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Warszawa, 17 sierpnia 2015 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Przed nami jubileuszowy XV Dzień Papieski, obchodzony w tym roku 

11 października pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. W tym roku tradycyjnie 

chcielibyśmy zaprosić Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II do przeżywania Dnia Papieskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem jego hasła. Jest to rok w którym obchodzimy 10. rocznicę 

śmierci św. Jana Pawła II. 

Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyśmy wspólnie dobrze przygotowali się 

do świętowania tego Dnia, poświęconego patronowi również Waszej szkoły. Zachęcamy do 

organizacji konkursów z wiedzy o Janie Pawle II, Jego nauczaniu, plastycznych czy 

recytatorskich a przede wszystkim do zgłębiania i promowania Jego przesłania. Wiemy jak 

chętnie uczniowie włączają się w inicjatywy związane z osobą Ojca Świętego. 

Oprócz modlitwy i zgłębiania nauczania Jana Pawła II chcemy dalej budować „żywy 

pomnik” dla upamiętnienia Jego pontyfikatu. Dlatego organizowana jest zbiórka pieniędzy na 

stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin. Jest to dla tej młodzieży 

jedyna szansa pełnej edukacji. Jak w ubiegłych latach, zwracamy się więc z prośbą 

o zorganizowanie zbiórki na rzecz naszych stypendystów. 

W ubiegłym roku zebraliśmy ponad 9 milionów złotych w obu zbiórkach – 

przykościelnej i publicznej. Rodzina Szkół zorganizowała wówczas w całej Polsce 

143 sztaby zbiórki. Grupa 2082 wolontariuszy zebrała 156 226,70 PLN.  

W imieniu rzeszy stypendystów serdecznie dziękujemy za tę pomoc. Mamy 

świadomość, że każdy sztab stanowią osoby, które chcą dać coś z siebie dla drugiego 

człowieka. Wiele szkół już zgłosiło chęć zorganizowania zbiórki w tym roku.  
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Jeśli byłaby możliwość, aby Państwa szkoła prowadziła na terenie miasta: w szkołach, 

w marketach bądź centrach handlowych, dworcach, parkach (za zgodą właścicieli) zbiórkę 

publiczną, prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

www.dzienpapieski.dzielo.pl do dnia 15 września br. Jest to nowa forma zgłoszeń, która 

znacznie usprawni nam organizację zbiórki publicznej. Jeśli jednak preferują Państwo 

tradycyjne formy zgłoszeń prosimy o uzupełnienie i przesłanie załączonej Deklaracji 

i formularza Zamówienia mailem: dzienpapieski@dzielo.pl, faxem: 22/ 530 49 86, lub 

listownie na podany w stopce adres. 

Za wszelką pomoc i życzliwość już teraz serdecznie dziękujemy. Ewentualne pytania 

uprzejmie prosimy kierować do p. Agnieszki Patralskiej – Menadżera ds. organizacji Dnia 

Papieskiego, tel.: 022/ 530 48 77 lub 28, kom. 602 83 00 82  e-mail: dzienpapieski@dzielo.pl. 

 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i chrześcijańskim pozdrowieniem 

 

 

       

 

Ks. Jan Drob 

Przewodniczący Zarządu 
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