
Inicjatywy uczniów z Gimnazjum w Bielinach im Jana Pawła II.
Our students’ initiatives.



Debata młodzieży i starszych na temat „Obecności przeszłości w naszym codziennym życiu.”
A heated discussion during a debate titled ‘’The presence of history in our daily lives.”
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Akcja „Flaga” – uczniowie we współpracy z gminą rozdają
mieszkańcom flagi zachęcając do ich wywieszania w czasie
uroczystości państwowych.

Students, in cooperation with the Communal
Office, hand out Polish flags. In this way, they
encourage the citizens to display flags during
national holidays and celebrations.
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Pomagamy głodnym dzieciom – zbiórki żywności.
Our students collect food for hungry children.
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Przekraczamy granice – zbiórka książek dla polskich  
bibliotek  na Litwie.
We are going international!  Our students collect
books for Polish libraries in Lithuania.



Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach 
charytatywnych, bo wierzymy , że  warto 
pomagać!
We support national 
charities
because we believe
in helping people.
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„Nihil de nobis sine nobis”‐ nic o nas bez nas.  Udział 
w konferencji z Rzecznikiem Praw Dziecka.
At a conference with Children Rights Defender.



„Nihil de nobis sine nobis”‐ nic o nas bez nas.  Udział w 
debacie zorganizowanej z okazji Europejskiego Tygodnia 
Młodzieży w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. 
Edwarda Lipińskiego .

„Nihil de nobis sine nobis” –
Nothing about us without us.
A debate held during National 
YouthWeek
at School of Economics and 
Law in Kielce.



W szkole uczymy się samorządności – wybory do 
Samorządu Uczniowskiego.
Student Council election.



Bierzemy udział w wielu programach 
i projektach.
We take part  in numerous projects.



ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 
GIMNAZJUM W BIELINACH 
IM. JANA PAWŁA II


