
              

 

                                                                    #RazemNaŚwięta 

                                            Chór TuTu oraz Szkolny Klub Wolontariatu Uskrzydleni 

                                              składają serdeczne podziękowania społeczności szkolnej  

                                                         za wspólne,  przedświąteczne kolędowanie.  

 

 

 

 

 

                                

 

 

 



 

                          Szkolny chór pod batutą Pana Łukasza Grockiego  zaprezentował                 

                                       repertuar  świąteczny na najwyższym poziomie - kolędy, pastorałki                               

                                                                             i piosenki o tematyce świątecznej                                                                       

                                                                                               w nowoczesnych aranżacjach.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 



 

   Koncert był wyrazem wdzięczności dla społeczności szkolnej za ogromne zaangażowanie     

w przedświąteczne akcje charytatywne –  

                              Klasowa Paczka – wykonanie świątecznych paczek ze słodyczami przez               

                              każdą z klas dla najbardziej potrzebujących uczniów z naszej szkoły,  

                              Gwiazdka dla hospicjum – coroczna akcja tworzenia paczek dla rodzin   

                              objętych opieką domowych hospicjów dziecięcych, 

                               zbiórki pieniężnej dla chłopca chorego na nowotwór – Kacpra Zimnego  

                                    oraz zakończonej sukcesem zbiórki na zakup ortez specjalistycznych  

                                                   dla uczennicy naszej szkoły. 

 

                                   

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, 

                                                nie przez to kim jest,  

                                                                    lecz przez to czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II 



 

                               Z inicjatywy dyrektora szkoły Pana Janusza Banasiaka podczas koncertu                      

                                                    przekazane zostało Betlejemskie Światełko Pokoju.             

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                         

 

                                   

 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy           

w 1986 roku w Linz,  w Austrii,  jako część bożonarodzeniowych 
działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło                      

w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio                
i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci 

austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani 
przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego           

w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest                              
do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma 

miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest 
przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom 

organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek 
Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju 
od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło                         

od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa                     
się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest 

jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze 
przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy          

i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ –                 
do Szwecji. 

 



                                                    

                                Dyrektor Szkoły złożył przybyłym gościom  

                                                                                            serdeczne życzenia świąteczne. 

 

 

                                                                                             Wolontariusze uprzyjemniali                

                                                                                                            gościom czas  

                                                                                                    słodkim poczęstunkiem. 

 

 

     

 

      

      Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile, a także za okazaną pomoc, wsparcie i hojność. 

  


