Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Stobiernej

Sprawozdanie
z działalności
charytatywnej
za rok szkolny 2010/2011
prowadzonej w ramach
akcji
„Pola Nadziei”

„Pola Nadziei” – inauguracja
akcji

„Dłonie są krajobrazem serca”
Rok szkolny 2010/2011 jest już trzecim rokiem uczestnictwa tutejszego
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w akcji „Pola Nadziei”.
15 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona szkoły z całą
społecznością lokalną i zaproszonymi gośćmi. W trakcie uroczystości pani
dyrektor Bożena Sztogrin ogłosiła oficjalne rozpoczęcie III edycji akcji na
terenie placówki, czego przypieczętowaniem stało się zasadzenie przez
przedstawicieli klas żonkili pozyskanych od zarządu hospicjum
powiększających żonkilowe przyszkolne poletka.
Tego samego dnia opiekunka wolontariuszy
pani Ewa Strózik wraz z reprezentantami
szkoły Anetą i Kamilem uczestniczyła
w uroczystości inauguracyjnej „Pól Nadziei”
pod pomnikiem Jana Pawła II w Dębicy.

nież

Kiermasz papieski

Rów
na 15

października uczniowie wolontariusze przygotowali specjalny kiermasz prac i
rękodzieł uczniów oraz kremówek tak ciepło wspominanych przez naszego
patrona.

Dużym powodzeniem
cieszyły się też
zaprojektowane i wykonane
przez wolontariuszy zakładki
oraz kalendarze
z wizerunkami patrona
i szkoły.

Kiermasz bożonarodzeniowy

22 grudnia miał miejsce szkolny „Opłatek” przed Świętami Bożego
Narodzenia. To wydarzenie stało się okazją do zorganizowania kolejnego
kiermaszu, tym razem kiermaszu ozdób świątecznych pod kierunkiem
pań: Ewy Strózik, Jolanty Depa, Katarzyny Gorczyca i Elżbiety Iwan.

Kiermasz wielkanocny

20 kwietnia odbył się kiermasz wielkanocny. Różnobarwne i wykonane
różnorodnymi technikami baranki, stroiki i pisanki cieszyły się dużym
powodzeniem. Wykonano je
pieczołowicie pod czujnym okiem
rodziców wspólnie w rodzinach w
ramach międzyklasowego konkursu
„Najpiękniejszy stół wielkanocny”.

Kiermasz ciast

30 listopada specjalnie dla pozyskania funduszy hospicjum uczniowie
wolontariusze wraz ze swoją opiekunką przygotowali kiermasz ciast
i ciasteczek na szkolnych korytarzach samodzielnie pieczonych w domach.
Cieszyły one niezwykle oko ale i podniebienie oraz cieszyły się
powodzeniem wśród uczniów.

Wolontariusze wykonali też z pomocą pani Ewy Strózik i pana
Tomasza Świerczka barwne zakładki i kalendarze nawiązujące motywami
do naszej szkoły i patrona, które są sprzedawane przez cały rok, a dochód
jest przeznaczony na potrzeby hospicjum.

Tydzień Wolontariatu
Tydzień Wolontariatu na terenie szkoły miał miejsce w dniach 6 – 10
grudnia i obfitował w wydarzenia o charakterze charytatywnym, przez co
uczniowie mieli okazję bliżej zapoznać się z ideą wolontariatu i

działaniami uczniów zrzeszonych w szkolnym Klubie Wolontariusza.
Pomagały w tym przeprowadzone na lekcjach wychowawczych pogadanki.
Wolontariusze
przeprowadzili tygodniową
zbiórkę żywności, środków
czystości i funduszy na
zakup nowych butów
oraz biurka dla poszkodowanej
w wyniku powodzi rodziny w
ramach ogólnopolskiej akcji
„Szlachetna paczka". Zebrano
4 paczki żywnościowe, dwie ze
środkami czystości, obuwie i
biurko,które z wolontariuszką
stowarzyszenia "Wiosna" 10
grudnia doręczono
potrzebującym.

Rozpropagowaniem, zbiórką i
pięknym świątecznym zapakowaniem paczek zajęły się: Ola, Beata i
Marta oraz Dawid i Kamil.
Jak podkreśliła opiekunka rodziny w swoim liście paczka naszej szkoły
była jedną z najlepiej przygotowanych okolicach Dębicy.
Również cały tydzień trwała
zbiórka nowej odzieży dla dzieci
z Afganistanu na prośbę żołnierzy
polskiego
kontyngentu
tam
stacjonującego.

Wolontariusze już drugi rok gromadzą plastikowe nakrętki na
rzecz uczniów ze szkoły integracyjnej ze Starego Sącza, z którą w tym roku
nawiązano współpracę.

8 grudnia we współpracy
z rodzicami najbardziej aktywni
klubowicze wzięli udział w
przepięknym koncercie „Mikołaj
dociera wszędzie – koncert
charytatywny dla Tomka" w Dębicy,
wspierając w ten sposób gromadzenie
funduszy na rehabilitację chłopca
poszkodowanego w wypadku.

Od 1 – 22 grudnia w szkole odbywała się też zbiórka pieniędzy sprzed
denominacji w ramach ogólnopolskiej kampanii, które przekazano do
placówki NBP, a które wymienione przez bank zasiliły konto Caritas na
rzecz potrzebujących w Polsce dzieci.

Z wiosennym żonkilem dla
każdego darczyńcy
I

jak co roku cudownie ozłociły
teren przyszkolny pięknymi kielichami
kwiatów żonkilowe „Pola Nadziei” w
kwietniu

wokół szkoły.

Od 6 – 15 kwietnia w szkole trwała kwesta z żonkilami prowadzona
przez Judytę i Patrycję. 17 kwietnia w Niedzielę Palmową wolontariusze:
Izabel Matłok, Marta Żurek, Beata Żurek, Natalia Drzał, Kinga Wyszyńska,
Anna Godek, Natalia Szaraniec, Monika Pacanowska, Klaudia Pyskaty,
Paulina Kliś, Patrycja Strózik zbierali również dobrowolne datki parafian przy
Kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Zawadzie.

Ogólna kwota pozyskana na rzecz Domowego Hospicjum im. Jana Pawła II
w Dębicy to 1827zł 84 gr
Licznie uczniowie przystąpili również do konkursów: plastycznego
i literackiego organizowanego przez Stowarzyszenie Dębickiego
Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Dębicy pod tegorocznym
hasłem „Dłonie są krajobrazem serca”. Do organizatorów przesłano
25 prac plastycznych i 9 literackich.
Wszelkie działania podjęte na terenie Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Stobiernej ( zachęcanie do udziału w konkursach, organizacja
licznych kiermaszów, kwestowanie z żonkilami, dodatkowe działania
grupy wolontariackiej: „Szlachetna paczka”, zbiórki odzieży dla

Afganistanu, zbiórki nakrętek, pomoc chorej Julii, udział w koncertach
charytatywnych itp. ) mają na celu ciągłe uwrażliwianie młodego
człowieka na cierpienie, ból i potrzebę wyciągnięcia dłoni. Z pewnością
wpływają pozytywnie na wrażliwość serca i w dużym stopniu kształtują
altruistyczną postawę młodzieży.

LISTA WOLONTARIUSZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W STOBIERNEJ:
STOBIERNA 38
39-200 DĘBICA
TEL. 014 6817423
NAUCZYCIELE:
BOŻENA SZTOGRIN
KS. PIOTR SKRABA
KS. JÓZEF KSIĄŻEK
ELŻBIETA IWAN
KATARZYNA GORCZYCA
JOLANTA DEPA
BERNADETTA PORĘBSKA-MOMOLA
LUCYNA SZCZEPKOWICZ
EWA STRÓZIK
AGNIESZKA CEBULAK
EDYTA TUSZYŃSKA
ANNA KĘDZIOR
EWA WIELGUT
TOMASZ ŚWIERCZEK
ELŻBIETA CIEMIOREK
UCZNIOWIE:
JUDYTA KOSIŃSKA
ALEKSANDRA MACHNICA
PATRYCJA STRÓZIK
DOMINIKA ŚWIĄTEK
DOMINIK STRÓZIK
IZABELA MATŁOK
MONIKA PACANOWSKA
KINGA KRAJEWSKA
KINGA PARYS
KOT DAWID
JUSTYNA KIPA
ALEKSANDRA SZTOGRIN
KAMIL RYBSKI
MATEUSZ MĄDRO
DAWID RACHWAŁ
NATALIA DRZAŁ
NATALIA SZARANIEC
KAROLINA ŚLUSARSKA
KLAUDIA PYSKATY
PAULINA KLIŚ
MAGDALENA BEREŚ
GRZEGORZ WRÓBEL
GODEK ANNA
URSZULA CISZEK
KINGA WYSZYŃSKA
KACPER KŁUSEK
KATARZYNA STRÓZIK
ANETA KRAJEWSKA
BEATA ŻUREK
MARTA ŻUREK

