Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Stobiernej

Sprawozdanie
z działalności
charytatywnej
za rok szkolny 2008/2009
prowadzonej w ramach
ogólnopolskiej akcji
„Pola Nadziei”

Położony w malowniczym podgórskim krajobrazie Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Stobiernej liczy 163 uczniów. Grono Pedagogiczne
tworzy 24 nauczycieli.

Zaszczytne imię Jana
Pawła II szkoła otrzymała 9
listopada
2006
roku
podczas
uroczystości,
której
przewodniczył
ksiądz
biskup
Wiktor
Skworc.
Społeczność
szkolna obrała za patrona
Papieża – Polaka. Przyjęła
Go za swój autorytet
i wzorzec życia. Obrała
Tego, który pokazał światu,
że świętość jest możliwa, że każdy może być święty, także i dziś,
w tak skomplikowanym życiu i zwariowanym świecie.

„Pola Nadziei” – początek akcji
Mając świadomość tego, że dar zobowiązuje i nie możemy
poprzestawać na wspomnieniach, Pani dyrektor Bożena Sztogrin
zainicjowała w październiku 2008 roku na terenie tutejszej placówki
działalność charytatywną, która objęła swym zasięgiem społeczność
lokalną.

16 października na uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły – Jana
Pawła II zaprosiła panią Alinę Jukno
i Krystynę Wolską – wiceprezesa zarządu
i koordynatora Dębickiego Hospicjum
Domowego im. Jana Pawła II przy Parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy.
Przedstawicielki hospicjum przybliżyły
zebranym główne założenia, jakie
przyświecają pracującym na rzecz
nieuleczalnie chorych, codzienność w tej
placówce oraz sposoby, za pomocą
których zwykli ludzie, uczniowie mogą
pomóc bezpośrednio w hospicjum lub
pośrednio poprzez organizowanie różnorodnych akcji pozyskujących
fundusze. Był to pierwszy dzień uczestnictwa społeczności ze
Stobiernej w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”.

Sadzenie żonkili
W Dniu Patrona po zapoznaniu się z ideą „Pól Nadziei” wszyscy
uczniowie szkoły pod opieką wychowawców zasadzili wokół budynku
300 cebulek żonkili – symboli
nadziei na chwile radości, na
bliskość drugiego człowieka, na
życie mimo cierpienia.
Wiosną ich kwiaty posłużą
w kwestach szkolnych i przy
kościele parafialnym w Zawadzie.

Bożonarodzeniowe odwiedziny
u mieszkańców Stobiernej
Głównymi celami działań podjętych w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Stobiernej były: wdrażanie uczniów – wolontariuszy do
samodzielnej działalności społecznej, kształtowanie u nich
altruistycznej postawy moralnej, podkreślanie potrzeby poszanowania
drugiego człowieka zwłaszcza chorego, cierpiącego.
Mając na względzie te właśnie cele opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego: mgr Anna Pondo i mgr Ewa Strózik zorganizowali
corocznym zwyczajem odwiedziny uczniów u osób starszych,
samotnie mieszkających w Stobiernej i częściowo w Stasiówce.
W dniach od 15 do 19 grudnia 2008 roku liczna grupa szkoły
podstawowej i gimnazjum udała się z bożonarodzeniowymi
życzeniami, słowami pocieszenia, radosną nowiną o narodzeniu
Zbawiciela i samodzielnie wykonanymi kartkami świątecznymi do 17
mieszkańców
tej miejscowości.
Uczniowie
wolontariusze to:
szkoła
podstawowaDominika Świątek, Izabela
Matłok, Judyta Kosińska,
Patrycja Strózik, Dorota
Bystrek, Szymon Żurek,
Dawid Żurek, Fabian
Świętoń, Hubert Momola,
Krystian Kosiński, Michał
SochaJustyna Kipa, Weronika Synowiecka, Kinga Parys, Kinga
Krajewska, Maciej Bystrek, Ewa Drzał, Angelika Strzałka, Klaudia
Pociask, Klaudia Misielak, Ewelina Kosińska, Monika Pacanowska
gimnazjum – Urszula Ciszek, Joanna Łabaj, Natalia Gulis.

Kiermasze bożonarodzeniowe

Trzykrotnie w ciągu roku szkolnego 2008/ 2009 odbyły się
kiermasze bożonarodzeniowe. Nad różnorodnym wykonaniem przez
uczniów aniołków i stroików czuwała pani Katarzyna Solarz - Perlik,
która jest wychowawcą tutejszej świetlicy szkolnej. Organizacyjnie
służyła swą pomocą pani Katarzyna Gorczyca.
Pierwszy z nich miał miejsce 13 grudnia 2008 roku i połączony był
z uroczystym podsumowaniem realizacji rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Bliżej kultury,
bliżej świata”. Licznie zgromadzeni rodzice zakupili wiele
świątecznych prac uczniów oraz szopek bożonarodzeniowych hojnie
wspomagając działalność domowego hospicjum.

Drugi kiermasz zorganizowano 19 grudnia 2008 roku wraz ze
szkolnym spotkaniem opłatkowym. Również uczniowie mieli okazję
podziwiać prace swoje i swoich kolegów, a także nabyć

bożonarodzeniowe ozdoby wspomagając tym samym wolnym datkiem
potrzebujących i oczekujących na naszą pomoc.
Trzecia kwesta odbyła się 19 stycznia z okazji „Dnia Babci
i Dziadka”. Licznie zgromadzeni goście okazali wiele zrozumienia dla
potrzeb funkcjonowania dębickiego hospicjum. Kwota uzyskana ze
sprzedaży ozdób to 403 zł. 30 gr.

Kiermasz wielkanocny

8 kwietnia 2009 roku odbył się kiermasz wielkanocny.
Różnobarwne i wykonane różnorodnymi technikami baranki, stroiki,
i pisanki cieszyły się dużym powodzeniem. Wykonano je
pieczołowicie w szkolnej świetlicy.
Członkowie Samorządu
Uczniowskiego przeznaczyli
do sprzedaży samodzielnie
wykonane kartki wielkanocne,
natomiast uczniowie klasy III
szkoły podstawowej wraz
z wychowawczynią – panią
Jolantą Depa przekazali kwotę
zebraną ze sprzedaży swoich
kartek świątecznych. Kiermasz
wzbogaciły też piękne pisanki,
wykonane przez uczniów
szkoły
podstawowej
i gimnazjum na wielkanocny konkurs na najładniejszą pisankę
organizowany przez księdza Krzysztofa Czaję i księdza Józefa Książka.
Organizatorzy zebrali 360 zł. 63 gr.

Wiosenne żonkilowe kwestowanie

Cudną żółcią rozweseliły
kruchymi,
złotymi
kwiatami
wiosenny krajobraz w kwietniu
żonkilowe pola
nadziei wokół
szkoły.

Od 15 do 20 kwietnia
2009 roku uczennice klasy I
gimnazjum – wolontariuszki: Paulina
Kliś, Magdalena Bereś i Klaudia Pyskaty prowadziły sprzedaż tych
pięknych kwiatów na terenie szkoły 19 kwietnia 2009 roku zbierały
również dobrowolne datki parafian przy Kościele pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie. Łącznie kwota
uzyskana ze sprzedaży żonkili to 536 zł. 7 groszy.
Bardzo licznie uczniowie przystąpili również do konkursu
plastyczno – literackiego organizowanego przez Stowarzyszenie
Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Dębicy.

Wzięli udział w czterech kategoriach. Łącznie pod kierunkiem
nauczycieli: Doroty Witalec, Lucyny Szczepkowicz, Bernadetty
Porębskiej – Momola, Jalanty Depa, Ewy Strózik, Edyty Tuszyńskiej,
Elżbiety Iwan wykonali 22 piękne prace plastyczne i 24 prac
plastyczno – literackich ze wzruszającymi wierszami i pozdrowieniami
dla osób przebywających w hospicjum.
Wszelkie działania podjęte na terenie Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Stobiernej ( zachęcanie do udziału w konkursach,
organizacja licznych kiermaszy, kwestowanie z żonkilami,
uformowanie się grupy wolontariackiej, świąteczne odwiedziny osób
samotnie mieszkających) przybliżyły uczniom problemy ludzi
cierpiących i nieuleczalnie chorych. Sprawiły, że nie jest im obce
cierpienie i zmaganie się z nim w chorobie. Mamy nadzieję, że
wpłynęły pozytywnie na ich wrażliwość i pomogą w dużym stopniu
kształtować ich altruistyczną postawę społeczną.

LISTA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W AKCJĘ
„POLA NADZIEI”
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej

NAUCZYCIELE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bożena Sztogrin – dyrektor ZS
Katarzyna Solarz – Perlik
Katarzyna Gorczyca
Jolanta Depa
Ewa Strózik
Anna Pondo
Ks. Krzysztof Czaja
Ks. Józef Książek

UCZNIOWIE
1. Paulina Kliś
2. Magdalena Bereś
3. Klaudia Pyskaty
4. Dominika Świątek
5. Izabela Matłok
6. Judyta Kosińska
7. Patrycja Strózik
8. Dorota Bystrek
9. Szymon Żurek
10. Dawid Żurek
11. Fabian Świętoń
12. Hubert Momola
13. Krystian Kosiński
14. Michał Socha
15. Justyna Kipa
16. Weronika Synowiecka
17. Kinga Parys
18. Kinga Krajewska
19. Maciej Bystrek
20. Ewa Drzał
21. Angelika Strzałka
22. Klaudia Pociask
23. Klaudia Misielak
24. Ewelina Kosińska
25. Monika Pacanowska
26. Urszula Ciszek
27. Joanna Łabaj

28. Natalia Gulis
\

NAUCZYCIELE PRZYGOTOWUJĄCY DO KONKURSU
(plastyczno - literackiego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ewa Strózik,
Elżbieta Iwan,
Edyta Tuszyńska,
Jolanta Depa,
Lucyna Szczepkowicz,
Bernadetta Porębska – Momola,
Dorota Witalec

Ogólny dochód zebrany w roku szkolnym
2008/2009 przez uczniów Zespołu Szkół w Stobiernej
wyniósł 1305 zł i został przekazany na Domowe
Hospicjum im. Jana Pawła II w Dębicy.

