
Yes, WE can!

    Od końca maja 2013 roku klasa 2d bierze udział w projekcie Fundacji Banku PKO oraz Klubu
Jagielońskiego – Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. W ramach owego projektu uczniowie
uczestniczyli w trzydniowych warsztatach z wolontariuszami, czyli nieźle się bawili tworząc
parlament i rządząc państwem, uchwalając budżet gminy (i likwidując dodatkowo straż miejską
- na potrzeby gry, rzecz jasna), organizując happening, zmieniając najbliższą okolicę, a to
wszystko w trakcie naprawdę świetnych zajęć i z naprawdę świetnymi ludźmi w naprawdę
świetnej atmosferze. Poprzez facebookowe zbieranie lajków do konkretnych zadań, które
należało wykonać ( 1 – wysnucie wizji wymarzonej Polski, 2 – stworzenie promującego nas
motywatora, 3 – przeprowadzenie akcji aktywności społecznej) walczyli o – między innymi -
możliwość wyjazdu do Krakowa i konkurowali z innymi szkołami z województw: dolnośląskiego,
opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Mimo że nasza szkoła przystąpiła do
ANP jako jedna z ostatnich (niektóre biorą udział w projekcie od stycznia br.) udało się im objąć
prowadzenie w województwie, czyli realnie patrzeć na perspektywę podróży w Małopolskę.
         Dnia 09 czerwca 2013 roku wolontariusze z 2d postanowili – w ramach organizowanego
przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie festynu – przeprowadzić na noworudzkim rynku
charytatywną zbiórkę pieniędzy na rzecz Domu Dziecka „GROMADKA”, wspierając tym samym
Noworudzkie Stowarzyszenie „Pro Publico Bono”. Wolontariusze, a głównie – wolontariuszki –
zbierały pieniądz do puszek oraz sprzedawały przepyszne ciasto własnej roboty. W niespełna
trzy godziny udało się uzyskać piękny wynik – łączna suma zebranych pieniędzy to 700,80zł!
Kwota ta zostanie wykorzystana do zakupu pomocy edukacyjnych i zabawek dla
podopiecznych noworudzkiej „Gromadki”. Serdecznie dziękujemy za wsparcie, sami niczego
byśmy nie osiągnęli! Udało nam się osiągnąć główny cel projektu ANP – zaangażować się w
losy małej ojczyzny i pozytywnie ją zmienić, a ponadto 17 czerwca delegacja 2d pojedzie do
Krakowa, gdzie zawalczy o miano najlepszych z najlepszych! Jeszcze raz z całego serca
dziękujemy – bez pomocy by się nam nie udało! 
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