Sprawozdanie z działalności charytatywnej
prowadzonej w ramach akcji „Pola Nadziei”
w roku szkolnym 2012 / 2013 w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Stobiernej
INAUGURACJA "PÓL NADZIEI" POD POMNIKIEM BŁ. JANA PAWŁA II
To już kolejny rok aktywnej pracy wolontariuszy z naszej szkoły w powiatowej akcji
Pola Nadziei. Szerząc ideę pomocy najbardziej potrzebującym, terminalnie chorym
podopiecznym Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II, uczniowie
pozyskują fundusze w różnorodnych formach na działalność tej placówki. Obecnością
pod pomnikiem bł. Jana Pawła II i symbolicznym zasadzeniem żonkili - symboli
nadziei - w dniu 5 października wraz z opiekunką panią Ewą Strózik przedstawiciele
wolontariuszy z naszej szkoły zaakcentowali swoją gotowość do uczestnictwa w
kolejnej edycji tej akcji.

KIERMASZ PAPIESKI
19 października 2012 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę nadania naszej szkole imienia
Jana Pawła II. Od pewnego już czasu nieodłączną częścią uroczystości jest Kiermasz
Papieski podczas którego sprzedawane są „papieskie kremówki” oraz inne łakocie,
a także rękodzieła wykonane przez uczniów i ich rodziców.

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
Niezwykle uroczyście nasza szkoła przeżywała dzień 21 grudnia 2012 r. Podczas
przepięknych, przepojonych lirycznym bożonarodzeniowym nastrojem "Jasełek"
w wykonaniu uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

mogliśmy wraz z

zaproszonymi gośćmi poczuć magię tych najpiękniejszych w roku świąt, zaśpiewać
kolędy i przełamać się opłatkiem, składając sobie moc serdeczności. To wydarzenie
stało się również okazją do zorganizowania kolejnego kiermaszu, tym razem
sprzedawane były ozdoby świąteczne wykonane przez naszych uczniów.

KIERMASZ WIELKANOCNY
26 marca 2013 r. 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
W dniach 26 i 27 marca specjalnie dla pozyskania funduszy dla 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.

SZLACHETNA PACZKA
Po raz kolejny nasi uczniowie wspólnie zaangażowali się w zorganizowanie
"Szlachetnej Paczki" dla jednej z wielu potrzebujących rodzin z okolic Dębicy.
Wolontariusze spotkali się z dużą życzliwością i ofiarnością darczyńców. W tym roku
paczka powstała dla pani, która po śmierci męża wychowuje samotnie dwójkę dzieci i
w dodatku niedawno straciła pracę. W naszej szkole w dn. 28.11 do 7.12 udało się
zebrać około 80 kilogramów żywności trwałej, liczne środki czystości, ręczniki, pościel
i patelnię. To są rzeczy, które są niezbędne dla tej rodziny. 7 grudnia pani E. Strózik
dostarczyła paczki do dębickiej bazy, gdzie otrzymała dla szkoły certyfikat
"Szlachetnej Paczki".

KWESTA PRZY KOŚCIELE
W niedzielę 28 kwietnia 2013 r. wolontariusze: Judyta Kosińska, Patrycja Strózik,
Aleksandra Miazga, Paulina Miela, Żaneta Nykiel, Marcelina Misielak, Weronika
Synowiecka, Justyna Kipa, Sylwia Rachwał, Maksymilian Strózik oraz Hubert
Momola zbierali dobrowolne datki parafian przy Kościele pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie. Darczyńcy otrzymywali od
uczniów symboliczne żonkile, które dosłownie w ostatniej chwili rozkwitły pod szkołą.

Całkowita kwota pozyskana ze zbiórek na terenie szkoły i z kwesty przy kościele
w Zawadzie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe to
1.394,29 zł.
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 nakrętek, 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.
Opiekę na Szkolnym Klubem Wolontariatu w roku szkolnym 2012 / 2013 sprawowały
nauczycielki: pani Ewa Strózik i pani Monika Tadla-Pas oraz ksiądz Paweł Tabiś.

