„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń …”
Jan Paweł II

Po raz piętnasty Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana
Koszewskiego w Kościanie zorganizował akcję charytatywną, która w bieżącym roku
odbywała się pod hasłem „Młodsze pokolenie starszemu pokoleniu z szacunkiem
i wdzięcznością”, a także akcję na rzecz chorych i biednych dzieci z Kościana i okolic,
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
Domu Dziecka we Wschowie, Domu Opieki w Jarogniewicach.
W ramach akcji „Młodsze pokolenie starszemu pokoleniu z szacunkiem i wdzięcznością”
przekazaliśmy 20 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji: komputer z drukarką,
kuchenkę gazową, elektryczną piłę łańcuchową do cięcia drewna, meble, artykuły medyczne,
kołdry, czajnik bezprzewodowy, koce, kurtkę zimową, pralkę, środki czystości, talony oraz
paczki z żywnością.
Upominki, prezenty, zabawki, talony i odzież dla potrzebujących przekazali liczni
sponsorzy. Uczniowie przygotowali paczki świąteczne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla
Matki z Dzieckiem otrzymał ponad 20 paczek ze słodyczami, żywnością, zabawkami,
środkami czystości i odzieżą.
Wspólnie z panią pedagog dzieci przygotowały 55 paczek żywnościowych za kwotę
1900 zł dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów z naszej szkoły. Jedna z rodzin
otrzymała pomoc finansową na leczenie dziecka oraz paczkę świąteczną.
Do Domu Dziecka we Wschowie zostały przekazane prezenty w postaci 13 paczek
ze słodyczami, żywnością, zabawkami. Dodatkowo Dom Dziecka otrzymał prezent w postaci
wkrętarko-wiertarki.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, jak co roku, otrzymał 55 paczek
dla najbiedniejszych dzieci za kwotę 2200 złotych.
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W ramach organizowanej przez nas akcji charytatywnej przygotowaliśmy stoiska z nową
odzieżą, artykułami szkolnymi, chemią gospodarczą i zabawkami. Wszystkie te artykuły
o łącznej wartości 3.500 zł zostały przekazane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej.

Wspólnie z „Gazetą Kościańską” przeprowadziliśmy internetową aukcję gadżetów
sportowych (piłka z podpisem Adama Nawałki, koszulka z autografem reprezentanta Polski
w piłce nożnej Łukasza Piszczka). Uzyskane pieniądze (ponad 800 zł) zostały przekazane
na zakup kuchenki gazowej dla potrzebującej rodziny.
Nasza akcja zakończyła się dużym sukcesem dzięki sponsorom, nauczycielom, uczniom
i rodzicom, którzy zaangażowali się w pomoc dzieciom i osobom potrzebującym, przekazując
liczne dary, upominki i słodycze. Wartość pomocy świątecznej to ponad 18 tysięcy złotych.
Samorząd Uczniowski od piętnastu lat w różnego rodzaju akcjach zebrał i przekazał chorym
i biednym dzieciom oraz ich rodzinom dary o wartości ponad 256 tysięcy złotych.

To dzięki podobnym akcjom nasza szkoła otrzymała „Certyfikat Dobroczynności”
w 2003 roku, a w 2004 roku nasz Samorząd Szkolny został uznany za najlepszy w całym
kraju, w 2011 roku otrzymaliśmy statuetkę ,,Kościan Dziękuje”.
Jesteśmy wdzięczni za dobro, którego doświadczyliśmy. Dzięki ofiarności ludzi dobrej
woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Cieszymy się ze wszystkich
ofiarowanych darów. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
Mamy nadzieję, że również za rok będziemy mogli liczyć na Państwa pomoc.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marian Koszewskiego dziękuje
w imieniu swoim, dzieci oraz ich rodzin.

