
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” 

(św. Paweł) 

 Szkoła Podstawowa w Modrzu, razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski, 

bierze udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna 

Szkoła” pod patronatem MEN i UNESCO. Należy zaznaczyć, iż akcja „Warto być dobrym”  

to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce. Jej główne cele to 

wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, 

a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych; pokazanie dobra i wolontariatu jako 

wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji; docenienie odpowiedzialnego  

i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, 

świata.  

 W ramach akcji szkoła realizuje konkurs dla dzieci na spełnianie dobrych uczynków. 

Nagrodą główną jest nowoczesny rower górski marki KROSS. Oprócz roweru organizator 

konkursu przesyła kolorowy baner, na którym znajdują się patroni i sponsorzy. Posiada on 

także 52 miejsca wolne na naklejki. Jedna naklejka-cegiełka kosztuje 100 zł i może ją 

wykupić firma lub osoba prywatna. Uczniowie biorący udział w akcji zobowiązują się do 

wypełnienia zadań w trzech obszarach: 

a) ja i bliźni (pomoc drugiemu człowiekowi) 

b) ja i społeczność (zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną) 

c) ja i świat (działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska). 

Premiowane są cykliczność działań, regularność, ilość podejmowanych aktywności, a także 

świadomość podejmowania tych działań na rzecz społeczeństwa. 

 Ponadto każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo  

w OKI Klubie, który został powołany, by promować i identyfikować młodzież, mogącą być 

przykładem dla innych. 

 Każda klasa po zaprezentowaniu i omówieniu działań uczestników w głosowaniu 

niejawnym wybiera finalistę konkursu, który przechodzi do finału. Spośród finalistów   

w terminie od 01.06.2012 do 20.06.2012 na drodze losowania wyłoniony zostanie laureat. 



 Na terenie moderskiej szkoły koordynatorami akcji są dyrektor Karolina Kula, 

nauczycielki Agnieszka Baumann-Borowicz, Agnieszka Kmiecik wspierani przez 

wychowawców placówki. Do akcji entuzjastycznie przystąpiło 36% uczniów. Miejmy 

nadzieję, że nie zabraknie im zapału do realizacji swoich postanowień. 

 

Więcej na temat akcji na stronie internetowej http://www.wartobycdobrym.pl/ 

 

 


