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Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół
Zawodowych im. Mari SkłodowskiejCurie w Pustkowie-Osiedlu

S

ks. Janusz Bociek
zkolne Koło Caritas powołane z inicjatywy p. Bernadety Krupa i ks. Alberta Adamczyka działa w naszej
szkole od 2015 r.

Celem tej wspólnoty jest czynienie
dobra w najbliższym otoczeniu poprzez realne zaspakajanie potrzeb
osób, którym los nie szczędził ciosów. W prace Caritasu zaangażowa-

nych jest dziś ponad 40 członków.
Pani Bernadeta jest dobrym duchem
wszystkich przedsięwzięć - zdecydowana większość wszystkich działań
prowadzonych w ramach tej szkolnej
organizacji była przez nią inspirowana. Działalność SKC zainaugurowano konkursem poświęconym Janowi
Pawłowi II nad którym honorowy
patronat objął ks. dziekan Roman
Woźny.
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Pierwszy rok działalności
przebiegał w ścisłej współpracy
z Domem Dziecka „Hanka”. Zorganizowano spotkanie ze świętym Mikołajem, wieczór kolęd i zbiórki pieniędzy, choćby w ramach „jałmużny
wielkopostnej”, z której pozyskane
fundusze przeznaczono na zakup
biletów do kina dla podopiecznych
wspomnianej placówki (2016 r.),
a w następnym roku – na zorganizowanie dla nich pikniku.
Nie były to jednak jednokierunkowe działania. W ostatnich
dwóch latach uczniowie włączyli się
w prowadzoną przez Caritas parafii
w Pustkowie-Osiedlu wigilię dla samotnych i bezdomnych pochodzących z najbliższego otoczenia.
W ubiegłym roku przygotowane zostały ciasta wypiekane w szkole, natomiast w tym roku dzięki wsparciu
właścicieli sklepu „SPAR” ofiarującemu produkty, uczniowie własnoręcznie wykonali pierogi na stół wigilijny.
Ponad to w 2017 roku w lutym uczniowie SKC udali się
z „Walentynką dla Seniora” do Domu Seniora w Dębicy. Podopiecznym placówki podobał się ten nieco

inny aspekt walentynek, gdyż przedstawiony przez młodzież montaż
słowno- muzyczny z myślami Jana
Pawła II, mówił o miłości do drugiego człowieka.
Celem działań naszego Koła
jest zaszczepienie w sercach młodzieży jak najwięcej pozytywnych
wartości, uwrażliwienie na cudzą niedolę. Liczne kwesty organizowane
w naszej szkole z przeznaczeniem na
cele charytatywne były bardzo skrupulatnie przygotowywane. Nie chodziło tylko o zwykłą zbiórkę pieniędzy. Hasła, które im towarzyszyły
niosły ze sobą przesłanie (za każdym
razem inne) – pełniły więc funkcję
dydaktyczną (i tak np. zbieranie datków w ramach jałmużny wielkopostnej odbywało się po hasłem: „Bądź
miłosiernym, nim bogactwo uczyni
cię skąpym”). Z kolei na kiermaszu
walentynkowym znalazły się ciastka
w kształcie serc, kawa latte
i cappuccino, podczas Światowego
Dnia Uśmiechu uczniowie kusili zdrowymi słodkościami, po których nie
sposób było się nie uśmiechnąć,
a Światowy Dzień Kanapki nie obył się
bez pysznych przekąsek (dwa ostat-
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nie przedsięwzięcia zostały zorganizowane w październiku tego roku).
W ostatnim czasie z inicjatywy opiekuna przeprowadzono akcję:
„Listy do św. Mikołaja” polegającą
na tym, że uczniowie ZSZ w Pustkowie-Osiedlu i grono pedagogiczne
spełniło marzenia dzieci z domu
dziecka, odpowiadając na 7 listów,
które trafiły do naszego szkolnego
„Mikołaja” oraz zbieranie pluszaków
z okazji Światowego Dnia Pluszowego
Misia, które zakończyło się wizytą na
oddziale dziecięcym w Szpitalu Powiatowym w Dębicy. Nasi uczniowie

wzięli też udział w Mikołajkowym
Koncercie Charytatywnym dla dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy
Dębica który, odbędzie się 6 grudnia
pod patronatem Wójta Gminy Dębica.

Wszystkie działania Szkolnego Koła Caritas cieszą się ogromnym
wzięciem u młodzieży należącej do
tej wspólnoty. Młodzi chętnie angażują się w działalność Koła, dzieląc
się swoim czasem, zdolnościami,
młodzieńczym entuzjazmem i dobrocią swoich wrażliwych serc.

