
Święty Mikołaj dla Świętej Teresy 
7, 8, 9 grudnia 2018 r. 
(piątek, sobota, niedziela) 

(ulotka jest dostępna na stronie internetowej szkoły www.szkola2.pl ) 
 

Szanowni Państwo, 

 zbliżają się kolejne Mikołajki, z którymi już na stałe związana jest organizacja zbiórki 
środków finansowych dla kogoś, kto potrzebuje naszych talentów i dobrej woli. Także w tym 
roku będziemy mieli okazję zostać pomocnikami Świętego Mikołaja.  

 
 

W tym roku chcemy zbierać pieniądze na windę 
dla zaprzyjaźnionych z nami Sióstr Terezjanek, 

a właściwie dla ich podopiecznych  
z Pogotowia Opiekuńczego prowadzonego przez Siostry 

 
 

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” w Wasilkowie jest placówką opiekuńczo – 
wychowawczą spełniającą dwie funkcje: placówki interwencyjnej (przywożone są tam dzieci 
z interwencji, kiedy ich zdrowie lub życie jest zagrożone) oraz placówki socjalizacyjnej (Dom 
Dziecka). Placówka prowadzona jest przez Siostry Terezjanki na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Białymstoku. 

To nieduży ośrodek, który może przyjąć maksymalnie czternaście osób, co umożliwia 
stworzenie rodzinnej atmosfery i indywidualną opiekę nad zranionymi dziećmi. Obecnie 
przebywa w nim trzynaścioro podopiecznych w wieku 6-18 lat. Znajdują w nim swój 
bezpieczny dom, pomoc oraz przestrzeń do przeżycia rodzinnego kryzysu. 

Ze względu na zmieniające się przepisy i konieczność dostosowania budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych Siostry stanęły wobec konieczności budowy nowej klatki 
schodowej z uwzględnieniem windy. Koszty projektu według kosztorysu to: 200 tys. zł stan 
surowy + 100 tys. zł- wykończenie. (W poprzedniej wersji ulotki rozdawanej na zebraniach 
klasowych we wtorek, 27 listopada przy stanie surowym była omyłkowo wpisana kwota 300 
tys. zł. Aktualnie wpisana kwota 200 tys. zł jest właściwa. Przepraszamy za pomyłkę.)  
Dlatego potrzebna jest nasza pomoc. 
 

 

Zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy chcieliby poprzeć naszą 
inicjatywę. Zostańmy razem pomocnikami św. Mikołaja. 

 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych chcemy zorganizować loterię, a z niektórych 
fantów przygotowanych i przyniesionych przez dzieci /zgodnie z Państwa oczekiwaniami 
i życzeniami/- aukcję. Dotychczas każdy los był losem wygranym, mamy nadzieję, że liczba 
zgromadzonych fantów sprawi, że podobnie będzie w tym roku. Planujemy, że każdy los 
będzie kosztował 10 złotych. Jeżeli macie Państwo możliwość dostarczenia nam fantów /np. 
gadżetów firmowych, ciekawych przedmiotów, przygotowanych smakołyków itp./prosimy o 
przyniesienie ich do sekretariatu lub zgłoszenie się do koordynatora akcji-p. Joli Dąbrowskiej, 
do środy, 5 grudnia.  

 

Aukcja wybranych przedmiotów odbędzie się w sobotę, 8 grudnia ok. godz.17:15 
w przerwie Festiwalu Pięknej Piosenki, który rozpocznie się o godz. 16 i będzie trwał do 
godz.19:15. 

 
Zachęcamy też do wykonania fantów własnoręcznie, razem z rodziną, do 

motywowania i wsparcia pomysłów, które będą chciały samodzielnie zrealizować dzieci. 
Czekamy także na zgłoszenia inicjatyw klasowych, które będą urozmaiceniem 
organizowanych w szkole imprez /na pewno pojawią się wśród nich kawiarenki, zdjęcia itp./ 



Oprócz loterii planujemy 7 grudnia (w piątek) w czasie akcji szkolnej różne stoiska, 
występy teatralne, popisy wokalne i taneczne oraz mnóstwo pomysłowych atrakcji.  
 

 
 

 
Ramowy plan wydarzeń 

 

7 XII (piątek)   Zajęcia w szkole od g. 8.00 do 13.30 
Loteria /los 10 zł/, kawiarenki i inne atrakcje, stoiska szkolne 
ok. g. 13 - popisy taneczne, podsumowanie akcji szkolnej 
 

8 XII (sobota)   g. 16-19:15 Festiwal Pięknej Piosenki   
    w trakcie festiwalu zbiórka „co łaska” 

w przerwie aukcja i degustacja smakołyków przygotowanych 
przez klasy 7 

  
9 XII (niedziela)  po mszach o godz.9:30, 11 i 12 zapraszamy 

 do Szkolnej Naleśnikarni 
z wyśmienitymi różanymi naleśnikami oraz na kiermasz 
świąteczny.  

 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywny udział w proponowanych działaniach. 
Jesteśmy przekonani, że dawanie i dzielenie się - to źródła prawdziwej radości, a 
prawdziwym zaszczytem jest możliwość służenia innym - bycie pomocnikiem Świętego 
Mikołaja. Wykorzystajmy tę szansę. 

         
W imieniu organizatorów 

         Jolanta Dąbrowska 
 

Konto bankowe: 
27 1240 5211 1111 0010 7851 8664 z dopiskiem winda 

https://www.opoka.terezjanki.com/ 


