zapraszamy na:

www.stypendia.mikolaj.org.pl

na okładce:

IZA
Iza realizuje się w sporcie i osiąga sukcesy m.in. w skokach
wzwyż, w biegach przełajowych i koszykówce.
Aktywnie działa w szkolnym kole „Caritas”.

Badania przeprowadzone w Polsce w 2010 r.
wskazują, że co piąte* dziecko żyje w biedzie,
a 14%** dzieci żyje w skrajnym ubóstwie.
Bieda doświadczana w dzieciństwie wpływa
na całe życie, a jedną z głównych jej przyczyn
i skutków jest brak edukacji.
Chcemy to zmienić! Chcemy dać szansę
zdolnym dzieciom – pomóc im rozwinąć skrzydła!
Dlatego od dwóch lat tworzymy program
Stypendia św. Mikołaja (dawniej Solidarni),
poprzez który wspieramy utalentowanych
uczniów. Program ma również na celu aktywizację
społeczeństwa lokalnego i zachętę do wspierania
młodych Koperników i Chopinów.

* Główny Urząd Statystyczny (GUS), raport „Ubóstwo w Polsce w 2010 r.”
** UNICEF, raport „Ubóstwo dzieci” 2012

Dziękujemy wszystkim osobom, które
pomagają nam w realizacji naszych działań
i fundowaniu stypendiów utalentowanym
uczniom!
Ty też możesz pomóc! Wystarczy wejść na
stronę www.stypendia.mikolaj.org.pl
i wpłacić 30, 50, 100 zł na rzecz stypendiów
w wybranej szkole lub na fundusz ogólny
programu. Serdecznie zapraszamy!
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Celem programu Stypendia św. Mikołaja jest stworzenie
funduszu stypendialnego dla zdolnych dzieci, których
sytuacja materialna uniemożliwia rozwój ich talentów.
Dzięki naszym darczyńcom w semestrze letnim 2011/2012 przyznaliśmy
156 stypendiów na kwotę ponad 98 tys. zł., zaś w semestrze zimowym 2012/2013 stypendia
otrzymało 147 uczniów na łączną kwotę ponad 105 tys. zł
Stypendystami mogą zostać uczniowie, których szkoła zgłosi się do programu
i podpisze umowę z fundacją. Udział w programie jest bezpłatny i mogą wziąć w nim
udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Po podpisaniu umowy
każdej szkole zostaje przyporządkowany indywidualny numer subkonta, na którym
może gromadzić pieniądze od darczyńców.
Wnioski uczniów ocenianie są przez powołane w szkołach komisje stypendialne
na podstawie trzech kryteriów – naukowego, dochodowego i zaangażowania
społecznego. Wysokość stypendium wynosi od 100 do 500 zł miesięcznie iprzyznawane jest
na semestr szkolny. Każdy z uczniów ma
obowiązek rozliczenia się z otrzymanego wsparcia na koniec tego okresu.
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Justyna interesuje się matematyką i fizyką. Olga tańczy flamenco, ma też osiągnięcia w konkursach z języka niemieckiego,
również w Ochotniczej Straży Pożarnej.
chemii i ortografii. Adrian interesuje się biologią i chemią, działa
kolnego, interesuje się przedmiotami ścisłymi,

morządu sz
Agata zaś jest przewodniczącą sa

ale ma również osiągnięcia w konkursach artystycznych.

Mateusz z Puław
Tobiasz z Częstochowy

szczególnie interesuje się zagadnieniami matematycznymi.
Jest finalistą m.in. Olimpiady Matematycznej o Diamentowy Indeks AGH
i Powszechnego Internetowego Konkursu Politechniki Warszawskiej.
Zakwalifikował się również do półfinału Olimpiady Matematycznej.
Mateusz jest pomysłodawcą i organizatorem akcji charytatywnej
„Podaruj Gwiazdkę dzieciom z Wilkowa", angażuje się też w lokalnej parafii.

ma osiągnięcia w zakresie nowoczesnych
systemów uczenia się i mnemotechniki.
Zdobył m.in. VI miejsce na Mistrzostwach
Świata Pamięci Juniorów w Chinach
oraz wicemistrzostwo świata juniorów
w dyscyplinie „Spoken Numbers”.
Prowadzi także bezpłatne kursy
szybkiej nauki dla innych uczniów.
W czasie wolnym redaguje szkolną stronę
internetową i prowadzi parafialną scholę.

Darek z Puław
pasjonuje się historią, w szczególności
nowożytnej Polski, a także polityką
i filozofią. W zeszłym roku uzyskał
tytułu laureata (VIII miejsce w kraju)
centralnej olimpiady historycznej.

6

Natalia z Gdańska
wraz z drużyną bierze udział w wyścigach smoczych łodzi.
Zdobyła m.in. IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów na
dystansie 200 i 500 metrów i II miejsce w kategorii Junior Open
na dystansie 3900 m w VI Długodystansowych Mistrzostwach
Polski Łodzi Smoczych. Jest również kandydatką do
Reprezentacji Polski Juniorów w kategorii MIKST na Mistrzostwa
Europy w 2012. Natalia angażuje się w działalność społeczną w
Fundacji Miki w Gdańsku, gdzie pomaga w opiece i organizacji
zajęć popołudniowych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Antoni z Lublina
posiada wybitne uzdolnienia plastyczne – zdobył m.in. II miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym, I miejsce w Konkursie na
karykaturę H. Wieniawskiego oraz tytuł laureata II Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego. Gra na akordeonie i harmonijce ustnej.
W czasie wolnym wykonuje papierowe makiety
miast i rysuje projekty urbanistyczne.

Beata z Bytomia
zdobywa liczne nagrody w judo m.in.: I miejsce
na Pucharze Europy w Kijowie, I miejsce na
Otwartym Pucharze Polski Juniorów w Opolu,
III miejsce na Pucharze Europy w Zagrzebiu
oraz III miejsce na Europejskim Festiwalu
Olimpijskim w Trabzon. Beata ponadto redaguje
szkolną gazetkę i organizuje pokazy judo.

Adam z Częstochowy
Kamila z Dąbrowy Górniczej
na swoimi koncie ma szereg znaczących osiągnięć sportowych
w dziedzinie lekkiej atletyki, m.in. ustanowiła rekord Polski
w sztafecie szwedzkiej, zaś na Halowych Mistrzostwach Polski
uzyskała drugi wynik w historii od roku 1974. Zdobyła również
IV miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w Barcelonie
2012 r. Chętnie angażuje się w życie szkoły, organizację
miejskich zawodów lekkoatletycznych oraz prężnie działa
w szkolnym kole Caritas.

jest uzdolniony muzycznie i matematycznie.
Uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Matematyki oraz w VI
Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów.
Ponadto zdobył I miejsce w Gimnazjadzie Powiatu
Częstochowskiego w Szachach chłopców oraz
tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Fizyki. Popołudniami Adam
uczęszcza do szkoły muzycznej, gdzie doskonali
swoją grę na akordeonie.
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odnosi sukcesy w konkursach artystycznych oraz matematycznych,
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www.stypendia.mikolaj.org.pl
Osią programu Stypendia św. Mikołaja jest portal
www.stypendia.mikolaj.org.pl. Każda szkoła posiada
na portalu własny profil, na którym może przedstawić
swoją historię, osiągnięcia i sylwetki stypendystów.
Portal umożliwia również darczyńcom odnalezienie szkoły,
którą chcą wesprzeć oraz wpłacenie pieniędzy w łatwy i bezpieczny sposób.
Bezpłatną obsługę bankową programu oraz karty przedpłacone (pre-paid),
na które przekazywane są stypendia zapewnia Bank Zachodni WBK. Dziękujemy!
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Jak uczniowie wykorzystują stypendium
Stypendyści mają obowiązek rozliczenia się z otrzymanych środków.
Stypendium mogą przeznaczyć na zajęcia i przedmioty związane z edukacją i codziennym
funkcjonowaniem w szkole, określone szczegółowo w regulaminie programu.
Liczba uczniów, która przeznaczyła stypendium na dany cel. Każdy z nich mógł wskazać kilka kategorii.
zakup odzieży (sportowej i galowej)
zakup obuwia (sportowego i galowego)
zakup artykułów papierniczych
zakup książek
koszty wycieczek
zakup plecaka
zakup akcesoriów komputerowych
koszty dojazdu do szkoły, na zajęcia dodatkowe i konkursy
koszty wyżywienia i zakwaterowania np. w bursie
opłaty abonamentowe za internet
zakup komputera
zakup sprzętu sportowego
opłata za kurs na prawo jazdy
zakup szkieł do okularów
opłata za kursy językowe
zakup instrumentu
koszty zajęć dodatkowych
opłata rekrutacyjna na studia
liczba wskazań
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Dawid

jest utalentowany teatralnie,
zdobywa nagrody w konkursach recytatorskich i literackich.
Ma jednak również osiągnięcia w dziedzinie chemii i biologii.

Szkolni koordynatorzy
W każdej szkole powoływany jest koordynator – aktywny, zaangażowany nauczyciel,
który informuje uczniów o programie, zbiera wnioski i przewodniczy komisji
stypendialnej. Jest on także odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na stypendia.
Program Stypendia św. Mikołaja funkcjonuje w naszej szkole od
półtora roku. Dzięki niemu udało nam się wspomóc zarówno tych
uczniów, którym sytuacja finansowa rodziny utrudniała
rozwijanie niezwykłych talentów, jak i tych, którzy z braku
środków nie mogli sobie pozwolić na „zwykłe” funkcjonowanie
w szkole. Nasi stypendyści mogli zakupić szereg pomocy
naukowych, naprawić posiadane instrumenty, zapisać się na
dodatkowe kursy językowe, korzystać z Internetu w domu,
a także opłacić zakwaterowanie w bursie lub bilet miesięczny
umożliwiającego dojazd do szkoły. Te czasem prozaiczne wydatki
dla niektórych z nich stanowiły nie lada barierę i utrudniały
skupienie się na poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności.
Myślę, że powołanie przez Fundację tego programu było
wspaniałą inicjatywą i mam głęboką nadzieję, że grono
„solidarnych z solidarnymi” będzie się systematycznie rozszerzać.

Bardzo często przeszukuję Internet w celu wyłapania
najciekawszych przedsięwzięć dla swoich uczniów - w taki
właśnie sposób dowiedziałam się o istnieniu programu
Stypendia św. Mikołaja i Fundacji Świętego Mikołaja. Naszą
działalność w programie rozpoczęliśmy od zbiórki telefonów
komórkowych - zebrane środki zasiliły nasze „solidarne”
konto. Stypendia rozdaliśmy po raz pierwszy w roku szkolnym
2011/2012. Jesteśmy szkołą sportową - tu uczniowie
realizują swoje sportowe marzenia, a dzięki otrzymanym
środkom z programu ich pragnienia stały się łatwiejsze i
możliwe do zrealizowania.
W imieniu swoim, dyrekcji szkoły, a w szczególności
uczniów i rodziców bardzo dziękujemy za program
i za wiarę w naszych uczniów.

Anna Piwowarska,
koordynator w szkole muzycznej w Łodzi

Katarzyna Borzęcka,
koordynator w szkole w Dąbrowie Górniczej
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Szkolni koordynatorzy
(…) Stypendium dla uczniów z naszej szkoły jest niezwykłym
wyróżnieniem, które doskonale motywuje ich do dalszej pracy.
Ogromnie cieszy mnie fakt, że na pierwszym miejscu stawiają
potrzeby drugiego człowieka - Kasia i Ewelina pomagają
niepełnosprawnym dzieciom w ośrodku rewalidacyjnym,
Beata pomaga w szkolnym wolontariacie, Ilona i Karolina
natomiast angażują się w pracę na rzecz klasy i szkoły. Dzięki
otrzymanej pomocy stypendyści mogą zaspokoić swoje
podstawowe potrzeby, takie jak zakup obuwia, ubioru
szkolnego, podręczników, czy pomocy naukowych. Co ważne
pozwala im to spełniać własne marzenia, np. wyjazdy
w ciekawe miejsca, których w innych okolicznościach nigdy
nie mieliby okazji poznać. Dzięki stypendium z programu
Stypendia św. Mikołaja młodzież nie czuje się gorsza pod
względem materialnym od innych. Pozwala jej to na własne
dowartościowanie, a włożony wysiłek, niesienie bezinteresownej pomocy, umiejętność empatii, miejmy nadzieję,
nie pozostanie bez wpływu na ich dalsze dorosłe życie.

Kiedy latem 2010 r. po raz pierwszy w radio usłyszałam
o programie Stypendia św. Mikołaja, wiedziałam, że jest to
nowy, wspaniały sposób, by zachęcić ludzi do wzajemnej
pomocy - bo potencjał tego programu tkwi właśnie w tym,
że dobro, które dziś otrzymujemy, będziemy mogli kiedyś
przekazać innym. Ponadto, jak w każdej tego typu działalności,
to nie tylko nasi stypendyści zyskują konkretną, finansową
pomoc, ale również młodzież zaangażowana np. w kwesty
uliczne uczy się jak dawać swój czas drugiemu. Nasi stypendyści otrzymane środki mogli przeznaczyć na zakup biletu
miesięcznego na dojazdy do szkoły, na naukę j. obcego, na
kupno potrzebnych podręczników. Wzruszona obserwowałam
ich radość na wiadomość o przyznanym im stypendium,
widziałam jak wielką pomocą były dla nich nawet najskromniejsze zebrane kwoty. Fakt, że to absolwenci danej szkoły są
dobroczyńcami naszego programu sprawia, że ludzi dobrej woli
nie trzeba szukać gdzieś daleko, bo oni są wśród nas.

Aneta Krawczyk-Sowa,
koordynator w szkole w Milejowie

Katarzyna Półgrabia,
koordynator w szkole w Zduńskiej Woli
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JADWIGA

odnosi sukcesy w zawodach
sportowo-obronnych i pożarniczych,
zdobywa również nagrody
w tenisie stołowym i siatkówce.
Aktywnie działa w samorządzie klasowym,
szkolnym oraz w instytucjach społecznych.

Konkurs Solidarna Szkoła
Konkurs „Solidarna Szkoła” uruchomiony został w lutym 2012 r. i skierowany
był do wszystkich szkół biorących udział w programie Stypendia św. Mikołaja.
Miał na celu uhonorowanie szkół, które samodzielnie zbiorą najwięcej
środków na rzecz swoich stypendystów do połowy września 2012 r.
Wiele szkół organizowało w tym czasie kwesty i inne formy zbiórki pieniędzy.
Ich wysiłki publikowane były co miesiąc na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl w formie
rankingu. W ramach konkursu zorganizowana została także akcja „Wiosną stypendia rosną”.
Pierwszego dnia wiosny uczniowie i nauczyciele z puszkami zachęcali mieszkańców swoich miast
do włączenia się w akcję, poprzez wrzucenie dowolnego datku. Każdy ofiarodawca otrzymywał
pamiątkową naklejkę. Uczniom ze szkół, które włączyły się w wiosenną zbiórkę udało się łącznie
zebrać ponad 12 tys. zł.
Zwycięzcami konkursu w czterech kategoriach zostali: Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego
Bińczyckiego w Krakowie, Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach
Dolnych, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. Dunajcem oraz
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku. Nagrodzone szkoły
otrzymały dyplomy, tytuł „Solidarnej Szkoły 2012” oraz Tablice Interaktywne WIT z dostępem
do multimedialnych lekcji, ufundowane przez firmę W2M.
15

Warsztaty z Polską Telefonią Cyfrową
Wśród partnerów programu Stypendia
św. Mikołaja jest Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Firma ta zorganizowała w listopadzie 2011 r.
w Łodzi i Warszawie warsztaty plastyczne dla
dzieci z kilku szkół. Podczas warsztatów dzieci
tworzyły, pod okiem plastyków, prace, które
w grudniu zostały wystawione na świąteczną
aukcję charytatywną wewnątrz firmy. Pracownicy
konkurując ze sobą, wylicytowali dzieła dzieci na
kwotę ponad 66 tys. zł. Zgromadzoną sumę
podwoił zarząd firmy. Łącznie zatem na rzecz
stypendiów przekazano ponad 132 tys. zł.
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Kinga i Martyna
interesują się literaturą
i poezją - same piszą
opowiadania i wiersze.
Posiadają również
uzdolnienia plastyczne
i angażują się w działalność
w szkolnym kole Caritas.

Stypendia w semestrze letnim 2011/2012
nazwa szkoły | liczba stypendystów | środki przyznane uczniom (PLN)
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Rybniku
Gimnazjum im. św. St. Kostki w Lublinie
Gimnazjum nr 1 im. kard. St. Wyszyńskiego w Przeworsku
Gimnazjum nr 1 im. św. Kazimierza w Zagórzu
Gimnazjum nr 2 im. W. Korfantego w Żorach
Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
Gimnazjum nr 9 w Bytomiu
Gimnazjum nr 9 w Gdańsku
Gimnazjum Publiczne w Stubnie
Gimnazjum w Gniewie
Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie
II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Sanoku
III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
IX Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu
Liceum Ogólnokształcące im. P. Wysockiego w Warce
Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Lipnie
Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Krościenku n. Dunajcem
Liceum Ogólnokształcące w Połańcu
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi
Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie- Zdroju
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu
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nazwa szkoły | liczba stypendystów | środki przyznane uczniom (PLN)
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach
Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa nr 146 im. J. Korczaka w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Prałata K. Szwedy w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Głownie
Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. St. "Grota" Roweckiego we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Bytomiu
Szkoła Podstawowa nr 4 im. G. Morcinka w Radlinie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. L. Kruczkowskiego w Jastrzębiu Zdroju
Szkoła Podstawowa nr 68 w Krakowie
Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej
Technikum Ekonomiczne im. O. Langego w Elblągu
Technikum Morskie im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu
Technikum nr 2 w Żorach
Technikum nr 23 dla Młodzieży Niewidomej i Slabo Widzącej w Łodzi
Technikum w Czchowie
XVIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie
Zespól Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
Zespół Szkół nr 2 im. S. Boliwara w Milejowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. K. Skolimowskiej w Bytomiu
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim
Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
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Mateusz

jest laureatem konkursów geograficznych,
biologicznych i ekologicznych.
Należy do Młodzieżowej Rady Gminy.

Stypendia w semestrze zimowym 2012/2013
nazwa szkoły | liczba stypendystów | środki przyznane uczniom (PLN)
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Gimnazjum im. św. St. Kostki w Lublinie
Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu
Gimnazjum nr 2 im. W. Korfantego w Żorach
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych
Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
Gimnazjum nr 9 w Bytomiu
Gimnazjum nr 9 w Gdańsku
Gimnazjum w Gniewie
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudach
I Liceum im. T. Kosciuszki w Koninie
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie
I Liceum Ogólnokształcące im. Tajnej Organizacji Wojskowej w Chojnicach
I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku
II LIceum Ogólnokształcące w Końskich
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
IX Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. Dunajcem
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Milejowie

1
9
3
5
5
2
4
1
1
2
6
2
1
4
10
1
3
4
1
3
1
1
3
3
2
4
4

1000
6500
1500
2500
2500
2000
3500
1000
700
2000
5500
1750
1000
2000
7000
200
3000
4000
500
1550
800
600
1500
3000
1500
3500
3500

nazwa szkoły | liczba stypendystów | środki przyznane uczniom (PLN)
Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Krasnobrodzie
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Jeżowem
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Połańcu
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy
Publiczne Gimnazjum w Karsku
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w ZSO w Rudach
Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 2 w ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych
Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Bytomiu
Szkoła Podstawowa nr 39 w Łodzi
Szkoła Podstawowa w Hucisku
Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej
Szkoła Podstawowa w Perłach
Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej
Technikum Ekonomiczne w Elblągu
Technikum nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej w Chojnicach
Technikum nr 23 dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej w Łodzi
Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Milejowie
XVIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Krakowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siemianowicach Śląskich
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
Zespół Szkół w Szczuczynie
razem
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3
3
3
1
2
4
1
2
5
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
5
7
2
1
4
2

3000
1500
1750
500
1000
2000
500
2000
3300
1000
1000
495
500
1500
1000
1000
200
200
700
2000
2700
5500
2000
500
4500
1000
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Patrycja

jest przewodniczącą klasy
i angażuje wszystkich
swoich kolegów
do prac zespołowych.
Po szkole pomaga
słabszym uczniom w nauce.
Interesuje się plastyką
i muzyką.

Weronika
interesuje się geografią,
fizyką i matematyką.
Angażuje się też w szkolnym kole PCK,
Caritas i lokalnej parafii.

Podziękowania
Dziękujemy wszystkim darczyńcom – osobom prywatnym, które wspierają fundusz stypendialny.
Szczególne podziękowania kierujemy do Polskiej Telefonii Cyfrowej i jej Pracowników za wsparcie
finansowe programu oraz do Banku Zachodniego WBK za bezpłatne udostępnienie systemu bankowego
programu oraz kart przedpłaconych (pre-paidowych) dla stypendystów. Dziękujemy również firmom
W2M oraz Kontekst HR za ufundowanie nagród (tablic interaktywnych WIT z rocznym dostępem do lekcji
multimedialnych) w konkursie „Solidarna szkoła ” oraz firmie kurierskiej „Siódemka” za dystrybucję
materiałów kwestarskich do szkół. Dziękujemy także Art Mad Studio, Genesis PR, MG Eat, Smart Design
oraz Akademii Rozwoju Filantropii i Polskiemu Instytutowi Montessori.
Dziękujemy także partnerom medialnym: TVP Info oraz Tygodnikowi Niedziela.
W tworzenie folderu BEZPŁATNIE zaangażowali się:
Małgorzata Rutkiewicz (www.jaksiepatrzy.pl) - zdjęcia stypendystów
Grupa Autograf (www.grupa-autograf.pl)- projekt graficzny i skład
Sylwia Łozińska - korekta tekstów
drukarnia DRUKOBA (www.drukoba.com.pl) - druk
W przygotowaniu folderu pomogli:
Stypendyści: Adrian, Agata, Agnieszka, Dawid, Iza, Jadwiga, Justyna,
Kinga, Martyna, Mateusz, Olga, Patrycja, Weronika.
Koordynatorzy szkolni: Katarzyna Borzęcka z Zespołu Szkół
Sportowych w Dąbrowie Górniczej, Ewa Bryła-Czech z Gimnazjum nr 1
w Zagórzu, Aneta Krawczyk-Sowa z Zespołu Szkół nr 2 w Milejowie,
Anna Piwowarska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Łodzi,
Katarzyna Półgrabia z II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli,
Maria Pruc ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie, Grażyna
Rajchel z I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, Barbara Salosz
z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych i Marta
Szerszeń z II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Realizacja programu byłaby niemożliwa bez pomocy
naszych wolontariuszy:
Urszuli Dreger, Ziemowita Gowina, Aleksandry
Gugulskiej-Wacławiak, Michała Horodeńskiego,
Macieja Kostrzewy (Symbioza), Macieja Masłowskiego,
Adriana Najkowskiego, Kingi Najkowskiej, Marleny
Najkowskiej, Mirosławy Partyki, Anny Piry, Ewy Prędki,
Magdaleny Ryżko, Marty Skrzyniarz, Mariusza Wójcika
i Michała Ziółkowskiego (GD Studio).

Wszystkim serdecznie
dziękujemy!
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Zostań darczyńcą programu Stypendia św. Mikołaja!
Pomóż zdolnym dzieciom z ubogich rodzin rozwijać swoje talenty i umiejętności.
Wejdź na stronę www.stypendia.mikolaj.org.pl, wybierz szkołę i wpłacaj 30, 50
lub 100 zł na stypendia. Możesz też wesprzeć ogólny fundusz programu, który co
semestr jest rozdzielany wśród szkół.

Fundacja Świętego Mikołaja
Ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
Numer konta 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999
Tytułem: Darowizna na stypendia
Adres korespondencyjny:
Fundacja Świętego Mikołaja
Ul. Marszałkowska 87/5
00-683 Warszawa
Tel.22 825-03-90, e-mail: stypendia@mikolaj.org.pl
www.mikolaj.org.pl

www.stypendia.mikolaj.org.pl
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