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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co 
ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

                                                                   Jan Paweł II



Szkolny Klub Wolontariusza 
Przewodnicząca: Hanna Wadowska Kl. VIIIB

Zastępca: Oliwia Zając Kl. VIIIA



Szkolny klub Wolontariusza

W tym roku szkolnym 2021/2022 Szkolny Klub Wolontariusza liczy 23 członków: są to uczniowie 
klasy VII a, VII b, VIII a,VIIIb. 

W dniu 27.09.2021r. wybraliśmy władze naszego klubu.
Przewodnicząca: Hanna Wadowska  kl. VIII b

Zastępca: Oliwia Zając kl.VIII a

Koordynatorami Szkolnego Klubu Wolontariusza są panie:

Tamara Pudo
 

Magdalena Polak

Agnieszka Rabus.



Zbieraj Baterie!
Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół

Zbieramy Baterie I Zużyte Telefony

W tym roku szkolnym Klub Wolontariusza przystąpił  do kolejnej Edycji 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół ,,ZBIERAJ 

BATERIE!”. Akcja trwa od 18.10.2021r. do 31.05.2022r. Poprzez 
selektywną zbiórkę odpadów uczniowie przyczynią się do poprawy stanu 

środowiska naturalnego.Baterie trafią do Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego BiosystemS.A., gdzie 

zostaną poddane procesom recyklingu i odzysku.
Pojemnik n beteie znjduje się na pierwszym piętrze obok sali 20.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

Szkolny Klub Wolontariusza



Światełko Pamięci dla Tych, których już nie ma wśród nas.

„…nie umiera ten, który żyje

w pamięci żywych”

„…Lecz oni ciągle przecież żywi,

Nadal wytrwale są wśród nas,

Ich dusze przy nas pozostały,

Tylko ich ciała zabrał czas…”

Szkolny Klub Wolontariusza z ZS-P w Dobieszowicach podjął zobowiązanie zapalenie w dniach 1- 2 listopada 2021 roku, zniczy 
na grobach tych co za niepodległą naszą Ojczyznę  życie oddali, którzy swą pracą i zaangażowaniem

ją odbudowywali , czy też na grobach opuszczonych, zapomnianych i zaniedbanych.

Działanie takie ma też wymiar wychowawczy i poznawczy. Niepodległość czy też wolność narodu nie jest dana raz na zawsze. 
Trzeba ją pielęgnować, budować  i walczyć o nią – jeśli będzie taka konieczność.



.Pamiętamy o tych co odeszli…..

Początek listopada to okres szczególny w polskiej tradycji i kulturze. Obchodzimy wtedy Dzień Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny. Czas ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z 
cmentarzem. Dla innych

z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią. W tym dniu udajemy się z całymi 
rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, 
znajomych, stawiając kwiaty, zapalając znicze. W tym roku „złota polska jesień” szczególnie nastrajała 
do głębszej refleksji o przemijaniu.

Szkolny Klub Wolontariusza z ZS-P w Dobieszowicach wpisując się w to coroczne świętowanie nie 
zapomniał o grobach tych co za naszą Ojczyznę życie oddali, którzy swą pracą i zaangażowaniem ją 
odbudowywali, czy też

na grobach opuszczonych, zapomnianych i zaniedbanych.

W centralnej części cmentarza parafialnego w Bobrownikach, tuż za krzyżem, znajduje się grób 
Czesława Bogusławskiego herbu Ostoja (ur.1872, zm. 1933), zarządcy dóbr ziemskich Dobieszowice w 
latach 1926-1933.

Grobem tym od 2014 roku zajmuje się młodzież z ZS-P w Dobieszowicach a od 2017 roku Szkolny Klub 
Wolontariusza.

Podejmowanie takich działań ma dla młodzieży i nie tylko, wymiar wychowawczy, poznawczy i 
kulturotwórczy.

Opiekunowie:
Tamara Pudo

 
Magdalena Polak

Agnieszka Rabus.





Światowy Dzień Zwierząt

 

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie dnia 4 października. Cały miesiąc październik jest 
miesiącem dobroci dla zwierząt. W kościele jest to dzień wspominania świętego Franciszka z Asyżu, patrona 
zwierząt, ekologów i ekologii. Dzień ustanowiony jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi do zwierząt 
i uświadomienia człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa. Obchody 
celebrują ekolodzy i organizacje działające na rzecz zwierząt.

Warto się zastanowić zatem, czy nie możemy pomóc jakiemuś pokrzywdzonemu przez los lub złych ludzi 
biedakowi, który mieszka w schronisku.                                                                                                   
Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował  w dniach od 25 .10 do 20.11 zbiórkę karmy dla zwierząt. 
Zbieraliśmy  karmę dla psów i kotów (makarony, kasza, sucha karma, karma w puszkach, zabawki dla 
zwierząt) oraz środki czystości ( szampony i koce).

Za pomoc i ofiarność, serdecznie dziękujemy!
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2020/2021



Szkolny Klub Wolontariusza 
Przewodnicząca: Julia Czarnecka kl. VIII

Zastępca: 
Kamila Fredyk kl. VIII

Emilia Plebańczyk kl.VIII
Lena Mitas kl. VIIa

Hanna Wadowska kl. VIIb





Szkolny Klub Wolontariusza
Klasa VIII
1.Blachnik Kinga
2.Czarnecka Julia
3.Dróżdż Anna
4.Dulik Daria
5.Ferdyn Kamil
6.Głodek Kordian
7.Kubarek Dawid
8.Łuć Marta
9.Olszówka Amelia
10.Plebańczyk Emilia
11.Pytlik Tomasz
12.Rak Mateusz
13.Saft Aleksandra
14.Szczęsny Marlena
15.Ziemba Michał

Klasa VII a
1.Kamński Maksymilian
2.Lena Mitas
3.Kuliński Piotr
4.Oliwia Zając

Klasa VII b
1.Bloch Dominik
2.Drozd Kamila
3.Janecki Igor
4.Majchrowicz Kasper
5.Małolepsza Anna
6.Mańczyk Szymon
7. Nowok Kacper
8,Soja Oliwia
9.Wadowska Hanna







Miesiąc Dobroci dla zwierząt

Czwartego października wspominania się świętego Franciszka z Asyżu,patrona 
zwierząt, ekologów i ekologii.
Dzień ustanowiony jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi  do zwierząt 
i uświadomienia człowiekowi , że zwierzę to istota żywa , czująca , która także 
ma swoje prawa.obchody celebrują ekolodzy i organizacje  działające  na rzecz 
zwierząt .Warto się zastanowić zatem czy nie możemy pomóc jakiemuś 
pokrzywdzonemu przez ls lub złych ludzi biedaków , których mieszka w 
schronisku.
Szklony Klub Wolanatriusza wpłacił darowiznę na rzecz Schroniska dla 
Zwierząt w Bytomiu.

Za pomoc i ofiarność , serdecznie dziękujemy.



Pamiętamy o tych co odeszli…..

Początek  listopada to okres szczególny w polskiej tradycji i kulturze. Obchodzimy  wtedy Dzień 
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.                 Ten rok był jednak inny, wyjątkowy spowodowany 
obostrzeniami epidemiologicznymi. Zamknięte cmentarze, cisza, brak tłumów ludzi. To była okazja i czas  
do głębszej refleksji.

W centralnej części cmentarza parafialnego w Bobrownikach, tuż za krzyżem, znajduje się grób Czesława 
Bogusławskiego herbu Ostoja (ur.1872, zm. 1933), zarządcy dóbr ziemskich Dobieszowice w latach 
1926-1933. Grobem tym od 2014 roku zajmuje się młodzież z ZS-P w Dobieszowicach , a od 2017 roku 
Szkolny Klub Wolontariusza.    





„

„Razem na święta”

Szkolny Klub Wolontariusza  brał udział w akcji 

„Razem na święta”. 



Człowiek jest wielki nie…”

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

(św. Jan Paweł II)

 

Nie od dziś wiadomo, że pomaganie zmienia świat na lepsze, nadaje życiu głębszy sens. Pomagając innym wzbudzamy w sobie nowe pokłady życiowej energii i 

poznajemy czym jest naturalne poczucie spełnienia, dlatego też Szkolny Klub Wolontariusza chętnie pomaga nie tylko potrzebującym ludziom, ale i „braciom mniejszym” czyli 

zwierzętom.

Tradycyjnie również w tym roku szkolnym wolontariusze przeprowadzili w naszej szkole  i przedszkolu zbiórkę suchej , mokrej karmy, koców, misek, obroży itp. dla 

bezpańskich zwierząt ze Schroniska w Bytomiu. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję Szkolnego Klubu Wolontariusza serdecznie dziękujemy.

 

Opiekunowie:
 

Tamara Pudo
Magdalena Polak
Agnieszka Rabus



Życzenia dla seniorów

Klub Seniora, który działa w naszym sołectwie jest  grupą nieformalną, tworzoną 
spontanicznie  i prowadzoną przez samych seniorów. W  Klubie Seniora można się więc 
spotkać np. z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas w 
miłej atmosferze. Taka właśnie jest idea Klubów Seniora – mają integrować i wspierać 
aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w 
pobliżu miejsca zamieszkania. Przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariusza złożyli 
naszym seniorom życzenia  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.





ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY 

Podsumowanie programu  ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY. 
W tym roku szkolnym zebraliśmy 30 kg baterii 



GÓRA GROSZA

„Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie„

                                                                                 Lew Tołstoj

Szkolny Klub Wolontariusza wraz ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim przyłączył się do 
zbiórki groszy na leczenie małej Oliwki Hyla, która cierpi rdzeniowy zanik mięśni. Bez leczenia 
dziecko cierpiące na tę chorobę często nie dożywa drugich urodzin.

Największą szansą dla Oliwki jest najdroższe leczenie świata, od niedawna dostępne w 
Polsce- terapia genowa.

Wszystkich, którzy chcą pomóc małej Oliwce prosimy o wrzucanie groszy do skrzynki z 
napisem „Dobrego nigdy za wiele”.



Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) – święto ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 
marca.

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w 
Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie 
cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej 
gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Prezentacje z okazji  Światowego Dnia Wody  przygotowali wolontariusze

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_pitna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_cz%C5%82onk%C3%B3w_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_wodami


„Woda dla pracowników i pacjentów szpitala w Czeladzi”

Szkolny Klub Wolontariusza przyłączył się również  do akcji  „Woda dla pracowników i 
pacjentów szpitala w Czeladzi”



TAK PAMIĘTAMY I POMAGAMY

W tym trudnym dla wszystkich roku związanym z pandemią, mamy wyjątkową okazję do dzielenia 
się dobrem. Ten trudny czas został nam dany, byśmy siebie sprawdzili i zadali sobie pytanie:

Czy umiem dać komuś cząstkę siebie?

Kolejny już raz Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę żywności. Zebrane artykuły 
zostały przekazane potrzebującym przed Świętami Wielkiej Nocy.





Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jest to najważniejsze i 
najszerzej obchodzone i jedno z najstarszych świąt ekologicznych . Zostało ustanowione w 
1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Co roku obchody organizowane są w ponad 100 
krajach, w tym także w Polsce. Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma na celu uświadomić 
nam główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania na nie 
rozwiązań. 

Prezentację z okazji Światowego Dnia  Ochrony Środowiska przygotowali wolontariusze



PODZIĘKOWANIE

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innym.”                                     

                     Św. Jan Paweł II

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza składają serdeczne podziękowania wolontariuszom z klasy 
VII oraz VIII za aktywny udział w działaniach na rzecz potrzebujących w trudnym czasie pandemii  w 
roku szkolnym 2020/2021.

Uczniom klasy VIII, którzy opuszczają mury naszej szkoły, przekazujemy słonika na szczęście, życzymy 
sukcesów w nowych szkołach oraz dalszego zaangażowania w działania wolontariackie.

 





Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD), również 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny – święto 
obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku.

Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV).

Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności 
na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej 
i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku 
publicznego.

Rok 2001 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu , co przyczyniło się do 
aktywizacji działań w tej dziedzinie.
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