
21 i 28 września 2012 wolontariusze SKC rozprowadzali w naszej szkole cegiełki: kalendarzyki i 

„ściągi” dla FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH - POMÓŻ I TY. 

 

Dnia 28 września 2012 czternastu wolontariuszy SKC wraz z opiekunem mgr Marleną Lisiecką wzięło 

udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariatu zorganizowanego przez Caritas 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. 

Po Mszy św. udaliśmy się do kompleksu budynków przy ulicy Kostrzewskiego 3, gdzie mieści się 

Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zwiedziliśmy wystawę: „Gniezno – Miasto Królów”, a 

następnie wysłuchaliśmy świadectw wolontariuszy z Kruszwicy i Mielżyna .Punktem kulminacyjnym 

był koncert zespołu Deus Meus w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej Wniebowianki. Spotkanie 

zakończyło się poczęstunkiem – mogliśmy posilić się pysznym bigosem. 

 

Dnia 15.10.2012r. zostały zorganizowane warsztaty z psychologii komunikacji dla Szkolnego Koła 

Caritas III LO w Gnieźnie, którego opiekunem jest pani mgr Marlena Lisiecka. Zajęcia warsztatowe 

prowadził ks. Wojciech Rzeszowski - rektor PWSD w Gnieźnie (absolwent podyplomowych studiów z 

zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii). W warsztatach, które odbyły się u sióstr Palotynek 

przy ulicy Hożej 31 w Gnieźnie wzięło udział 24 wolontariuszy. Część 1 i część 2 warsztatu poświęcona 

byla integracji grupy oraz przedstawieniu różnych form wolontariatu. Podczas zadań powierzonych 

przez osobę prowadzacą uczestnicy uczyli się współpracy w grupie; omawiali istotę wolontariatu; 

zapoznawali się bliżej z całą grupą oraz obejrzeli film dotyczący pracy wolontariusza. W części 3 

warsztatu - pani Marlena Lisiecka przedstawiła nam pracę SKC w latach 2009 - 2012 oraz 

zapoznaliśmy się z planem pracy na rok 2012/2013. Wolontariusze w tym czasie mieli też możliwość 

zaproponowania zadań do realizacji przez Szkolne Koło Caritas.  

Pod koniec zajęć odbyły się wybory do samorządu SKC.  

Przewodniczącym został - Eryk Skrzypczak klasa IIa, Martyna Kolińska -klasa IIa - zastępcą oraz 

skarbnikiem została - Katarzyna Niemczewska- również klasa IIa. Wszystkim wybranym do pracy w 

samorządzie SKC serdecznie gratulujemy !!!  

Integracji grupy sprzyjał również spacer do pobliskiego lasu.  

Dla wolontariuszy siostry Palotynki przygotowały pyszny obiad, za co jeszcze raz serdecznie 

dziękujemy. Na zakończenie ks. rektor Wojciech Rzeszowski i ks. Marcin Korybalski odprawili Mszę 

Św. w intencji wolontariuszy SKC. 

 

Opracowała: Katarzyna Niemczewska i Martyna Kolińska 

 

1 października 2012 został ogłoszony multimedialny konkurs „ Przemija postać tego świata…” dla 

uczniów III LO i szkół gimnazjalnych. Nagrodą za I miejsce w obydwu kategoriach jest TABLET.  

 

5 października 2012 odbyły się eliminacje do przedstawienia „ Przemija postać tego świata…” . 

Udział w przedstawieniu wywalczyli sobie uczniowie: Magdalena Kustra, Martyna Kaźmierczak, 

Natalia Świątek, Łukasz Marmurowicz, Emilia Śrama, Magdalena Paluszak, Justyna Hajduszak, Patryk 

Lewandowski 

 

24 października 2012 odbyło się spotkanie wolontariuszy SKC. Celem spotkania było omówienie 

spraw organizacyjnych oraz rozdział zadań do realizacji w najbliższym miesiącu. 

 

6 i 7 listopada 2012 po długich obradach jury składające się z wolontariuszy SKC i mgr Marleny 

Lisieckiej przyznało nagrody w multimedialnym konkursie „ Przemija postać tego świata…” .  Jury 

miało do obejrzenia 30 prezentacji wybranych wcześniej na etapie gimnazjum, a w III LO w klasach na 



lekcjach technologii informacyjnej. 

 

9 listopada 2012 odbyła się na scenie eSTeDe gala rozdania nagród w multimedialnym konkursie „ 

Przemija postać tego świata…” .  

Podczas gali zostało wystawione przedstawienie poetycko – patriotyczne pod tym samym tytułem. 

Przedstawienie jak i prezentacje konkursowe podejmowały refleksję nad życiem, śmiercią i 

przemijaniem. 

 

1-6.12.12 Poczta Mikołajkowa 

 

1-6.12.12 Zbiórka na rzecz zwierząt ze schroniska  

 

4.12.12 Wolontariusze SKC przygotowali wystawę przedstawiającą działania podejmowane przez 

Szkolne Koło Caritas oraz program obchodów tego święta w III LO w dn.5.12.12 –11.12.12. 

 

5.12.12 Europejski Dzień Wolontariatu  

Z okazji Europejskiego Dnia Wolontariatu 10 wolontariuszy SKC uczestniczyło w obchodach ŚWIĘTA 

WOLONTARIATU zorganizowanego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

 

KIERMASZ MIKOŁAJKOWY 

6 -11 grudnia 2012 r. odbył się KIERMASZ MIKOŁAJKOWY na rzecz osób niepełnosprawnych z DPS w 

Mielżynie.  

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W OŚRODKU WYCHOWAWCZYM – SKC III LO 

6 grudnia 2012 roku uczniowie klasy IIe : Andrea, Milena, Kinga, Łucja, Daria, Mateusz, Krystian, 

Miłosz, Dawid zorganizowali ZABAWĘ MIKOŁAJKOWĄ dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka 

Wychowawczego.  

Andrea, Daria, Milena i Kinga przygotowały konkursy i nagrody. 

Paczki dla dzieci zostały przygotowane ze słodyczy i maskotek zebranych od uczniów III LO. 

 

DZIEŃ WOLONTARIATU W III LO 11.12.12  

Uroczyście zakończyliśmy obchody Szkolnego Święta Wolontariatu.  

W auli III LO odbyło się spotkanie uczniów III LO z ks. dyrektorem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

oraz s. Augustyną z DPS w Mielżynie. 

Ks. dyrektor Krzysztof Stawski zachęcił uczniów naszej szkoły do podjęcia wolontariatu, a 

wolontariuszom III LO wręczył legitymacje SKC. 

S. Augustyna wyświetliła uczniom film przedstawiający życie podopiecznych w DPS w Mielżynie oraz 

omówiła istotę wolontariatu. Uczniowie mogli posłuchać również wypowiedzi wolontariuszek z DPS – 

jedną z nich okazało się, że jest uczennica naszej szkoły - Klaudia. 

 

15.12.12 (w sobotę od 12.00 – 18.00) wolontariusze w sklepie BIEDRONKA na Os. Kazimierza 

zbierali żywność dla Wielkopolskiego Banku Żywności 

 

8.01.13 Gazetka – OBCHODY ŚWIĘTA WOLONTARIATU W II 

 

1.02.13 Rozpoczęliśmy zbiórkę nakrętek dla Igora 



 

13.02.13 Spotkanie SKC – podsumowanie I semestru i plany do dalszej pracy 

 

14.03.13 Dostarczyliśmy Ani zebrane dla niej w I semestrze nakrętki 

 

1.03.13 Ogłoszenie konkursu – KARTKA WIELKANOCNA 

 

18.03. 13 – 21.03.13 zbiórka bazi „ kotki” na przygotowanie palm wielkanocnych 


