
 

L. p. Opis działania Harmonogram działań Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1.  Zapoznanie nowych 

uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w 

Zakopanem z ideą 

projektu Mieć 

Wyobraźnię 

Miłosierdzia oraz 

przedstawienie 

dotychczasowej 

działalności Szkolnego  

Koła Caritas. 

-Przygotowanie kurendy 

szkolnej zapowiadającej 

zebranie osób chętnych 

do wzięcia udziału w 

projekcie, 

- sporządzenie listy 

członków, 

rozdanie zgód rodziców, 

opiekunów na udział w 

projekcie, 

- stworzenie bazy danych 

członków Szkolnego Koła 

Caritas, 

- ogłoszenie terminu i 

częstotliwości  spotkań, 

-wyznaczenie 

przewodniczącego oraz 

sekretarza Koła. 

Maria Baś 

Izabela 

Roczkowska 

Maciej Karcz 

S.  Grażyna 

Powierża 

Ks. Edward Łatka 

4-20  

września 

2017 r. 

2.  Zapoznanie się z 

treścią tekstów Jana 

Pawła II o 

miłosierdziu Bożym 

wynikających z 

propozycji projektu. 

-Zapoznanie się członków 

Koła z tekstami Jana 

Pawła II, 

 

- przygotowanie 

propozycji celów i zadań 

pracy Koła na nadchodzący 

rok szkolny 2017/2018. 

 

-przygotowanie wystawy 

o Św. Janie Pawle w salce 

katechetycznej, 

- przygotowanie gabloty 

szkolnej z propozycjami 

celów i zadań Szkolnego 

Koła Caritas. 

 

Ks. Edward Łatka 

S. Grażyna 

Powierża 

 

wszyscy członkowie 

Szkolnego Koła 

Caritas 

 

 

Aleksandra 

Orawiec 

Agnieszka 

Gąsienica-

Makowska 

Amelia Andrzejak 

Wrzesień-

pażdziernik 

2017 r. 

3.  Zbiórka  i 

przygotowanie 

maskotek pluszowych 

dla dzieci z Boliwi. 

-Sporządzenie plakatów 

zachęcających do udziału 

w akcji, 

-przygotowanie miejsca i 

pudełek, 

Maria Baś 

S. Grażyna 

Powierża 

Katarzyna Bobek 

Barbara Malik 

Wrzesień 

Październik 

2017 r. 



- przegląd zebranych 

maskotek i spakowanie 

paczek, 

- wypełnienie metryczki 

paczek i  wysłanie paczek 

do Boliwi w ramach Akcji 

miś dla każdego 

boliwijskiego dziecka. 

Andrzej 

Smereczyński 

Piotr Słowakiewicz 

Karolina Hornik 

Klemens 

Józefowicz 

Ks. Edward Łatka 

4.  Spełaniamy marzenia – 

udział w zbiórce 

funduszy  na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych. 

- nawiązanie współpracy z 

Funadcąją Spełniamy 

marzenia z Krakowa, 

-sporządzenie listy osób 

biorących udział w zbiórce 

- przygotowanie koszulek , 

puszek oraz 

identyfikatorów dla 

wolontariuszy zbiórki 

S. Grażyna 

Powierża 

Izabela 

Roczkowska 

Wiktoria Jakubek 

Barbara Malik 

Aleksandra 

Orawiec 

Andrzej 

Smereczyński 

Piotr Słowakiewicz 

Anna Kopeć 

Paweł Łukaszczyk 

29 wrzesień 

30wrzesień 

1październik 

2017 r. 

5.  Parafialna zbiórka  na 

rzecz stypendystów 

Dzieła Nowego 

Tysiąclecia. 

-Zapoznanie się z ideą 

udzielania stypendiów dla 

uzdolnionej młodzieży z 

ubogich rodzin przez 

Fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia, 

- sporządznie listy 

kwestujących, 

- przygotowanie puszek i 

identyfikatorów oraz 

pamiątkowych obrazków. 

Amelia Andrzejak 

Maria Baś 

Agnieszka 

Gąsienica -

Makowska 

Maciej Karcz 

Aleksandra 

Orawiec 

8 październik 

2017 r. 

6.   Wsparcie akcji 

Biegnij Ewka. 

-zapoznanie członków z 

ideą akcji . 

-opracowanie formy  i 

sposobu pomocy. 

-przekazanie otrzymanych 

funduszy na konto akcji. 

 

Aleksandra 

Orawiec 

Maciej Karcz 

Agnieszka 

Gąsienica-

Makowska 

Maria Baś 

Barbara Malik 

Październik 

2017 r. 

7.  Czy potrzebuję 

pomocy? 

Przeprowadzenie 

anonimowej ankiety 

- nawiązanie współpracy z  

wychowawcami klas w 

ZSO  w Zakopanem, 

- przygotowanie i 

S. Grażyna 

Powierża 

Ks. Edward Łatka 

Maria Baś 

Listopad 

2017 r. 



wśród rówieśników na 

temat uzależnień od 

telefonu i internetu . 

przeprowanienie  ankiety 

wśród uczniów klas 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, 

-przedstawienie wyników 

społeczności szkolnej, 

  

Izabela 

Roczkowska 

Barbara Malik 

 

 

8.   Myślę więc jestem - 

zorganizowanie 

alternatywnego 

wykorzystania przerw 

w międzylekcyjnych . 

-przygotowanie na 

szkolnym korytarzu 

miejsca , gdzie młodzież 

mogłaby grać w gry 

logiczne, np. szachy, 

warcaby,  

- zebranie gier logicznych, 

- Napisanie regulaminu 

korzystania  gier, 

- sporządzenie listy 

najnowszych gier 

logicznych, 

-  ogłoszenie konkursu pt. 

„Myślę więc jestem” 

Piotr Słowakiewicz 

Klemens 

Józefowicz 

Andrzej 

Łukaszczyk 

Arkadiusz Pierz 

Andrzej 

Smereczyński 

Listopad 

2017 r. 

9.  Niesiemy pomoc, ale 

komu? 

 

 

 

 

 

 

 

-debata  z udziałem 

wszystkich członków Koła 

na temat: komu należy się 

pomoc ? 

-kiedy należy odmówić 

udzielenia wsparcia, które 

potrzeby są 

najważniejsze? 

Wszyscy 

członkowie Koła 

Listopad 

2017 r. 

. 

10.  Odwiedzamy groby 

bohaterów. 

Sporządzenie krótkiej 

prezentacji bohaterskich 

zakopiańczyków i 

zaznaczenie ich na mapie 

nekropolii. 

-Przygotowanie ozdobnych 

wianków ze zniczami wraz 

z logiem Szkolnego Kola 

Caritas, 

-Uprzątniecie liści i 

zużytych zniczy. 

-położenie świeżych ozdob 

i zapalenie zniczy, 

-odmówienie modlitwy za 

Wszyscy 

członkowie Koła 

30 

październik 

2017 r. 



zmarłych. 

11.  Warsztaty pt .  Ruch 

sceniczny. 

-Nawiązanie współpracy z 

aktorem specjalizującym 

się w ruchu scenicznym, 

-Przygotowanie grupy 

docelowej warsztatów, 

- Określenie miejsca, 

godziny trwania  spotkań, 

- Przygotowanie posiłków, 

-Przedstawienie etiudy 

teatralnej społeczności 

szkolnej. 

S. Grażyna 

Powierża 

 

 

Amelia Andrzejak 

 

Izabela 

Roczkowska 

 

Katarzyna Bobek 

Karolina Hornik 

 

17-19 

Listopad 

2017 r. 

12.  Kurs udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

-Przygotowanie sali do 

wykładu i ćwiczeń. 

- Sporządzenie listy 

chętnych chcących 

zapoznać się z zasadami 

udzielania pomocy 

przedmedycznej. 

- Pokaz udzielania pomocy 

przedmedycznej w 

klasach gimnazjalnych w 

ramach godziny 

wychowawczej. 

Maria Baś 

Izabela 

Roczkowska 

Maciej Karcz 

S.  Grażyna 

Powierża 

Ks. Edward Łatka 

Listopad 

2017 r. 

13.  Paczka dla dzieciaka. Przygotowanie paczek dla 

dzieci  z Ośrodka dla 

dzieci niepełnosprawnych 

w Krakowie 

Wszyscy 

członkowie Koła. 

Grudzień 

2017 r. 

14.  Św. Mikołaj na 

dworcu. 

-zebranie ciepłych 

swetrów, szalików oraz 

kocy   dla bezdomnych 

przebywających na 

terenie  Dworca w 

Zakopanem, 

-przygotowanie kanapek 

wraz z kubkiem ciepłej 

herbaty.  

Przygotowanie 

Mikołajowych prezentów i 

rozdanie ich osobom 

potrzebującym. 

-zorganizowanie wystawy 

na terenie szkoły pt.’ 

Piotr Słowakiewicz 

Klemens 

Józefowicz 

Andrzej 

Łukaszczyk 

Arkadiusz Pierz 

Andrzej 

Smereczyński 

6 grudnia 

2017 r. 



Bezdomny to też 

człowiek”. 

15.  Szlachetna Paczka Pomoc w przygotowaniu 

Szlachetnej Paczki. 

Wszyscy 

członkowie Koła. 

Grudzień 

2017r. 

16.  Kiermasz świąteczny. -Przygotowanie stroików  i 

ozdób świątecznych na 

Miejski Kiermasz ozdób 

świątecznych. 

Aleksandra 

Orawiec 

Małgorzata 

Orawiec 

Maciej Karcz 

Agnieszka 

Gąsienica-

Makowska 

Maria Baś 

Barbara Malik 

Maria Łukaszczyk 

Wiktoria Jakubek 

Klemens 

Józefowicz 

Grudzień 

2017 r. 

17.  Pomoc w 

przygotowaniu Wigilii 

dla bezdomnych. 

- Sporządzenie 

harmonogramu  dyżurów 

pomocy w przygotowaniu 

paczek świątecznych oraz 

posiłków wigilijnych. 

- Pomoc w wydaniu paczek 

oraz posiłków wigilijnych. 

Wszyscy 

członkowie Koła. 

Grudzień 

2017 r. 

18.  Komunikatory “doby 

renesansu”. 

-Warsztaty pisania listów, 

artykułów, recenzji. 

- Przygotowanie plakatów, 

ulotek, książek o 

tematyce  miłosierdzia  

Jana Pawła II, czy brata 

Alberta Chmielowskiego. 

 propagując ideę Projektu 

Miłosierdzia Bożego w 

Zakopanem. 

- Nawiązanie współpracy z 

radiem Alex oraz  

nagranie krótkiej audycji 

na temat działalności 

Szkolnego Kola Caritas.  

 Wszyscy 

członkowie Koła 

przy współpracy 

Młodzieżowej Rady 

Miasta. 

Styczeń 

2018 r. 

19.  Jasełka Góralskie 

 w Stolicy. 

-Zaproszenie do udziału w 

występach osoby 

uzdolnione muzycznie i 

zainteresowane  teatrem.  

Wszyscy 

członkowie Koła. 

Styczeń 

2018 r. 



-Przygotowanie  

scenariusza Jasełek, 

-Rozdanie ról. 

-Próby śpiewu i tańca. 

- Przygotowanie krótkiej 

prezentacji stroju 

góralskiego i tradycji 

góralskiej związanej ze 

Świętami Bożego 

Narodzenia. 

-Prezentacja Jasełek w 

kościołach warszawskich 

oraz Krakowie.  

-Przekazanie zebranych 

funduszy na rzecz osób 

potrzebujących z naszej 

szkoły.  

20.  Dzień Babci i Dziadka. -Przygotowanie koncertu 

życzeń dla osób starszych 

wraz małym 

poczęstunkiem. 

Wszyscy 

członkowie Koła. 

Styczeń 

2018 r. 

21.  Syryjczycy 

potrzebują naszego 

wsparcia. 

-Zbiórka funduszy oraz 

artykułów pierwszej 

potrzeby na rzecz 

poszkodowanych w wojnie 

domowej  w Syrii. 

-Przygotowanie i wysłanie 

paczki. 

Wszyscy 

członkowie Koła. 

Luty 2018 r. 

22.  Zaadoptuj 

maturzystę. 

-Przygotowanie wizytówek 

maturzystów, którzy 

oczekują na wsparcie 

modlitewne szkolnych 

kolegów i koleżanek. 

-Sporządzenie koszyczka 

intencji modlitewnych. 

-Wręczenie maturzystom 

karnetów modlitewnych od 

społeczności szkolnej.  

 

S. Grażyna 

Powierża 

Ks. Edward Łatka 

Maria Baś 

Izabela 

Roczkowska 

Barbara Malik 

 

 

Luty- 

kwiecień 

2018 r. 

23.  Myśląc Ojczyzna – 

etiuda teatralna z 

okazji 100 lecia 

odzyskania 

niepodległości. 

- Przygotowanie listy 

chętnych do udziału w 

występach. 

-Opracowanie i rozdanie 

scenariuszy 

Izabela 

Roczkowska  

Maciej Karcz 

 

 

Luty – maj 

2018 r. 



przedstawienia. 

-Przeprowadzenie prób. 

-Przygotowanie stroi i 

scenografii. 

- Wystawienie 

inscenizacji dla 

społeczności szkolnej. 

 

S. Grażyna 

Powierża 

Amelia Andrzejak 

Wszyscy 

członkowie Koła 

24.  Wieczór pieśni 

patriotycznej. 

- Przygotowanie 

scenografii oraz plakatów 

reklamujących spotkanie. 

-Opracowanie listy pieśni. 

- Przygotowanie sprzętu 

audiowizualnego oraz 

mikrofonów. 

-Rozesłanie zaproszeń do 

wybranych gości 

specjalnych. 

Amelia Andrzejak 

Maria Baś 

Agnieszka 

Gąsienica -

Makowska 

Maciej Karcz 

Aleksandra 

Orawiec 

Małgorzata 

Orawiec 

Kwiecień 

2018 r. 

25.  Lednica 2000  - Udział Szkolnego Koła 

Caritas w Ogólnopolskim 

spotykaniu młodzieży na 

Lednicy jako grupa 

wolontariuszy. 

Wszyscy 

członkowie Koła 

Czerwiec 

2018 r. 

 

 

 

 


