Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Stobiernej

Sprawozdanie
z działalności
charytatywnej szkoły
za rok szkolny 2009/2010
„Pola Nadziei”

„Miłość i służba nadają sens naszemu
życiu i czynią je pięknym, ponieważ
wiemy czemu i komu je poświęcamy”.
Jan Paweł II

Mamy wciąż świadomość tego, jak bardzo zobowiązuje nas
do czynienia dobra osoba naszego patrona Jana Pawła II.
Dlatego też kontynuujemy w społeczności szkolnej i lokalnej
rozpoczętą w ubiegłym roku pracę w ramach ogólnopolskiej
akcji „Pola Nadziei”.
Uczniowie wolontariusze to:
Gimnazjum:
Paulina Kliś, Klaudia Pyskaty, Magdalena Bereś, Urszula Ciszek,
Godek Anna, Kinga Wyszyńska, Natalia Kipa, Beata Krajewska,
Joanna Łabaj, Patrycja Świętoń, Ewa Kłusek, Patrycja Chudeusz, Ewa
Marć, Kamil Strózik, Katarzyna Strózik, Aneta Krajewska, Angelika
Strzałka, Monika Pacanowska, Ewa Drzał, Karolina Ślusarska
Szkoła podstawowa:
Wiktoria Kosińska, Aleksandra Machnica, Justyna Puchała, Dominik
Strózik
Dnia 9 października trzy uczennice (Aneta Krajewska, Kinga
Wyszyńska i Natalia Drzał) wraz z opiekunką grupy wolontariuszy
panią Ewą Strózik wzięły udział w uroczystej inauguracji powiatowych
„Pól Nadziei” pod pomnikiem Jana Pawła II w Dębicy. Tam też
wspólnie z przedstawicielami innych szkół, instytucji zasadziły
symboliczne żonkile, włączając się tym samym w szeroką akcję
ogólnopolską. Podzieliły się swymi refleksjami i pomysłami z
rówieśnikami, co dało im dużą motywację do podejmowania
różnorodnych działań w swojej społeczności.

Dzień Patrona Szkoły
16 października 2010r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona
Szkoły – Jana Pawła II. Idea „Pól Nadziei” jeszcze raz została
przedstawiona uczniom i zaproszonym gościom przez panią dyrektor
Bożenę Sztogrin. Z powodu niesprzyjającej aury nie udało się tego dnia
zasadzić pozyskanych około 50 cebul żonkili.
Zrobiono to w dniach późniejszych powiększając spore już
przyszkolne poletko żonkilowe.

Wiosną
ich
kwiaty
posłużą
w kwestach szkolnych,
w społeczności
Stobiernej i przy kościele parafialnym
w Zawadzie.

Na ten dzień wolontariusze wspólnie z nauczycielami przygotowali
stoisko z portretami patrona szkoły wykonanymi przez uczniów oraz ze
słynnymi kremówkami, które Ojciec Święty szczególnie lubił.

A jak się okazało to i nasza
słabość, bo wszystkie zostały
błyskawicznie sprzedane.

Kiermasze bożonarodzeniowe

Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego 2009/ 2010 odbyły się
kiermasze bożonarodzeniowe. Nad różnorodnym wykonaniem w
szkole przez uczniów aniołków i stroików czuwały pani Elżbieta Iwan
i Renata Kukla. Aktywnie w pozyskanie rękodzieł na kiermasz
włączyli się wychowawcy klas, którzy poprzez uczniów zaangażowali
rodziców. Zaowocowało to dużą ilością przepięknych prac.
Pierwszy z nich miał miejsce
22 grudnia 2009 roku w dniu
szkolnego spotkania opłatkowego,
a drugi 29 stycznia 2010 roku,
kiedy to zorganizowano Dzień
Babci i Dziadka. Licznie zgromadzeni rodzice
oraz dziadkowie zakupili wiele świątecznych
prac uczniów oraz szopek bożonarodzeniowych,
hojnie wspomagając działalność domowego
hospicjum.

Kiermasz wielkanocny

30 marca 2010 roku odbył się kiermasz wielkanocny. Różnobarwne
i wykonane różnorodnymi technikami baranki, stroiki, i pisanki
cieszyły się dużym powodzeniem. Wykonano je pieczołowicie ww
wszystkich rodzinach w ramach szkolnego konkursu na świąteczną
pracę indywidualną i konkursu klasowego na najpiękniejszy stół
wielkanocny.

W konkursach wzięli udział niemal
wszyscy uczniowie Zespołu Szkół,
stąd ogromna ilość prac na stołach
i ich duża różnorodność, a ściganie się
w pomysłach było bardzo widoczne.

Kiermasz osłodziły też
świąteczne baby i inne
ciasta pieczone przez
uczniów.

Zaangażowani w przygotowania wszystkich kiermaszów nauczyciele
to: Bożena Sztogrin,Katarzyna Gorczyca, Elżbieta Iwan, Renata Kukla,
Dorota Witalec, Jolanta Depa, Lucyna Szczepkowicz, Bernadetta
Porębska-Momola, Tomasz Świerczek, Elżbieta Ciemiorek, Ewa
Strózik, Ewa Wielgut, Edyta Tuszyńska, Anna Kędzior.

Wiosenne żonkilowe kwestowanie

Szczególnym czasem zbiórki datków są dni poświąteczne.
11
kwietnia
2010 roku uczennice klasy II gimnazjum –
wolontariuszki: Paulina Kliś, Klaudia Pyskaty, Kinga Wyszyńska,
Anna Godek i Urszula Ciszek kwestowały wśród parafian przy
Kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Zawadzie.
Mimo ulewnego deszczu
i dokuczliwego zimna serca
parafian były gorące a puszki
dziewcząt coraz cięższe

Przez cały tydzień wolontariuszki
zbierały datki wśród uczniów
i pracowników szkoły w czasie przerw
i nie brakowało tych , którzy wsparli
szczytny cel.

Najbardziej zaangażowani dodatkowo za zgodą rodziców
kwestowali w pobliżu miejsca swego zamieszkania: wśród sąsiadów
i znajomych, czym poważnie zasilili zebrane fundusze.
Zrozumienie wykazali księża tutejszej parafii, którzy ogłosili po
mszach świętych cele zbiórki uczniów. Ksiądz Piotr Skraba sprawował
dodatkowo opiekę nad kwestującymi.

Sprzedaż kartek i ciasteczek
Każdy sposób jest dobry, by zasilić fundusz przeznaczony na rzecz
hospicjum. Jak wiadomo dużym powodzeniem wśród dzieci
i młodzieży cieszą się słodycze, więc uczennice wspólnie ze swymi
rodzicami na dzień 30 marca upiekły ciasteczka i ciasta, które
sprzedawane w czasie przerw, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Urszula Ciszek w ciągu trzech przedświątecznych dni (29-31
marca) sprzedawała na terenie szkoły wielkanocne kartki, z których
dochód częściowo zasilił kwotę
dla hospicjum, a częściowo inny
szczytny cel, który wspierają
wolontariusze w ramach swej
działalności ( Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących w Krakowie).

Bardzo licznie uczniowie przystąpili również do konkursu
plastyczno–literackiego organizowanego przez Stowarzyszenie
Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Dębicy.
.
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