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Drodzy Państwo, 

Z dnia na dzień cudowny nastrój Świąt Bożego Narodzenia udziela się nam coraz bardziej. Myślimy o naszych bliskich, 

rodzinach, o chwilach, które będziemy mogli spędzić w niepowtarzalnej atmosferze tych Świąt. W tym czasie myślimy 

także o wszystkich potrzebujących, o tych, którzy są samotni, porzuceni, którzy tęsknią za tym wszystkim co dla nas 

jest naturalne i oczywiste. 

Dlatego jako społeczność szkolna postanowiliśmy w tym roku zmienić nieco formułę naszego Szkolnego Kiermaszu 

Świątecznego. Dnia 6 grudnia, w dzień św. Mikołaja, będziemy jako szkoła brać udział w Jarmarku św. Jacka 

zorganizowanym przez OO. Dominikanów na dziedzińcu Kościoła przy al. Niepodległości. Będziemy mieli tam swoje 

stoisko, na którym sprzedamy wyroby przygotowane przez uczniów na zajęciach plastycznych.  

Pragniemy prosić Państwa o aktywne włączenie się w przygotowania do tego jarmarku. Mamy nadzieję, że wspólnie 

ze swoimi dziećmi przygotują Państwo choć jedną rzecz, którą będziemy mogli także zaprezentować na naszym 

stoisku. Wszystkie wykonane przez Państwa rzeczy można pozostawiać w salach lekcyjnych dzieci. 

Zapewniamy Państwa, że atmosfera tego Bożonarodzeniowego Jarmarku jest niepowtarzalna. Jest to także 

wspaniała okazja do zintegrowania społeczności szkolnej i potwierdzenia, że jesteśmy gotowi do włączenia się we 

wspólne dzieło pomocy innym. 

Cały dochód z Jarmarku św. Jacka przeznaczony będzie na prowadzenie Domu Sióstr Dominikanek w Broniszewie, 

gdzie przebywają dzieci niepełnosprawne umysłowo i fizycznie, o których rzadko kto pamięta. 

Jarmark odbędzie się dnia 6 grudnia w godzinach 9-21. Opiekę nad stoiskiem będą sprawować uczniowie wraz z 

Rodzicami i Nauczycielami. Wierzymy, że znajdą Państwo choć chwilę czasu, aby pomóc nam w sprzedaży.  

Wstępnie proponujemy następujący podział dyżurów na stoisku: 

Godzina 9-12 - uczniowie klas 4-6; 

12-16 - uczniowie nauczania początkowego; 

16-18 - Rada Rodziców; 

18-21 - uczniowie Gimnazjum. 

Przedłużeniem tego Jarmarku będzie szkolne stoisko kiermaszowe otwarte w holu szkoły w dniu 7 grudnia 2015. 

Liczymy bardzo na Państwa pomoc i wspólne spotkanie dnia 6 grudnia przy ciepłej herbacie i dźwięku kolęd. 

 

Izabela Pilecka-Lasik 

nauczyciel plastyki, 

koordynator przedsięwzięcia 

 


