
„TYLKO ŻYCIE POŚWIĘCONE INNYM WARTE 
JEST PRZEŻYCIA”

Albert Einstein 



Wolontariat - to dobrowolna, bezpłatna, 
świadoma praca na rzecz innych lub całego 
społeczeństwa, wykraczająca poza związki 

rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która 
dobrowolnie, ochotniczo i bez 

wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 
rzecz organizacji i instytucji i osób 

indywidualnych wykraczając poza więzi 
koleżeńsko-rodzinne.



"Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu”
bp Jan Chrapek

Od początku 2014 roku działa w naszym gimnazjum grupa młodzieży,  która 
pod kierunkiem p. Małgorzaty Korpolińskiej i  p. Anity Marlęgi stara się 
wypełniać te właśnie słowa. Może się w niej znaleźć każdy, kto ma chęci 

oraz... miłość do drugiego człowieka.

Cechy naszych wolontariuszy:  sumienność, rzetelność, 
odpowiedzialność, wrażliwość, cierpliwość, empatia,  

pogoda ducha.



Od początku naszej działalności współpracujemy ze 
STOWARZYSZENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH 

NA RAKA „SZANSA NA ŻYCIE”.



„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

Jan Paweł II

UCZESTNICZYMY W ZBIÓRKACH ŻYWNOŚCI 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ  BANKI ŻYWNOŚCI

Celem tej akcji jest zebranie jak największej ilości żywności, która trafi do 
najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, 
bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności z 

naszej okolicy.





Od wielu już lat bierzemy udział w projekcie „Szlachetna Paczka” 
organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. Przynosimy przez kilka 

dni różne produkty żywnościowe i środki czystości. Dodatkowo 
organizujemy kiermasz ciast, z którego pieniądze również 

przeznaczamy na ten cel.









„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
mnie uczyniliście” (Mt 25, 40)

Co roku w styczniu zbieramy pieniądze na 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy



Pomagamy podopiecznym  wielu fundacji:
Kai - podopiecznej Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom
podopiecznym fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i 
niewidomych „Pomóż i Ty”
„Najmłodsi z pomocą dla Anetki”
„Najmłodsi z pomocą dla Paulinki”





Nie zapominamy również o naszych czworonożnych 
przyjaciołach.  Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na karmę 

dla piesków z płockiego schroniska.



Włączamy się w pomoc Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i 
Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” sprzedając cegiełki z których 

dochód przeznaczany jest na specjalistyczny sprzęt dla 
podopiecznych Fundacji.



Uczymy się udzielania pierwszej pomocy w przypadku 
zatrzymania akcji serca, utraty przytomności, oparzeń lub 

złamań.





W ubiegłym roku podczas III Sierpeckiego Dnia 
Wolontariatu Zuzanna Krukowska, uczennica naszego gimnazjum 

otrzymała tytuł „Super wolontariusza”.





"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, 
które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to 

co się ma, ale czym się dzieli z innymi." 
Jan Paweł II


