
Najbardziej wartościowymi wśród nas są Ci, którzy potrafią  zrozumieć tych,  

którym życie nie oszczędza trosk i zmartwień. 
 

Wiktor Kamieniarz 

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Absolwenci,  

Pracownicy II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie.  

Wszyscy ludzie dobrej woli! 

 Tradycja zobowiązuje. Tradycją BRONKA były, mamy też nadzieje, że będą  coroczne Tygodnie 

Charytatywne. Pomagaliśmy wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują. I z tego jesteśmy wszyscy 

bardzo dumni. 

 Nie wyobrażamy sobie, że zdalne nauczanie ma zatrzymać wieloletnią tradycję i dlatego też 

apelujemy do wszystkich ludzi dobrego serca o udział w naszym Tygodniu Charytatywnym  2020. 

 W tym roku zbieramy na pomoc dla samotnych matek wychowujących, z wielkim poświęceniem 

swoje dzieci. Stąd nasza prośba o: 

Wpłatę pieniędzy na konto Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Bronka 

    97 1240 3653 1111 0010 1413 0437  z dopiskiem POMOC. 

Mimo pandemii organizujemy tradycyjne KONKURSY: 

1. Konkurs na projekt BRONKOWEJ KARTY ŚWIĄTECZNEJ: 

- zwycięska Karta zostanie wydrukowana i wysłana z życzeniami świątecznymi do byłych 

nauczycieli, byłych pracowników oraz przyjaciół szkoły. 

- NAGRODA. 10 pierwszych miejsc to 10 zwolnień z pytania w wybranym dniu. 

Termin nadsyłania – do 10. 12. 2020 roku na adres: kartka@broniewski.edu.pl 

2. Konkurs na szkolną KOLĘDĘ: 

- I kategoria – Kolęda Rodzinna wykonana przez całą rodzinę ucznia. Nagroda za  

10 pierwszych miejsc – 2 dni zwolnienia od pytania w wybranych dniach. 

- II kategoria – Kolęda Indywidualna wykonana przez ucznia – Nagroda jak wyżej, ale tylko 

jeden dzień bez pytania. 

- III kategoria – wersja instrumentalna kolędy, pastorałki świątecznej. Nagroda 10 zwolnień 

z odpytywania w wybranym dniu. 

Termin  nadsyłania do 15. 12. 2020 roku na adres – koleda@broniewski.edu.pl 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 18. 12. 2020 ROKU. 

3. Nagrody dla aktywnych rodziców oraz ludzi dobrej woli, za wpłaty, kartki, nagrania  

– picie kawy i konsumpcja ciasteczek Dyrektora, w bardzo dobrym towarzystwie.  
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