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Przedszkole nr 5 w Hajnówce po raz kolejny brało udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod
hasłem „Razem na Święta”. Celem inicjatywy było zachęcenie dzieci, ich rodziców oraz całej
społeczności przedszkolnej do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi
międzypokoleniowych. Chcąc okazać wsparcie i gest życzliwości wszystkim seniorom, którzy w okresie
świątecznym nie mogli spotkać się z najbliższymi ze względu na stan pandemii, trzy grupy
przedszkolne przygotowały samodzielnie świąteczne pocztówki dla podopiecznych: Domu Pomocy
„Rokitnik” w Białowieży, Domu Miłosierdzia Samarytanin w Hajnówce, Ośrodka Opiekuńczego w
Starzynie. Pocztówki te zostały przekazane kierownictwu wymienionych placówek przez nauczycielki

grup z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
Do akcji „Razem na Święta” włączyliśmy również całą społeczność przedszkolną organizując Kiermasz
Bożonarodzeniowy na rzecz Kubusia z Hajnówki chorego na SMA, rdzeniowy zanik mięśni. Na
kiermaszu znalazło się przeszło 250 ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci, ich rodziców i
pracowników przedszkola. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Rodzice chętnie
dokonywali zakupu, doceniając przy tym misterną pracę i rękodzieło. Sprzedaliśmy wszystkie
świąteczne ozdoby i zebraliśmy niebagatelną kwotę 5000 zł. Naszym kolejnym przedsięwzięciem było
zorganizowanie świątecznej zbiórki żywności hajnowskim, bezdomnym kotom, którymi
bezinteresownie zajmuje się Pani Danusia, i których losy możemy śledzić w mediach
społecznościowych Facebook Koteły-made-in-Hajnówka. Zebraliśmy pięć pudeł żywności. Pani
Danusia, która jest mamą naszego wychowanka od lat interesuje się losem porzuconych i chorych
kotów, bezinteresownie karmi je i leczy. Podczas wizyty w przedszkolu opowiedziała dzieciom o
kotach, które ma obecnie pod swoją opieką, oraz o tym w jaki sposób im pomaga. Podziękowała
przedszkolakom i ich rodzicom za dobre serca i wsparcie.
Dzięki akcji „Razem na Święta” okres świąteczny był w naszym przedszkolu czasem niezwykłym.
Mieliśmy możliwość dzielenia się z innymi życzliwością i bezinteresownym dobrem. Jako dyrektor
Przedszkola nr 5 w Hajnówce dziękuję wszystkim rodzicom naszych podopiecznych za to, że tak
chętnie włączają się w organizowane przez nas działania charytatywne. Bez ich wsparcia i
zaangażowania nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tak wielu sukcesów. Ze względu na stan epidemii
wszystkie podejmowane przez nas działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” miały
bezpieczny i odpowiedzialny charakter.
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