
MIKOŁAJKOWE I NOWOROCZNE GRANIE DLA CZWORONOGÓW 

 

 6 grudnia 2017 roku po raz pierwszy  zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję charytatywną 

„Mikołajkowe Granie dla Czworonogów”. Zebraliśmy wtedy ponad 160 kg karmy oraz koce  

i pledy dla zwierząt przebywających w Miejskim 

Schronisku dla Zwierząt „Reksio”. 

 Akcja zorganizowana przez Samorząd 

Uczniowski „Mechanika” obejmowała nie tylko 

zbiórkę karmy dla zwierząt, lecz miała także na celu 

promowanie idei wolontariatu oraz adopcji 

bezdomnych zwierząt. Koncert poprzedzony był 

krótkim filmikiem nakręconym przez wolontariuszy 

schroniska. Film miał na celu zachęcić ludzi do 

adopcji psów i kotów ze schroniska oraz pokazać jak 

wdzięcznymi i wiernymi towarzyszami są one dla 

człowieka. 

 Uczniowie Samorządu Uczniowskiego, 

poruszeni losem bezdomnych czworonogów, dołożyli 

wszelkich starań, aby nasza szkolna akcja pomocy 

zwierzakom przyniosła jak najlepszy efekt. 

Uczniowie dobrowolnie zaangażowali się w zbiórkę 

karmy oraz innych potrzebnych rzeczy dla schroniska, 

a także na bieżąco nakłaniali i zachęcali kolegów do 

przynoszenia kolejnych psich i kocich smakołyków. 

Od razu zadeklarowali także swą gotowość do 

współpracy przy organizacji tak szczytnej akcji i jak 

zwykle stanęli na wysokości zadania. 

 Z tej okazji w ramach podziękowania za 

okazane uczniowskie „dobre serce”, ofiarność  

i chęć pomocy zwierzakom przygotowaliśmy 6 

grudnia tego roku szkolny Koncert Muzyki 

Filmowej w świątecznej aranżacji, podczas którego 

uczniowie „Mechanika” zaprezentowali swój talent 

wokalno – muzyczny. Koncert został niezwykle 

pozytywnie odebrany przez społeczność szkolną oraz 

Dyrekcję „Mechanika” i dlatego został powtórzony  

5 stycznia 2018 roku. 

Ponownie zaprosiliśmy klasy, które również 

wykazały chęć pomocy schronisku i przyniosły karmę i koce. Dzięki temu zebraliśmy finalnie 

ponad 200 kg karmy. 

 5 stycznia 2018 roku na koncercie 

„Noworoczne Granie dla Czworonogów” mieliśmy 

zaszczyt gościć dyrektora schroniska „Reksio” Pana 

Zdzisława Szwabowicza, który gorąco podziękował 

wszystkim zaangażowanym za wsparcie dla 

zwierzaków. 

Podczas koncert obecni byli także przedstawiciele 

bielskiego Magazynu Samorządowego oraz Radia 

Bielsko, którzy zrelacjonowali nasze przedsięwzięcie 

na antenie oraz zamieścili krótką fotorelację na 

swojej stronie internetowej 

http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/zamiast-lekcji-koncert/36086. 



 Chcielibyśmy, aby inicjatywa podjęta w tym 

roku przez uczniów „Mechanika” nie była 

jednorazową akcją charytatywną, lecz aby była 

kontynuowana równie efektywnie w kolejnych 

miesiącach przez coraz to większą liczbę psich  

i kocich miłośników. 
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