
Projekt  „Nie  jest  kolorowo”  to  akcja  charytatywna  organizowana  od  2015  roku  na  terenie 

województwa pomorskiego. Przedmiotem akcji są przybory szkolne - artykuły piśmiennicze, zeszyty,  

farby,  kredki  itp.,  które  są  przekazywane  uczniom polskich  placówek  edukacyjnych  za  wschodnią 

granicą. Zbiórki odbywają się w pomorskich placówkach oświatowych oraz wybranych lokalizacjach na 

terenie całego Pomorza.

W  2015  roku  roku  akcja  „Nie  jest  kolorowo”  została  pilotażowo  przeprowadzona  w  kilku 

wybranych placówkach w województwie  pomorskim (Gdańsk,  Gdynia,  Pruszcz  Gdański,  Starogard 

Gdański).  Zebrane przybory  trafiły  do  polskich  uczniów w kilku  szkołach na Litwie  i  Łotwie.  Akcja 

została ciepło przyjęta zarówno po stronie litewskiej, jak i w pomorskich placówkach. Podczas drugiej 

edycji zbiórki, w maju 2016 roku, do akcji włączyło się 70 szkół z województwa pomorskiego. Inicjatywę 

wsparły  także  firmy  oraz  osoby  prywatne,  a  akcję  objął  patronatem  Wojewoda  Pomorski  oraz 

Kuratorium Oświaty.  Patronami  medialnymi  wydarzenia  było  Radio  Gdańsk,  Dziennik  Bałtycki  oraz 

Kurier  Wileński.  Zebranych zostało  3 tony przyborów szkolnych,  które Stowarzyszenie Traugutt.org 

dostarczyło  przed  rozpoczęciem roku  szkolnego  do  wszystkich  polskich  szkół  na  Wileńszczyźnie, 

których jest ponad 50. 

Akcja „Nie jest kolorowo” to nie tylko pomoc materialna. Równie ważnym celem projektu jest  

ułatwienie  nawiązania  bezpośredniej  współpracy pomiędzy  placówkami  z  Pomorza i  za wschodnia 

granicą.  Długofalowym  rezultatem  akcji  jest  wzrost  świadomości  zarówno  wśród  uczniów 

mieszkających w Polsce jak i za granicą oraz intensyfikacja kontaktów międzyszkolnych. Współpraca 

tego rodzaju jest  cenną wartością pogłębiającą poczucie tożsamości  narodowej  i  może pozytywnie 

wpłynąć  na  młodzież  –  rozwijając  ciekawość  świata,  umożliwiając  poznanie  rówieśników 

wychowujących się w nieco innych warunkach. 

W 2017 roku zbiórki w szkołach województwa pomorskiego odbędą się w dniach 8-21 maja. 

Organizatorem akcji „Nie jest kolorowo” jest Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego, które 

posiada niezbędne doświadczenie w tego typu projektach – od kilku lat jest pomorskim koordynatorem 

świątecznych  zbiórek  żywności  przeznaczonej  dla  rodaków na  Wschodzie  -  „Rodacy  Bohaterom”. 

Stowarzyszenie  działa  w  Polsce  i  poza granicami  kraju,  a  jednym z  naszych  głównym celów jest 

wspieranie Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. 

Więcej informacji znajduje się na stronach www.niejestkolorowo.pl oraz www.traugutt.org.


