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WIARA 

      Szkolny Klub Wolontariusza 
funkcjonuje już od 2008 roku.  

Od początku jego istnienia wierzymy 
w sens naszych przedsięwzięć 

Nasi wyjątkowi wolontariusze 
z przyjemnością wykonują swoje  
obowiązki. 

Potrafią dawać, a nie tylko brać!  

Wierzymy, że poprzez  swoje 
działania, postawę są autorytetami, 
godnymi naśladowania. 



ODPOWEDZIALNOŚĆ 

  
Nasi wolontariusze to 

osoby odpowiedzialne               

i obowiązkowe. 

Organizują różne 

Kiermasze, Zbiórki, 

Kwesty. 

Sami przygotowują 

rekwizyty, scenografie, 

plakaty, prezentacje 

multimedialne. 

 

Przekazują zebrane 

fundusze na rzecz 

potrzebujących. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJALNOŚĆ 
Już od 5 lat zachęcamy naszych uczniów 

aby uczestniczyli w działaniach Klubu.  

Niektórzy z nich mają już spore 

doświadczenia w praktykowaniu pomocy 

potrzebującym, inni stawiają pierwsze kroki 

w naszej szkole. 



OPIEKA 

Nasi wolontariusze 
organizują zajęcia 
świetlicowe na Oddziale 
Dziecięcym Szpitala 
Wojewódzkiego  
w Tychach.  

Przekazują chorym dzieciom 
zabawki i przybory 
szkolne zebrane podczas 
akcji przeprowadzonej  
w naszej szkole.   



       

NADZIEJA 

      Pierwszą naszą 

inicjatywą było 

uczestniczenie w 

akcji „Pola 

nadziei” Sadząc 

żonkile wyrażamy 

naszą solidarność 

z osobami 

przewlekle 

chorymi. 



TALENT 

„NIEPRZECIĘTNI”  

to cykliczna impreza, podczas 

której prezentujemy szkolne 

talenty.  

To również okazja do szerzenia idei 

wolontariatu.  
 



AKTYWNOŚĆ 
W miarę możliwości staramy się 

uczestniczyć w różnych inicjatywach 

społecznych. 

Nasi wolontariusze niestrudzenie działają 

w mieście,  promują hasła bezinteresownej 

pomocy potrzebującym. Osiągają w tym 

zakresie liczne sukcesy: 
 

  

Magda Szweda była 

laureatką nagrody 

"Wolontariusz Roku 

2009”,  

 

 Marek Dominiec został 

rekordzistą w kweście 

listopadowej zebrał 

1.422,75 zł, 

 

Kamil Wenerski i Michał 

Szczepaniec zajęli 2 

miejsce na Festiwalu 

Tyskiej Nadziei. 
 



RELACJE 
Nasi wolontariusze nawiązują 

przyjaźnie ze swoimi 

podopiecznymi. Są zawsze 

uśmiechnięci, mili, 

opiekuńczy. Umieją dzielić 

się z innymi. 

Wspólne działanie w zespole  

tworzy nierozerwalne 

więzi. 



AMBICJE 
Wolontariusze pogłębiają 

swoją wiedzę. Biorą 
udział w szkoleniach, 
warsztatach 
i konferencjach.  
 

II Forum Młodzieży 
Szkolnej "Szkolny 
żonkil" prezentacje 
na temat empatii.  

"Wolontariat-bezcenny 
dar” - seminarium  
w Urzędzie Miasta 
w Tychach.  

Nasza Szkoła przystąpiła 
do Klubu Szkół 
UNICEF. 

   

 



TRADYCJE 
Od początku istnienia  

Klubu Wolontariusze 

uczestniczą  

w następujących  

akcjach: 

Zbiórki żywności  

w tyskich supermarketach 

Kwesty na rzecz Hospicjum 

Pola nadziei 

Nieprzeciętni 

Festiwal Tyskiej Nadziei 

 

 

 

 

 

 
 



Oto nasi bohaterzy! 

     
   Orawska Monika, Gancarz Klaudia, 

Ścieszka Wiktoria, Świątkiewicz 
Wiktoria, Stanilewicz Wiktoria, 
Wojciechowska Magdalena, Dominiec 
Marek, Konfederat Magdalena, 
Dragańczyk Iwona, Poraj Monika, 
Dąbrowska Basia, Janik Barbara, 
Gorzalnik Ola, Misiarz Karolina, 
Gamża Krzysztof, Heczko Małgorzata, 
Ciwiś Ola, Pisarzowska Alicja, 
Przyłucka Kasia, Marciniak Milena 
 



Dziękujemy za uwagę 


