
SZKOLNE KOŁO CARITAS - RADZYMIN 

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na 

zasadzie wolontariatu w działalność: 

 Charytatywną 

 Opiekuńczą 

 Wychowawczą prowadzoną przez Caritas.  

Zasadniczym celem działania Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla 

dzieci i młodzieży na terenie własnej Szkoły a następnie poza nią. 

Przynależność do Koła jest dla dzieci i młodzieży bardzo ważna i potrzebna. Uczy miłości 

bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Uczy też akceptacji, zrozumienia i 

poszanowania osób starszych, samotnych, chorych. Zorganizowane pomaganie przyczynia się 

do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności, uczy zespołowego działania, przyjmowania 

odpowiedzialności za siebie i grupę, wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej. 

Św. Jan Paweł II w 1981r. przemawiając do przedstawicieli międzynarodowego 

wolontariatu wskazał na ten aspekt:  

„Jakże nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się 
grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować 
bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz 
ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – 
darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym.” (to tak 

ogólnie, a teraz jak działa SKC w Radzyminie) 

SZKOLNE KOŁO CARITAS działające przy Zespole Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w 

Radzyminie powstało 18.12.2012r., którego patronem jest św. Jan Paweł II. 



 

 

Opiekunami SKC są:  

S.M. Salezja Gierałtowska i Ks. Marek Długoszewski. 

 

W ubiegłych latach działały w szkole dwa Koła: Szkoła Podstawowa (kl.V-VI) jako jedno 

Koło i Gimnazjum jako drugie Koło. Obecnie zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum 

tworzą jedną wspólnotę wolontariacką. 

 

 

Czym się zajmują wolontariusze SKC w Radzyminie? 

Od września bierzemy udział w różnych akcjach między innymi: 



- wygraliśmy konkurs na kalendarz, który na terenie Szkoły i Parafii, 

- w związku z prześladowaniem chrześcijan w Iraku i wojną na Ukrainie podjęliśmy się 

wykonania „Dziesiątki pokoju”, która ma na celu propagowanie modlitwy za te kraje, 

- wspólnie uczestniczyliśmy w nabożeństwach różańcowych prosząc Matkę Bożą o pokój na 

Ukrainie, 

- pomagaliśmy przy organizacji i promocji koncertu pt: „Dziękujemy Ci Ojcze Święty”, 

- od niedzieli 19 października rozpoczął się tydzień misyjny, bierzemy udział w akcji zbiórki 

zabawek dla przedszkola w Czadzie 

- zorganizowaliśmy akcję „Pamiętamy o zmarłych” sprzątając zaniedbane groby 

- przygotowujemy paczki z przyborami szkolnymi dla misjonarzy 

- rozpoczęliśmy akcję „Pierniczki”. Wykonane przez nas pierniczki sprzedajemy na 

kiermaszu i w parafii 

- odwiedzamy także chorych (w szpitalu i Domu dziecka) 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 


