


I. Powstanie Koła, cel zadania i środki

Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską 
działającą na terenie naszej szkoły pod nadzorem Dyrekcji, 
włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność 
charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej.                     

Opiekę duchową nad kołem sprawuje delegowany przez 
ks. mgr Andrzeja Dolińskiego – proboszcza parafii:
ks. mgr Andrzej Serafińczuk, zaś sprawami 
wychowawczymi i organizacyjnymi zajmują się panie    
mgr Elżbieta Steć, mgr Halina Smyk i mgr Renata 
Polak. Koło powstało z inicjatywy młodzieży, pragnącej 
realizować w swoim życiu wskazania Ewangelii.



Podpisanie umowy miedzy Caritas Archidiecezji Lubelskiej a Zespołem Szkół 
w Sawinie nastąpiło 21.12.2006r.

Ks. Wiesław Kosicki, z-ca Dyrektora Caritas  Archidiecezji Lubelskiej, dyr. Grzegorz  Świca



Wspólne zdjęcie naszego Koła



Zadania naszego Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości 
bliźniego, które winno byd odnoszone do każdego bez względu na jego 
przekonania, wyznanie, narodowośd czy rasę. 
Są to w szczególności:
-kształtowanie postaw moralności chrześcijaoskiej
-kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji
-uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy
-rozpoznawanie konkretnych potrzeb w naszej szkole i jej najbliższym 
otoczeniu, otaczanie opieką uczniów chorych, będących w trudnej sytuacji 
materialnej
- stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas, 
pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.

Wyżej wymienione zadania realizujemy wykorzystując właściwe swemu 
celowi środki i sposoby działania takie jak:
-organizowanie pielgrzymek i wypoczynku dla wolontariuszy i sympatyków 
Koła
-organizowanie spotkao dotyczących pracy wolontariuszy
-organizowanie imprez kulturalnych, religijno-charytatywnych
-udział w kwestach , zbiórkach ofiar darów organizowanych przez Caritas 
Archidiecezji Lubelskiej.
-podejmowanie posług na rzecz pozostających w domach
- prowadzenie kroniki
-gromadzenie materiałów o tematyce woluntarystycznej.



II. Członkowie Koła. Ich prawa i obowiązki

Koło zrzesza młodzież katolicką naszej szkoły, nie wykluczając 
tych, którzy należą równocześnie do innych organizacji. 
Członkiem Koła może byd każdy uczeo, który wyraża chęd 
pełnego w nim uczestnictwa. Każdy członek Koła ma prawo 
korzystad z prawa wyborczego; uczestniczyd w życiu i działalności 
Koła i wpływad na jego kształt; posiadad legitymację; posiadad 
identyfikator podczas realizowania zadania.

Członkowie mają obowiązek żyd i pracowad w Kole zgodnie z 
zasadami wiary; dbad o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i 
Koła; wykonywad pracę na rzecz Koła; uczestniczyd w 
spotkaniach Koła. W działalnośd Koła mogą włączyd się 
uczniowie z innej szkoły na zasadzie sympatyka Koła. Nasze Koło 
aktywnie współpracuje z: Parafią, Gminnym Ośrodkiem Opieki 
Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminny, 
Warsztatami Terapii Zajęciowej, Biblioteką Publiczną a ostatnio 
nawiązaliśmy współpracę z Kołem Turystycznym „Dreptak”.



Gazetka w salce katechetycznej.



Znak rozpoznawczy naszego Koła



Siedziba SKC – Gimnazjum w Sawinie



III. Władza i organizacja Koła

Koło bezpośrednio podlega Caritas 
Archidiecezji Lubelskiej jako organowi 
powołującemu.
Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego 
wchodzą: opiekunowie oraz przedstawiciele 
młodzieży wybrani na poszczególne funkcje.
Przewodnicząca : Agata Sted
Skarbnik: Diana Kaleta                               
Kronikarz: Emilia Bisko



Przewodnicząca – w środku Agata Sted, z prawej strony 
Emilka Bisko z lewej Patrycja Fidler.



Nasza gazetka na korytarzu szkolnym.



IV. Działalnośd naszego Koła

Zarząd Koła spotyka się raz w tygodniu, aby wspólnie planowad kierunki 
działalnośd, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości. 
Wolontariusze i sympatycy  raz w miesiącu mają spotkanie formacyjne.  

Na rozpoczęcie naszej działalności zostały  zorganizowane akcje:
- zbiórka odzieży, zabawek, słodyczy, art. spożywczych

- przygotowanie paczek dla rodzin potrzebujących przed  Bożym Narodzeniem i 
dostarczenie ich przed świętami 

- wypracowanie środków pieniężnych na działalnośd /przygotowywanie i sprzedaż 
kanapek oraz gofrów/

- roznoszenie „ Ognia Betlejemskiego”
- opłacenie obiadów 6 kolegom w miesiącu styczniu i 5 w lutym, 4 w marcu i 4 w 
kwietniu z naszej szkoły

- pomoc w zakupie opału na zimę
- podjęcie współpracy z lokalnymi instytucjami w celu uzyskania lepszych efektów 
działao / Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej, Urząd Gminy, Świetlica Terapeutyczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej/
- pozyskiwanie sponsorów
- działania o charakterze formacyjnym  a także w kierunku pozyskania zaufania 
społecznego.

- „ Jasełka z Małym Księciem”
- Kurs Filipa



Jedna z naszych najlepszych akcji.



OGIEO BETLEJEMSKI
Akcja zanicjowana na naszym terenie przed kilku laty przez bibliotekę 
szkolną, przeszła pod patronat SKC. Z pełnym zapałem podjęliśmy się 
tego zadania i 24 grudnia w niedzielę spotkaliśmy się na Mszy Św. o 

godz. 8.30, by po specjalnym błogosławieostwie rozpocząd akcję.           
W akcji uczestniczyło 56 osób, wśród których byli członkowie SKC i 
sympatycy. Udało się nam odwiedzid większośd parafian, wnieśd do 

ich domów Światło Pokoju i przekazad świąteczne życzenia.



Przewodnicząca SKC wyrusza na akcję „Ogieo betlejemski’’



„Jasełka z Małym Księciem” – wystawione w naszej szkole, 
pod patronatem Szkolnego Koła Caritas. 



Diabełki były wspaniałe.



Społecznośd szkolna z zaciekawieniem 
obejrzała nasze Jasełka. 



Żaneta  sympatyk SKC w roli Małego Księcia.



„Jasełka z Małym Księciem” wystawiliśmy w II LO w Chełmie, naszej 
zaprzyjaźnionej szkole.





W niedzielę 21 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie odbył się 
„Wieczór kolęd”. SKC objęło patronat i wystawiliśmy po raz czwarty, nasze sławą 
owiane „ Jasełka z Małym Księciem”. Publicznośd przyjęła je z wielkim entuzjazmem. 
Brawa trwały ponad minutę.



Kasia sympatyczka SKC w roli narratora. 



Diabełki znowu były wspaniałe.



Ks. Andrzej to niezły aktor!



Weronika gra na flecie kolędę Panu Jezusowi.



Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi.



Ola  w roli Matki Bożej.



Żaneta swoim ciepłym głosem i kunsztem aktorskim 
oczarowała wszystkich uczestników „Wieczoru kolęd”.



Kurs Formacyjny „Filip” 14.15.16.02.2007r.



Kurs prowadzili animatorzy ze wspólnoty Galilea pod 

kierunkiem ks. Bogdana Kalinowskiego.











Zawsze obecny i czuwający pan dyrektor.



Uczestnicy „Kursu Filipa” z wielkim zaangażowaniem  i 
zainteresowaniem słuchają nauk rekolekcyjnych.





Oddanie życia Jezusowi.





Msza Św. w kościele parafialnym.







Weronika z Agatą.



Weronika wśród kolegów z Galilei.



Agata z Małgosią



Kurs Filipa był dla nas wielkim przeżyciem.



Podziękowanie ks. Bogdanowi i pani Agnieszce.



Nawiązaliśmy współpracę z gazetką naszej szkoły.





W dniach 26 -30.03.br.  zorganizowaliśmy loterię fantową. 
Dochody z niej przeznaczyliśmy na paczki dla dzieci 

potrzebujących z naszej szkoły.



Pod wodzą ks. Andrzeja w dniach 8 i 9 marca          

prowadziliśmy Drogę Krzyżową w intencji 

Damiana – naszego chorego kolegi









Świeca Pamięci – nasza wspólnota rozprowadziła 210  

sztuk. Akcja odbyła się w niedzielę 25 marca oraz podczas 

rekolekcji wielkopostnych 26 i 27 marca.







Nauczyciele ZS w Sawinie czynnie włączyli się w 

akcję „Świeca Pamięci”



Uczestniczyliśmy czynnie w liturgii Mszy św. w czasie 
rekolekcji wielkopostnych.



Iwona czyta I czytanie w czasie Mszy św. dla gimnazjum.



Uczestniczymy w rekolekcjach wielkopostnych.



Patrycja i Marlena dziękują ks. Pawłowi za przeprowadzone 
rekolekcje wielkopostne 2007r.



W Wielkim Tygodniu zorganizowaliśmy „Loterię Fantową” 

dla naszego chorego kolegi. Zebraliśmy 236 fantów.



W dniu 01.04.2007r. przeżywaliśmy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana 
Jezusa do Jerozolimy. Święciliśmy palmy oraz uczestniczyliśmy w 

Drodze Krzyżowej ulicami Sawina z kościoła na cmentarz.



Była to wyjątkowa Droga. Rozważania poszczególnych stacji były 

wołaniem dzieci i młodzieży do rodziców, nauczycieli, dorosłych o 

miłość, mądrość, jedność, świadectwa, autorytety. Naszym 

udziałem było prowadzenie rozważań



Ela czyta rozważanie XI stacji Drogi Krzyżowej.



Nasze mamy na Drodze Krzyżowej.



Małgorzata czyta rozważanie  XII Stacji Drogi Krzyżowej.



Agata  czyta rozważanie XIV stacji Drogi Krzyżowej.



Wieczór pamięci o Janie Pawle II 

Ponad 250 osób uczestniczyło w wieczorze 

upamiętniającym drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Pod kierunkiem Ks. Andrzeja Serafińczuka SKC

przygotowało program, do którego włączyły się wszystkie 

szkoły w gminie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół 

Śpiewaczy „Wrzos”, Scholka Parafialna, Chór Parafialny 

oraz twórcy ludowi. Podsumowano również konkurs 

ogłoszony przez Caritas pt. „ Nowa Barka dla Świętego 

Jana Pawła II.







Patrycja i Konrad w roli reporterów „Radia  Ave”.



Małgorzata w roli pani profesor.



Prace konkursowe naszych uczniów.



W Wielka Środę rozwoziliśmy paczki i dary „Caritas” 

dla osób biednych w naszej parafii.



Iwonka czynnie zaangażowała się w naszą akcję.





Radość i uśmiech rodzin obdarowanych naszymi 

darami były najpiękniejszym podziękowaniem.









Uśmiech i dobre słowo to najlepsze podziękowanie.



Wizyta w Szkole w Petryłowie.



Nasi chłopcy w roli straży przy „Grobie Paoskim”. 





„Święto Caritasu” w Chełmie – 15.04.2007r.
Mszy Św. przewodniczy ks. prałat Andrzej Głos.



Przemówienie ks. kanonika Józefa Piłata i uroczyste przyjęcie w 
parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie.



Przemówienie ks. Prałata Andrzeja Głosa – dyrektora Caritas 
Archidiecezji Lubelskiej.



Nasza delegacja na „Święto Caritas”







DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM ZA 

OBEJRZENIE NASZEJ 
PREZENTACJI.


