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Drod4y Noucąyciele i Nouc4ycielkil

Powoli zbliżo się koniec roku szkolnego, który iesi czosem podziękowoń zo wspólny rok.

Podziękowonio te zwyczoi wyrqżone sq poprzez wręczonie kwiotów.,.

W tym roku, kiedy w szkołoch iest nopięto otmosfero kwioĘ mogq nie wystorczyć.

Chcemy oby dlo wszystkich rok szkolny zokończył się z poczuciem więzi i solidorności.

Zopruszomy do solklomeiokcliZAMlA§f I(WATKA NIOSĘ POMOC!

SzkoĘ z ccłei Polsh rłlqczoiq się do wspólnego dzirrhnio no Jz*t;z innych.

Pokożmy uczniom i uczennicoą rodżcom, ża rozem możerry pomóc.

Okożmy zoongożowonie i podnieśmy świodomość obywOglskq wśród mlodych osób.

Wystorczy przekonoć Dyrekcię, Kodrę Pedogogicznq, oby rozem z PAH nieść pomoc mieszkońcom

i mieszkonkom Somoliil Zomiost kupowonio kwioiów szkoło wesprze dziołonio PAH w Somolii, kroiu w którym iest bordzo

niestobilno syiuocio. Trudne worunki, spowodowone wieloleinim konfliktem, wiele osób zmuszonych iest do opuszczenio

włosnych domów w poszukiwoniu bezpiecznieiszych worunków Ącio.

Akcio promuie idcę zoongożowonio i podnosi świodomość obywotclskq w r*ołoch. l tyn somym zochęco noucz}cicli i

nqucarciclki do tcgo, oby zomiost pr:yimowoć kwioĘ wzbudzĄ w młodych osoboch chęć do zoongożowonio społcczncgo.

Akcio zostoło zoinicjowono pżez nauczycielo Krzysztofo Ponikowskiego (obecnie dyrektoro szczecińskiego gimnozium},

który zoopelowoł do nouczycieli i nouczycielek, oby nie przyimowoli kwiotów no koniec roku szkolnego, tylko zomiost tego

zochęcoły uczniów i uczennice do dziołonio i niesienio pomocy. Po iego opelu 200 szkół się zoongożowoło, udoło się

uzbieroć 200 000 ż i zbudowoć szkołę w Nepolu, który włedy był wyniszczony po trzęsieniu ziemi.

lniciotywo Krarszbfu Ponikow*icgo zopisoło się no stołc w dżołonio edukocyinc PAHI.

Wośnie rozpoczynomy zopisy do 5 edycii okcii. Dołqczoiqc do okcii, szkoło olrzymuie pocztq wyiqłkowe

moterioły edukocyine, broszury, plokoĘ edukoryine

Zoproszom do poznonio szczegółów Akc|iZomiost Kwiotko Nioę Pomoc

www. bit. ly/PAHzo mios*wiotko

sobino zołolowicz

'społprocy z Dorczyńcomi

Zoproszom do kontokiu, moil:4!ggig@B9h.o,r§.p!, łel, +48 5l2 305 88ó
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