Dwójka liderem szkolnego wolontariatu
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi – te słowa Jana Pawła II społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta
w Augustowie wzięła sobie głęboko do serca i od wielu już lat skutecznie wprowadza w szkolne życie.
Wolontariat łączy w piękny sposób nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz
potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując
otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne
piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni
pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść
bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Święta Bożego Narodzenia skłaniają do refleksji, ale też pobudzają naszą aktywność do
wzmożonego działania. W tym roku Nasza Szkoła, już po raz czwarty, włączyła się w ogólnopolską
akcję Szlachetna Paczka. Na początku grudnia przekazaliśmy swój upominek potrzebującej rodzinie.
Obdarowaliśmy ją nie tylko darami materialnymi, ale przede wszystkim siłą i wiarą w ludzi.
Przygotowana przez Nas paczka sprawiła, że rodzina poczuła się wyjątkowo w tym pięknym, ale
i trudnym czasie.
Cała społeczność naszej szkoły zaangażowała się też w solidarną pomoc rodakom i ich
rodzinom mieszkającym na Białorusi i Litwie. W naszych sercach gościła wspaniała myśl, że
dołożyliśmy swoją cegiełkę, aby Polskie rodziny Sybiraków, Łagierników, Żołnierzy Armii Krajowej
podczas tegorocznych świąt mogły poczuć bliższą więź z ojczyzną i zasiąść do stołu dzieląc się
opłatkiem z Polski.
Poprzez udział w tej inicjatywie daliśmy wspaniały przykład patriotyzmu i wdzięczności ludziom
walczącym o wolną Polskę.
Nie zapomnieliśmy i w tym roku o małych pacjentach z Kliniki Onkologii i Hematologii
Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tym razem
przygotowaliśmy ciekawe gry edukacyjne, które wzbogacą oddziałową świetlice oraz środki
higieniczne. Do tej akcji przyłączyły się inne placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Jaminach,
Szkoła Podstawowa w Dolistowie, Szkoła Podstawowa w Żarnowie, klasa III c I Liceum
Ogólnokształcącego w Augustowie. Wielki finał wydarzenia odbył się w przedświąteczną środę, kiedy
przygotowane podarunki trafiły na oddział. Dzięki hojności uczniów, rodziców i zaprzyjaźnionych szkół
mogliśmy zorganizować akcję na taką skalę.
Nie zapomnieliśmy też w naszych działaniach o Przytulisku dla bezdomnych zwierząt
prowadzonemu przez Augustowskie Stowarzyszenie Kudłacz. W ramach akcji Pieskie życie
przekazaliśmy zebrane fundusze, które pomogą w leczeniu psiaków.
Na łamach mediów chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność i pięknie podziękować wszystkim
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w te akcje. To ogromny zaszczyt móc
realizować z Wami tak ważne przedsięwzięcia.
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