
Pracowity grudzień 2017 w SKC  Michalów 

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

zasadach wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą. 

Działa w Zespole Szkół w Michalowie od października 2015 roku i obecnie liczy 20 

członków. Jego założycielką i opiekunem jest p. Alina Kramarczuk. Celem istnienia 

koła jest wychowanie do wolontariatu chrześcijańskiego, mobilizacja dzieci 

i młodzieży do działania na rzecz potrzebujących, organizowanie pomocy dla 

będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, poza nią oraz 

uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas. Poprzez swoją działalność SKC 

uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego 

wobec choroby, biedy i cierpienia.  

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. nasze koło wzięło udział w ogólnopolskiej akcji 

Caritas: ”Tak, pomagam” Wszyscy wolontariusze zgłosili się do pracy przy zbiórce, 

sortowaniu oraz pakowaniu żywności. Przygotowano 50 paczek z artykułami 

o przedłużonym terminie ważności do spożycia. Sporządzone przez wolontariuszy 

paczki trafiły do ludzi potrzebujących z terenu gminy Rachanie, a  ich część do 

Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu. 

Drugą akcją podjętą samodzielnie przez Wolontariuszy była akcja „Ciasteczka 

dobroci”. Zadanie polegało na upieczeniu kruchych ciastek, pięknym zapakowaniu 

oraz sprzedaży w niedzielę 10 grudnia przy kościele parafialnym w Wożuczynie. Za 

pieniądze ze sprzedaży ciastek, Wolontariusze zakupili prezenty pod choinkę dla 

dzieci, które trafiły do pogotowia opiekuńczego. Wolontariusze otrzymali również 

duchowe i finansowe wsparcie od ks. proboszcza parafii w Wożuczynie. SKC 

zorganizowało też drugi wyjazd do Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu, aby przed 

świętami nie tylko wręczyć przebywającym tam dzieciom prezenty, ale również 

przeżywać radość ze  spotkania.  

W czasie Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) przedstawiciele Szkolnego Koła 

Caritas wzięli czynny udział w koncercie charytatywnym wraz z Zespołem „Jawor”, 

który odbył się w kościele parafialnym w Wożuczynie. Podczas koncertu zebrano 

1530zł dla zniszczonego wojną Aleppo w Syrii, włączając się tym samym w akcję 

charytatywną „Lubelszczyzna dla Syrii”. 
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