20 lat pikniku w Heluszu
Już po raz 20 w ostatnią sobotę maja w Ośrodku Rekreacyjno-SportowoSzkoleniowym w Heluszu koło Pruchnika zorganizowano piknik charytatywny
„Z bliźnim na majówkę". Na piknik licznie przybyły osoby niepełnosprawne,
pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z całego województwa,
wychowankowie Domów Dziecka i dzieci ze świetlic charytatywnych, diabetycy, a
także przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarzyści z naszego
regionu. Piknik rozpoczął się tradycyjnie Mszą Świętą, sprawowaną przez abp
Adama Szala.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, z których największą był koncert
Zespołu Abba Family, Zespół Muzyczny Universal oraz Zespół "Impresja".
Zaprezentowała się także młodzież z jarosławskiego Ogniska Baletowego, można
było obejrzeć występy tańca towarzyskiego oraz pokaz mody uczniów Zespołu
Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu.
Goście pikniku tradycyjnie skorzystali z wielu atrakcji, do których należały:
konkursy, mecze, gry i zabawy takie, jak: rzut lotką i kółkami oraz rzut do mini
kosza, szachy i warcaby, slalom z piłką czy strzał piłką do bramki z nagrodami. Jak
co roku piknik obfitował w atrakcje dla dzieci, z których największą popularnością
cieszył się plac zabaw ze zjeżdżalniami.
Nauczyciele i uczniowie ZSSChiO, jak co roku czynnie włączyli się w prace
podczas sobotniej imprezy. Opiekowali się przydzielonymi grupami osób
niepełnosprawnych, pracowali w recepcji, prowadzili różne konkursy i gry
sportowe, koordynowali pracę zaplecza kuchennego. Była to doskonała okazja do
promocji naszej szkoły w lokalnym środowisku, tym bardziej, że swoją obecnością
wspierała ich pani dyrektor, Dorota Wierzbińska-Dubaj. Uczennice ubrane w
koszulki z nazwą i logo ZSSChiO częstowały upieczonymi wcześniej w pracowniach
cukierniczych pysznymi ciasteczkami, które pomimo bardzo dużej ilości szybko
zniknęły z koszyków. W ramach promocji szkoły zorganizowano też kiermasz
wypieków z pracowni jarosławskiego „Spożywczaka”. Natomiast uczennice
fryzjerstwa wraz z nauczycielką panią Barbarą Grządziel-Rymarz malowały twarze
chętnym dzieciom. Wykonywały również tatuaże.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do promocji
szkoły na Heluszu. Za upieczenie pysznych ciasteczek na zajęciach praktycznych
dziękujemy paniom: Marcie Magoń, Marzenie Wojnar, Annie Pieklak, Ewelinie
Nowak-Majkut, Monice Krypel, które zawsze służą pomocą przy tego typu
akcjach. Produkty sprzedawane na kiermaszu wykonali uczniowie ZSSChiO pod
okiem nauczycieli zajęć praktycznych: Urszuli Machaj, Marty Pels, Agnieszki
Siwoń, Wandy Mazurek.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do nauczycieli: Moniki Krypel
(opieka nad grupą, obsługa kiermaszu), Anny Pieklak (opieka nad grupą, obsługa
kiermaszu), Eweliny Maciejowskiej i Elżbiety Kluz (praca w recepcji), Małgorzaty
Jakielaszek (koordynowanie grupami), Konrada Zielińskiego (gry i zabawy
sportowe) i Damiana Mątkowskiego (praca przy grillu, opieka nad młodzieżą
szkolną w autokarze), którzy poświęcili wolny czas, aby wykonywać powierzone im
zadania.
I znów, jak co roku, nasza młodzież sprawdziła się w 100%. Uczniowie
wykazali się cierpliwością, zaangażowaniem oraz zrozumieniem wobec
niepełnosprawności i ograniczeń ludzi chorych i starszych.

Podziękowania dla naszych uczniów:
Opiekunowie grup:
I lo – Aleksandra Kurpiel, Eliza Sapek, Agnieszka Fedor; I tf – Agata Pańko, Sandra
Czwałga, Katarzyna Świerczek; I htk – Oliwia Łozińska, Urszula Wyczawska, Justyna
Sołek, Małgorzata szczepanik; III cw – Karolina Olszańska; II tż – Brygida
Chmielecka, Aneta Kasieczka; I ata – Gabriela Kłoda, Kornela Idzik, Katarzyna
Mularz; II tf – Iza Pekala, Angelika Mazurkiewicz; I tż – Karina Stopa; III tż – Anita
Chmielecka, Beata Horyiwnyk; III taf – Weronika Kapecka; I f – Weronika Kolarz,
Diana Nowak; Katarzyna Kamińska, Natalia Liszka

Pilnujący porządku na placu:
Natalia Cwynar, Gabriela Adamarek – kl. I f; Hubert Socha, Piotr Gac – III cw
Pomagający w kuchni:
Marzena Wota, Kamil Zaprzała, Marcel Kaproń – kl. I k
Kelnerzy:
Bernardeta Majewska, Karol Pszonak, Karol Kubas – kl. I htk, którzy profesjonalnie
obsługiwali gości w kelnerskich strojach.
Serdeczne podziękowania składamy również Pani Wioletcie Stoch za
zmobilizowanie młodzieży, która pracowała w kuchni oraz kelnerów obsługujących
gości pikniku.
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