
20 lecie Szkolnego Klubu HDK

im. Anny Jenke

1996  - 2016

Motto naszego klubu 

„Umieć dostrzec potrzebującego brata, który 

przyszedł w porę, a czasem nie w porę.”
Anna Jenke



Z historii Klubu:

• 29 października 1996 r. – 12 uczniów

po raz pierwszy oddaje honorowo krew;

• 19 lutego 1997 r. – na zebraniu krwiodawców z przedstawicielami Zarządu 
Okręgowego PCK p. Adamem Aletańskim i p. Zbigniewem Szurkiem, w obecności 
z-cy dyr. p. Haliny Głowackiej wybrano pierwszy Zarząd Klubu. Prezesem zostaje 
p. Alicja Lipa;

• Nauczyciele wspierający działalność klubu - p. Ferdynand Kłósek oraz p. Anna 
Didyk – Żołądek

• Od 2001 r. Klub uczestniczy w Powiatowym konkursie „Potrzebna krew – Twoja 
także” utrzymując przez ostatnie lata I–sze miejsce.



• 15 grudnia 2003 r. – uroczyste nadanie imienia Sługi Bożej Anny Jenke
przy ogromnym wsparciu Siostry Bernadety Lipian, postulatorki
procesu beatyfikacyjnego Anny Jenke. 

• Nasi krwiodawcy utrzymują stały kontakt z Towarzystwem Przyjaciół 
Anny Jenke w Jarosławiu, uczestnicząc w uroczystościach, sympozjach. 
Modląc się przy Krypcie Anny, polecają swoje trudne sprawy. 

"Młodzież ma nam tylko przechodzić przez 

ręce. Trzeba ją umieć podać Wyżej...i Dalej... "

Anna Jenke



Młodzież naszej szkoły 
to ludzie wrażliwi 

na potrzeby drugiego człowieka  

w latach 

1996 – 2016

oddała  1798,55 l krwi 



Zasłużeni krwiodawcy Zespołu Szkół Ekonomicznych

• Barbara Zajchowska
• Bogusław Hebda
• Katarzyna Książek
• Sebastian Nykiel
• Szymon Kłos
• Joanna Jasek
• Andrzej Szpara
• Sylwia Puk
• Maria Ochał
• Marcin Bielatowicz

• Paweł Mazur
• Paweł Rzeszowski
• Ireneusz Mazur
• Agnieszka Ryba
• Bartłomiej Mądro
• Paweł Cielec
• Tomasz Rynkar
• Katarzyna Kuta
• Kamil Drobot
• Milena Baran



Działania

• Systematyczne oddawanie krwi

• Organizacja spotkań okolicznościowych naszych

krwiodawców z absolwentami i przyjaciółmi Klubu

• Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i niesienia pomocy 
potrzebującym

• Uwrażliwianie młodego człowieka na potrzeby innych 

• Promocja zdrowego stylu życia







Z wyrazami wdzięczności         

za nieoceniony dar serca

dla wszystkich krwiodawców


