


Nasi wolontariusze ze szkoły podstawowej, branżowej, gimnazjum                
i przysposabiającej do pracy  mieli  okazję spotkać się z tak jak oni, 
pełnymi energii i zapału ludźmi o otwartych sercach gotowymi do 
pomagania. Wspólnie obejrzeliśmy film „Sprawa Chrystusa” oraz 
prezentacje naszych działań z ubiegłych lat. Całości dopełnił Koncert 
słowno-muzyczny pt. „Nałogi droga donikąd” w wykonaniu Jacka 
Dewódzkiego – wieloletniego wokalisty zespołu Dżem oraz Andrzeja 
Paprot.  

17 października 2018 roku w Sali Widowiskow-Koncertowej 
Muza w Sosnowcu odbyła się  uroczysta inauguracja 
kolejnej edycji projektu „Młodzi Jałmużnicy”. 



Podczas akcji zbieraliśmy w całym Ośrodku 
herbatę czarną i owocową. Zaangażowali się 

wszyscy – od przedszkolaków po szkołę 
branżową. Produkty te trafiły do Domu Matki  

i Dziecka w Sosnowcu, świetlicy dla dzieci              
i młodzieży, schroniska dla bezdomnych, 

noclegowni oraz jadłodajni w Olkuszu. 
Wszyscy chętnie włączyli się w naszą akcję. 
Zebraliśmy260 opakowań herbaty czarnej, 

zielonej i owocowej – razem 25,82 kg.  



Opiekunowie i wolontariusze SKC 
przeprowadzili w naszym Ośrodku akcję 
„Kwiatek doniczkowy”, podczas której 
zachęcali wszystkich aby na zajęciach 

zasadzili kwiatki doniczkowe lub 
przynieśli je z domu. Kwiatki zostały 
przekazane do Zakładu Leczniczo-

Opiekuńczego w Będzinie. Upiększą sale 
i korytarze, aby pacjenci i podopieczni 

Zakładu czuli się jak w domu.  

Akcja „Kwiatki doniczkowe” 



           Wolontariusze dla Niepodległej 
 

Wolontariusze SKC ze Szkoły Podstawowej przy współpracy 
wychowawców klas i uczniów przygotowali podczas tygodnia 
poświęconego obchodom 100-letniej rocznicy odzyskania 
Niepodległości naszej Ojczyzny 500 kotylionów. Będą one 
wykorzystane podczas III Andrzejkowego Balu 
Wolontariusza „Wiwat Niepodległa” 
 



  23listopada uczestniczyliśmy w 
III Andrzejkowym Balu 

Wolontariusza w hali widowiskowo- 
sportowej w Sosnowcu. W tym 
roku bal odbył się pod nazwą 

„Vivat Niepodległa” Bal rozpoczął 
się wspólnym odśpiewaniem 
Mazurka Dąbrowskiego, a 

następnie wszyscy zatańczyli  
poloneza. Ponad 560 wolontariuszy 
i opiekunów wspaniale bawiło się. 
Na balu rozstrzygnięto konkurs 

„Wolontariat- Podaj dalej”. 
Otrzymaliśmy podziękowanie za 

naszą całoroczną działalność. 



Początkowe dni grudnia opiekunowie i wolontariusze 
SKC ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 

przysposabiającej do pracy poświęcili na 
przygotowywanie świątecznych kartek. Do dzieła 

poszedł ozdobny papier, stemple, dziurkacze i co tylko 
znaleźliśmy w naszych dekoratorskich zasobach. Każdy 

jednak korzystał przede wszystkim ze swojej 
niesamowitej wyobraźni i artystycznych zdolności. 

Oczywiście nic byśmy nie osiągnęli gdybyśmy nie mieli 
chęci do pracy i chęci niesienia pomocy innym. A 

wszystko to po to, aby nasze kartki wraz z życzeniami 
mogły zostać przekazane seniorom na Wigilii dla 

ubogich organizowanej każdego roku przez Caritas 
Diecezji Sosnowieckiej. Wierzymy, że tak jak my 

mieliśmy dużo radości przy ich przygotowaniu, dużo 
radości i nadziei przyniosą tym, którzy je dostaną. 

. 



W dniach 7 i 8 grudnia wzięliśmy 
udział w akcji Caritas „Tak, 

pomagam” polegającej na zbieraniu 
żywności w sklepach sieci 

Biedronka. Od kilku lat zbieramy 
produkty w sklepie przy                            

ul. Kasprzaka 16. Wolontariusze 
wraz z opiekunami zebrali 346 kg 

żywności, z której zostało 
przygotowanych 30 paczek 

świątecznych dla najbardziej 
potrzebujących rodzin uczniów 

naszej placówki.  





Piernikowe prezenty 
Pierwsze tygodnie grudnia wolontariusze                       
z opiekunami ze szkoły podstawowej spędzili na 
przygotowywaniu słodkich prezentów dla 
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Pod 
Dębem” w Dąbrowie Górniczej. Korytarze w 
naszym Ośrodku pachniały przyprawami 
korzennymi, cynamonem, pomarańczami i lukrem. 
Kto tylko mógł brał się za robotę, bo było jej 
dużo. Wyrabialiśmy ciasto na pierniki                              
i amoniaczki.  
 Potem każdy wycinał ciasteczka swoją ulubioną 

foremką, która kojarzyła mu się ze świętami. 
Gotowe ciasteczka dekorowaliśmy czekoladą                   
i lukrem. Potem następna, gotowa do pracy 
ekipa wolontariuszy,  pięknie je pakowała. 
Wszystko po to, aby do podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej „Pod Dębem” zawieźć 
trochę świątecznej magii i nastroju. 
Wszystkim życzymy smacznego i Wesołych 
Świąt. 



Dla hospicjum św. Tomasza 
W okresie przedświątecznym wolontariusze ze szkolnego koła Caritas pracowali 
także na rzecz Hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu. Uczniowie z gimnazjum, grup 
edukacyjno-wychowawczych a także przedszkolaki ze swoimi opiekunami 
przygotowywali kartki świąteczne, które zostały przekazane na kiermasz dla 
hospicjum. Był to nasz mały wkład w pomoc na rzecz podopiecznych tej instytucji. 
Każdy dobry gest z naszej strony bardzo nas cieszy.  



Nasi wolontariusze wraz                    
z opiekunami, wspomagani przez 
przedstawicieli nauczycieli ze 

wszystkich szkół ośrodka 
przygotowali  przepiękne stroiki 
świąteczne, które zaszczyciły 

stoły na wigilii dla ubogich, która 
odbyła się 20.12.2018 w Hali 

Widowiskowo-Sportowej „DorJan’’                    
w Sosnowcu-Zagórzu. Cieszymy 

się, że mieliśmy swój wkład w tak 
szczytne przedsięwzięcie, które 
Caritas diecezji Sosnowieckiej 
wraz z sponsorami kontynuuje 

każdego roku. 



Nasze prezenty świąteczne 

W tym roku my też postanowiliśmy 
być obdarowującymi. Wolontariusze 
z oddziałów przysposabiających do 
pracy przygotowali przepiękne 
gipsowe anioły, które przekazali do 
Domu Samotnej Matki w Sosnowcu 
jako prezenty pod choinkę. 

Święta Bożego Narodzenia to czas 
dzielenia się i czerpania radości z 
obdarowywania innych. Wszyscy stajemy 
się lepsi i pragniemy nieść radość i 
uśmiech dookoła. Uczucia te rozrastają 
się u ludzi dzięki małym prezentom i 
niespodziankom, które dostają od 
najbliższych.  



Dzień Babci i Dziadka                     

„Pod Dębem” 
Wolontariusze wraz z opiekunami przez 
cały tydzień przygotowywali przepiękne 
kartki z życzeniami z okazji Dnia Babci         
i Dziadka. Zaprzyjaźnieni mieszkańcy 
domu pomocy „Pod Dębem” czują się 
bardzo związani z naszymi uczniami, 
dlatego ten miły gest sprawił im wiele 
radości. Wspólne świętowanie zawsze 
wywołuje u nich łzy wzruszenia, a u nas 

radość z bycia potrzebnym dlatego 
chętnie ich odwiedzamy. 



Karmelowy seans filmowy 
8 lutego wolontariusze i opiekunowie SKC 
zorganizowali w Ośrodku „Karmelowy Seans 
Filmowy”. Celem akcji było wspólne obejrzenie 
wartościowego filmu, a potem go omówienie. 
Oczywiście nie dla wszystkich uczniów można było 
wyświetlić taki sam film, dlatego  koordynatorzy 
wolontariatu w każdej szkole wchodzącej w skład 
Ośrodka wr z przedszkolem zorganizowali własną 
projekcję. Dzieci stosownie do wieku i swoich 
możliwości obejrzały następujące filmy: „Śnieżne 
psy”, „Zaklinacz Koni”, „Mój przyjaciel pies”, 
„Próba ogniowa”. Następnie w grupie omówili 
wartości, które zostały w filmie przedstawione. 
Dyskusjom nie było końca. Całą akcję uatrakcyjnił 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej, który przekazał 
dzieciom i młodzieży popcorn karmelowy. Był on 
smacznym dodatkiem. Wszyscy czuliśmy się jak                                
w kinie. 



Kartki na Dzień Kobiet 
Przez pierwszy tydzień marca 
wolontariusze i inni reprezentanci 
przedszkola i wszystkich szkół 
wchodzących w skład SOSW wraz 
z nauczycielami przygotowywali 
karki z życzeniami na Dzień Kobiet. 
Adresatkami naszych kartek były 
panie z Domu Samotnej Matki z 
Sosnowca oraz z Domu Pomocy 
Społecznej „Pod Dębem” w 
Dąbrowie Górniczej. Nasz prezent 
sprawił paniom miłą niespodziankę. 
Cieszymy się,                            że 
możemy nieść dobro i radość! 



Wielkanocna akcja „Tak, Pomagam” 
W dniach 29 i 30 marca wzięliśmy udział w kolejnej akcji 
Caritas „Tak, pomagam”. Tym razem zbieraliśmy żywności 
w sklepie sieci Biedronka przy ul. Kasprzaka 16, z której 
przygotowywaliśmy wielkanocne paczki dla najbardziej 

potrzebujących rodzin uczniów naszej placówki. 
Wolontariusze wraz z opiekunami z całego ośrodka 

zebrali 238 kg żywności, z której zostało 
przygotowanych 30 paczek świątecznych. 



W tym roku szkolnym w ramach 
Jałmużny Wielkopostnej wzięliśmy udział 
w projekcie „Dar Juniora dla Seniora”, w 

ramach którego przeprowadziliśmy w 
naszym Ośrodku zbiórkę środków 

higienicznych dla podopiecznych Caritas. 
Zebraliśmy pampersy, podkłady, bandaże, 
plastry, strzykawki jednorazowe, płatki 

higieniczne, mokre chusteczki i tym 
podobne produkty, które zostały 
przekazane do Caritas diecezji 

Sosnowieckiej. 



Nasi wolontariusze wraz                            
z opiekunami z grup rewalidacyjno-

wychowawczych oraz ze szkoły 
podstawowej klas dla dzieci                                  

z niepełnosprawnością intelektualna             
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
przygotowali smaczne, świąteczne 

babeczki – Muffinki. Były one świątecznym 
prezentem dla podopiecznych Domu 

Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. 
Ten piękny gest spowodował wielkie 
zadowolenie i uśmiech na twarzach 

podopiecznych Domu Pomocy.                       



Wielkanocne kartki i stroiki 

świąteczne 
Jak co roku przed świętami 

wolontariusze wraz z opiekunami                 
z przedszkola i ze szkół 

wchodzących w skład naszego 
Ośrodka przygotowywali świąteczne 

kartki i stroiki, które wraz z 
życzeniami przekazaliśmy  

podopiecznym Domu Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie Górniczej, 

Domu Samotnej Matki                              
i do Hospicjum św. Tomasza                     

w Sosnowcu.  



Wielkanocny Kiermasz na rzecz 
Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu   

20 kwietnia 2019 roku w Wielką Sobotę wolontariusze 
i opiekunowie ze Szkoły Przysposabiającej do pracy 

uczestniczyli w dziele pomocy Hospicjum św. Tomasza. 
Kiermasz świąteczny zorganizowała katechetka SP Nr 
40 w Sosnowcu pani Agnieszka przed lokalną parafią 

św. Floriana. Kiedy parafianie przychodzą święcić 
koszyczki to dobry czas dla nas wolontariuszy aby 

zrobić coś dla potrzebujących. Już od kilku lat 
wspomagamy tą szlachetna akcję. Prace na sprzedaż 

wykonali uczniowie SP nr 40 oraz  uczniowie                         
i nauczyciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy                          

z naszego ośrodka. Stroiki, wianki, pisanki malowane na 
styropianie, doniczki dekoracyjne z owsem i rzeżuchą 

szybko się ,,rozeszły” na ten dobry i szczytny cel. 



Ikona na aukcję 
Pani Małgorzata Bandurska – 

Bednarz wraz z wolontariuszami ze 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

przygotowali przepiękną ikonę. 
Jest to wkład naszego Ośrodka na 
aukcję, która odbędzie się podczas 

Koncertu Charytatywnego                       
z okazji Dnia Matki                                              

na Diecezjalnym Dniu Matki                       
i Dziecka. Wpływ z aukcji zostanie 

przekazany na Dom Samotnej 
Matki w Sosnowcu.   



Zakończenie roku szkolnego 
2018/2019 

Dziękujemy za uwagę! 

To był bardzo pracowity rok. Działo się bardzo 
wiele. Mieliśmy ręce pełne roboty. Cieszyliśmy 
się, że możemy pomagać. Już myślimy o pracy                 
w przyszłym roku. Jak zwykle damy z siebie 

wszystko, jak na prawdziwego                       
wolontariusza wypada!!! 


