
Zróbmy razem coś dobrego!
Wyślij z nami paczkę do Afryki

PODSUMOWANIE





Wysłaliśmy 5 paczek

1 do Beninu 
organizacja Edu Afryka i pani Barbara Kwiatek



4 paczki do Kamerunu
- misjonarka z Polski siostra Alina Sędzimir,

która prowadzi ośrodek dla 120 dzieci i młodzieży



Przygotowanie, zbiórka i wysłanie
trwały prawie miesiąc

od 21.05 do 25.06
kulminacja przypadła na Dni Skały 2 i 3 czerwca









Poważnym wyzwaniem okazało się 
spakowanie paczek…



●…ale logistycy dali radę! 



Nie ma to,

jak zagraniczne 
doświadczenie ,

zdobyte podczas 
praktyk 

we Włoszech!











Jeszcze tylko listy…



i adresowanie





Gotowe!



Udział w przedsięwzięciu wzięło:

● 20 wolontariuszy
● Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Liceum           

i Technikum w Skale
● Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
● Mieszkańcy miasta i gminy Skała



Zebraliśmy

● zawartość 5 ok. 20-kg paczek
● oraz 938,8o zł, z czego:
● podczas Dni Skały 140 zł
● Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły 245 

zł
● uczniowie 553,80 zł, z czego 353,80 podczas 

zakończenia roku szkolnego w „akcji 
słoikowej”



Wpłaty klas podczas zakończenia 
roku szkolnego do słoików

kl. IA - 29,50 zł
kl.I B - 70,20 zł
kl. ITi ------ zł
kl. ITL - 22,65
kl. IIA - 71,40 zł
kl. IITL - 30 zł
kl. IITi - 30,05
kl. III c - 100 zł



Radość dawania

Pierwsze paczka dotarła bardzo szybko do 
Beninu - 17 lipca,
a 25 lipca otrzymaliśmy podziękowania na 
Facebooku od organizacji Edu Afryka i dużo 
zdjęć





„W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Was o tym,
że odebraliśmy dwie paczki z Polski. Jedna z nich została przygotowana i nadana
przez Nauczycieli i Uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Paczka jest bardzo przemyślana i zawiera rzeczy, które są nam bardzo potrzebne. 
Wszystko, absolutnie wszystko co się w niej znajduje wykorzystamy 
w naszej pracy z dziećmi.

Są instrumenty muzyczne, ukochane przez nas FARBY PLAKATOWE, 
kredki świecowe, kredki, flamastry, układanki, puzzle (do 60 elementów), maskotki,
kilka koszulek, buty i inne drobne przedmioty.

Znalazły się też w paczce słodycze. Są landrynki i lizaki, a nawet kilka czekolad. 
Dzieciaki oszaleją z radości.

Z przyjemnością przeczytaliśmy list od młodzieży i nauczycieli ze Skały.
To uczniowie liceum i technikum. Mają ok. 17 lat. Pomagają. Pomagają sensownie.
Bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
Pozdrawiamy Was gorąco z Beninu!”

EDU Afryka
25 lipca



Rozpoznajesz przyniesione przez 
siebie rzeczy?

To zdjęcia z Beninu.  Twoje rzeczy już cieszą 
dzieciaki…













Kamerun

● Paczki do Kamerunu docierały sukcesywnie 
przez całe wakacje. 

● Ostania paczka dotarła w pierwszej połowie 
sierpnia. 

I znów posypały się zdjęcia
i podziękowania



Młodzież ze szkoły średniej w Ayos
i dzieci

w koszulkach
Powiatu Krakowskiego,

naszej szkoły 
oraz gminy Skała: Dni Skały









Dzieci  z ośrodka z nowymi 
plecakami i piórnikami









W koszulce Szkoły i Dni Skały 
2018













DZIĘKUJEMY!

Zrobiliśmy razem coś naprawdę dobrego…



Nie możemy nadal udawać, dzień po dniu
Że ktoś, gdzieś wkrótce zmieni świat w lepsze 
miejsce
Wszyscy jesteśmy częścią wielkiej Bożej rodziny
I ty wiesz, jaka jest prawda - miłość jest 
wszystkim, czego potrzebujemy

Jesteśmy światem, jesteśmy dziećmi
Jesteśmy tymi, którzy rozpogadzają dzień
Więc zacznijmy dawać
Nasze wybory
Ratują życie
To prawda, 
sprawimy, że ten dzień będzie lepszy
Tylko ty i ja

Więc okaż im swoje serce
Żeby zobaczyli, że ktoś przejmuje się ich losem
A staną się silniejsi i wolni
Tak jak pokazał nam to Bóg


