcze dla najuboższych seniorów z Osiedla Nowe Miasto.  



12. Świąteczna zbiórka słodkości dla Domu Dziecka - zbieramy słodycze i świąteczne ozdoby dla 

dzieci i młodzieży z Domu Dziecka przy ulicy Boboli 5 w Białymstoku. 

13. Szlachetna paczka – kwestujemy na rzecz pomocy samotnej seniorce pani Danucie spełniając jej 

marzenia. 

14. „Pola Nadziei”  - bierzemy udział w kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „Pomóż 

Im” działającą na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi oraz Hospicjum dla Dzieci.  

15.  „Dziel się uśmiechem” – realizujemy program edukacyjny promujący zdrowie, a przede wszystkim   

higienę jamy ustnej.  

16. Dobry Uczynek dla Ziemi – z okazji Dnia Ziemi nasze zespoły klasowe podejmują się akcji pro-

ekologicznej np. sprzątają wybrany teren w okolicy szkoły.   

17. Tydzień Autyzmu  - okazujemy empatię dla osób dotkniętych autyzmem. Bierzemy udział w 

akcji „Zaświeć się na niebiesko”. 

18. Góra Grosza – uczestniczymy w akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom zbierając 

monety na pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka. 

19. „Bądź dobry dla innych”  -  obchodzimy w społecznościach klasowych Dzień Dobrych Uczynków 

- święto społecznych i bezinteresownych działań.   

20. Spełniamy marzenia! - realizujemy marzenie dziecka z białostockiego oddziału Fundacji Mam 

Marzenie.  

 

 


