
 



 

 

 

„Niech nasza droga będzie wspólna. 

Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 

Niech nasza miłość będzie potężna. 

Niech nasza nadzieja będzie większa  

od wszystkiego, co się tej nadziei może 

sprzeciwiać”. 
 

 Jan Paweł II 

 



 

 

Te słowa towarzyszą młodym ludziom –  

uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, 
którzy od września ubiegłego roku 

tworzą...  



KLUB 
WOLONTARIUSZA 



Oto oni... 
 Kasia Krasa II uk 
Martyna Noras II uk 

 Aneta Bajorek II d 
 Natalia Kostyra II d 
 Krysia Trąbała I np 
 Karolina Zając I np 

Magda Dowiat Inp 
 Klaudia Woźniak Inp 
 Klaudia Rybka Inp 
  Krzysztof Zakrzowski III e 

 



pomagali nam...  klasa I e 
 klasa III e 
 Ewelina Michalska II d 
 Karolina Wenda II uk 
Angelika Pietraszek II uk 
 Katarzyna Frączek II uk 
 Sylwia Woś II a 
 Sandra Kowalczyk II a 
 Ewelina Wojtasik II a 
Natalia Wątróbka II a 
Mariola Męzik II a 
Marta Bilska I uk 
Monika Wojtunik I uk 



Zespół Szkół nr 7 w Tychach 

 

Z kroniki  

klubu wolontariusza... 



Warsztaty plastyczne 
  

  

 Od listopada 2007 dziewczęta 
spotykały się, by przygotowywać 
kartki okolicznościowe oraz inne 
drobiazgi, które były ofiarowywane 
podopiecznym instytucji, z którymi 
grupa współpracuje. Były one 
także przeznaczone  na kiermasze 
organizowane w szkole.  

 Dochód ze sprzedaży 
przekazywany był na cele 
charytatywne  i bieżące potrzeby. 



Dziewczęta przygotowują 
serduszka walentynkowe 

 



W czasie przygotowywania 

aniołków z makaronu 

 



Wizyta w Domu 

Pomocy Społecznej 

  8 stycznia br. klasa III e 
odwiedziła podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej       
w Tychach. 

  Czas ich spotkania 
wypełniło wspólne kolędo-
wanie. Wszyscy przybyli na 
spotkanie zostali obdarowani 
kartkami noworocznymi 
przygotowanymi przez  
szkolnych wolontariuszy. 



 Kiermasz walentynkowy  
   

  12 lutego 2008 r. dziewczęta 
należące   do  Klubu   i  klasa  I e 
zorganizowały  kiermasz  walen-
tynkowy.  Wcześniej na zajęciach 
przygotowano  kartki  i  serduszka, 
które można było zakupić podczas 
imprezy. Dochód ze sprzedaży 
wyniósł 273 zł.  
 Zebrane   pieniądze   zostały 
przeznaczone  na  zakup bajek  dla 
dzieci przebywających na oddziale 
dziecięcym szpitala wojewódzkiego.  
 

 



Kartki walentynkowe wykonane przez dziewczyny 

małe dzieła sztuki... 



Kiermasz cieszył się dużym 
zainteresowaniem... 

 



Wielkanocna zbiórka żywności 

     Śląski Bank Żywności przed świętami 
wielkanocnymi zorganizował w dniach    
7 do 9 marca zbiórkę żywności.                             
W ponad 80 placówkach handlowych na 
terenia śląska 700 wolontariuszy 
zachęcało klientów sklepów do wsparcia 
akcji i przekazanie żywności do 
specjalnie oznakowanych koszy. 
Otrzymane dary przekazano 
najuboższym dzieciom z naszego 
regionu.  

  9 marca w  supermarkecie 
REAL w Tychach w akcji 
uczestniczyło siedem uczennic 
naszej szkoły z klas II a i I uk.   
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Pierwsza wizyta na oddziale 
dziecięcym szpitala wojewódzkiego. 

  W środę 9 kwietnia br. dziewczęta 
należące do grupy wolontariatu udały się 
po raz pierwszy do szpitala wojewódzkie-
go. Spotkały się z oddziałową oddziału 
dziecięcego - p. Agatą Kaszycą – po to, 
by dowiedzieć się, jak mogą pomagać 
przebywającym w szpitalu dzieciom. 
Wizyta przebiegła w miłej atmosferze. 
Dziewczyny przekonały się, że mogą 
wiele ofiarować chorym dzieciom, 
poznały zasady przebywania na tego 
typu oddziale szpitalnym. Zadawały 
wiele pytań dotyczących pracy z dziećmi, 
funkcjonowania oddziału, co z pewnością 
pomoże im przy kolejnych wizytach.  
 

 



 Na zakończenie spotkania 
wręczono pani oddziałowej baśnie 
dla dzieci, zakupione z funduszy 
zebranych podczas kiermaszu 
walentynkowego. Pozostałe 
pieniądze zostały przeznaczone na 
zakup bloków, farb, kredek itp.,  
bo jak dowiedzieliśmy się w czasie 
spotkania szpital nie ma pieniędzy 
na tego typu artykuły.               
Już niedługo dziewczęta będą 
systematycznie odwiedzały dzieci 
w szpitalu. 

 

cd. - Pierwsza wizyta na oddziale dziecięcym szpitala 
wojewódzkiego. 



Pola nadziei 2008 
   

 10 kwietnia uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w 

ogólnopolskiej akcji ”Pola nadziei”. 
Członkowie Klubu Wolontariusza        

w towarzystwie klas 2d i 2uk 
zasadzili na chodniku łączącym 
szkoły poletko żółtych żonkili. 
Kwiat ten jest tym symbolem 

nadziei i wsparcia. Wydzielając     
w szkole swoje miejsce, wyrażamy 
tym samym solidarność z osobami 

nieuleczalnie chorymi. 
 



  Tak to się działo... 

  

Zasadziliśmy 
żonkile 

  Tak to się działo... 



 

Umieściliśmy 
tablicę 

pamiątkową 



Krzysztof  Zakrzowski                
z klasy IIIe... 

  Od półtora roku służy swoimi silnymi ramionami 

dziewczynie o imieniu Magda, chorej na zanik mięśni. Poznali 

się za pośrednictwem Tyskiego Centrum Wolontariatu.  

  Krzysztof zabiera ją na spacery, niedawno poruszając 

się środkami komunikacji publicznej zwiedzili Brzeźnicę i 

Kraków.  

 



 29 maja br. odbyła się w szkole impreza mająca na 
celu promowanie talentów uczniów. Stała się ona 
także okazją do szerzenia idei wolontariatu. 

 Dziewczyny z klubu wzięły udział w przygotowaniu 
scenografii, wystawy plastycznej oraz 
zorganizowały kiermasz swoich prac. Dochód z ich 
sprzedaży postanowiły przeznaczyć na budowę ... 



Prace przygotowane na kiermasz 

2 zł 

1 zł 

3 zł 

2 zł 

3 zł 
  

 



  



Dziękujemy za uwagę     
i zapraszamy do 

współpracy nowych 
wolontariuszy! 



 



Prezentację przygotowała: Katarzyna Gretka 


