
Projekt  „Nie  jest  kolorowo”  to  akcja  charytatywna  organizowana  przez

Stowarzyszenie Traugutt.org od 2015 roku głównie 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  głównie  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. 

W 2017 roku zbiórki w szkołach województwa pomorskiego odbyły się w dniach 8-

21 maja. W 54 placówkach edukacyjnych na Pomorzu zbierane były przybory szkolne dla

najmłodszych  rodaków  na  Litwie,  Białorusi  i  Ukrainie.  Otrzymaliśmy  także  wsparcie

rzeczowe  w  postaci  7  palet  zeszytów  i  kolorowanek.  Wolontariusze  stowarzyszenia

zbierali  także  środki  do  puszek  przed  meczem Lechii  Gdańsk  z  Legią  Warszawa  na

Energa Arenie w Gdańsku -  do puszek trafiło łącznie: 5 604.35 zł.  Na początku lipca

wolontariusze stowarzyszenia odwiedzili kilkanaście placówek dla najmłodszych rodaków

na Wileńszczyźnie. Blisko tona przyborów szkolnych, zeszytów i pomocy dydaktycznych

trafiła do podopiecznych przedszkoli oraz żłobków. Pod koniec sierpnia przybory w drugim



transporcie  dostarczone  zostały  do  kolejnych  placówek  szkolnych  (gimnazja,  szkoły

podstawowe). 

W październiku 2018 roku odbyła się 4. edycja akcji. Do zbiórki zgłosiło się 60 szkół

z  województwa  pomorskiego,  a  także  mazowieckiego  i  dolnośląskiego.  Akcja  miała

miejsce nie tylko w szkołach podstawowych i liceach, ale także przedszkolach, żłobkach,

bibliotekach, ośrodkach kultury. Zbiórkę wsparły osoby prywatne, firmy, drużyny harcerskie

oraz  gromady  zuchowskie.  Para  młoda,  która  od  kilku  lat  sympatyzuje  z  naszym

stowarzyszeniem, postanowiła po ceremonii  zamiast kwiatów otrzymać wpłaty na rzecz

akcji. Udało się uzbierać sumę 1 603 zł. Podczas zbiórki przed meczem Lechii Gdańsk -

Sandecja Nowy Sącz zebraliśmy 2 391,69 zł. Dzięki tym funduszom zawieźliśmy przybory

szkolne do kilkudziesięciu placówek na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Łotwie. 

Do 5. edycji zbiórki w 2019 r. zgłosiły się 64. placówki, nie tylko z Pomorza, ale

także  woj.  mazowieckiego  oraz  małopolskiego.  W  listopadzie  kwestowaliśmy  przed

meczem Lechia Gdańsk – ŁKS Łódź na Energa Arenie w Gdańsku, gdzie udało nam się

zebrać 3 038,86 zł. Zorganizowaliśmy także licytacje na rzecz akcji - do zakupienia były

m.in.  płyty  cd  z  autografami  zespołu  Lady Pank,  oryginalne  bluzy i  koszulki  sportowe

Lechii  Gdańsk  oraz  piłka  koszykowa  z  autografem  Marcina  Gortata.  Podczas

przedświątecznego wyjazdu na Wileńszczyznę, w grudniu 2019 r., odbyliśmy spotkania z

18. dyrektorami i przedstawicielami polskich placówek szkolnych i przedszkolnych na tych

terenach oraz przekazaliśmy dary. Plany na 2020 r. pokrzyżowała pandemia COVID-19,

jednak  udało  nam  się  dostarczyć  przybory  do  placówek  na  Białorusi  –  do  Polskiej

Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu oraz na Litwie – do świetlicy

„Dom,  który  czeka"  w  Nowej  Wilejce  oraz  do  Wydziału  Opieki  Społecznej  Rodziny  i

Dziecka  przy  Samorządzie  Rejonu  Wileńskiego,  gdzie  przekazaliśmy  ok.  240  kg

przyborów szkolnych wspierających wychowanków dwóch centrów  dziennych i siedmiu

pozarządowych centrów dziennych.

Ze  względu  na  pandemię  COVID-19  kolejna  edycja  akcji  została  znacząco

ograniczona, ale mimo wszystko nie chcemy rezygnować z projektu, w który z tak dużym

zaangażowaniem co roku włączało się wiele osób i instytucji. Postanowiliśmy, że w tym

roku uruchomimy zbiórkę funduszy:  www.zrzutka.pl/njk20,  która  potrwa do 31 grudnia.

Ponadto zachęcamy przedszkola do włączenia się do akcji  na znanych z poprzednich

edycji zasadach – czyli zbieraniu przyborów szkolnych w placówkach. 

Zebrane środki przeznaczymy na wsparcie polskiej edukacji na Kresach nie tylko

pod  względem  materialnym  –  poprzez  zakup  przyborów,  ale  również  finansowanie

docelowe –  za  pomocą stypendiów dla  zdolnych  uczniów,  organizacji  konkursów oraz

http://www.zrzutka.pl/njk20


zajęć edukacyjnych dla podopiecznych polskich placówek na Wschodzie.

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.

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

projektu  jest  ułatwienie  nawiązania  bezpośredniej  współpracy  pomiędzy placówkami  z

Pomorza i za wschodnią 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.

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


