
KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA 
 

‘’Ludzie, to anioły z jednym skrzydłem dlatego, aby się wznieść musimy 
się trzymać razem.’’ 

M. Konopnicka 

 
Rok szkolny 2018/19 to kolejny rok działalności klubu ,,Młodego 

Wolontariusza’’. Do klubu zgłaszają się wychowankowie naszego 
Ośrodka, którzy mają otwarte serca i chęć pomocy innym. Opiekunem 
klubu jest pani Anna Domagała i pani Marta Wołk-Lasota. 

Wolontariusze odwiedzają pensjonariuszy w Domu Pomocy 
Społecznej w Cetuniu. Aktywizują mieszkańców do udziału w zabawach 
różnego rodzaju zajęciach. Wychodzą z mieszkańcami na świeże 
powietrze, spacery, pomagają w jedzeniu posiłków. Wspólnie czytają 
książki, gazety, prowadzą rozmowy, a także śpiewają. Wolontariusze 
dbają, także o wygląd pensjonariuszek malując im paznokcie ,układają 
fryzury. Poświęcają swój wolny czas, uwagę, zaspakajając potrzebę bycia 
tu i teraz dla tych osób. 
 

    
 

  
 

 
 

 
 



DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka wolontariusze przygotowali wiersze i 
piosenki. Na zakończenie wręczyli laurki. Spotkanie było niezwykle 
radosne, chociaż nie odbyło się bez łez wzruszeń przy okazji występów 
artystycznych. 

 

.     
 
 

KAWIARENKA DLA PENSJONARIUSZA 
 

W miesiącu lutym w naszej placówce odbyły się warsztaty kulinarne 
pieczenie babeczek i ciasteczek. Wypieki zostały przekazane do Domu 
Pomocy Społecznej w Cetuniu. Został zorganizowany przy wspólnym 
stole poczęstunek dla pensjonariuszy. Po raz kolejny wolontariusze 
udowodnili, że słowo pomagam ma w ich wykonaniu magiczną moc. 

 

   
 
 
 
 
 



WIELKANOC 
 
W miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie z seniorami z okazji Świąt 

Wielkanocnych. Atmosfera była wyjątkowa i serdeczna. Wspólnie 
spędzony czas sprawił starszym i młodszym wiele radości. Na 
zakończenie wolontariusze wręczyli pamiątkowe własnoręcznie 
przygotowane kartki oraz wypieki baranka wielkanocnego. 
 
 

   
 
 
 

PAKA DLA PSIAKA-WOLONTARIUSZE W AKCJI 
 

W miesiącu kwietniu odwiedziliśmy Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Koszalinie. Nasi wolontariusze zorganizowali zbiórkę karmy 
suchej i mokrej. Odwiedzili różne instytucje, zachęcając ludzi do zakupu 
kartek wielkanocnych własnoręcznie przez nich wykonanych z 
przeznaczeniem dla potrzebujących zwierząt. Ich praca przyniosła 
wymierne efekty, ponieważ dobroczyńcy zachęceni przez naszych 
wolontariuszy chętniej kupowali kartki wiedząc, że to na szczytny cel. 
Udało się zebrać dość pokaźną kwotę i zakupić karmę dla zwierząt. Nasi 
wolontariusze z zaangażowaniem włączyli się w tę akcję. Ich 
zaangażowanie, umiejętności organizacyjne, pomysłowość, radość      
z wykonywanych zadań oraz zapału do pracy i wytrwałość są wzorem 
godnym do naśladowania. 

            WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE OTWORZYŁY SWOJE 
SERCA DLA INNYCH I ZAANGAŻOWALI SIĘ W POMOC,DZIĘKUJEMY. 
 
 
 



  

  
 
 
Anna Domagała 
Marta Wołk Lasota 
Jolanta Kochańska 



WZRUSZAJĄCY DZIEŃ KOBIET OBCHODZONO W DPS CETUŃ 
 
Panie podopieczne przebywające w DPS Cetuń miały powody do 

wzruszeń, bowiem 8 marca w placówce hucznie obchodzono Dzień 
Kobiet. Zarówno panie pracujące w domu jak i mieszkanki otrzymały 
od naszych wychowanków serdeczne życzenia i kwiaty własnoręcznie 
przygotowane. Obchody Dnia Kobiet rozpoczęły się od spotkań    
w zespołach mieszkalnych dla kobiet leżących. Następnie 
pensjonariuszki zostały zaproszone do świetlicy. Dzień upłynął w 
wyjątkowo wzruszającej i sympatycznej atmosferze, a dla wielu pań 
był wielkim przeżyciem. Szczęśliwe, rozpromienione twarze naszych 
seniorek dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile 
spędzone wspólnie. Takie wydarzenie jest pełne emocji, gdyż 
większość z pensjonariuszek to osoby bardzo samotne.  

 

    
 
                                          
                                         Anna Domagała 
                                       Marta Wołk-Lasota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE WIELKANOCNEJ 
 
Nasi wychowankowie wzięli udział w konkursie plastycznym- ozdoby 

Wielkanocne. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której 
głównym tematem był stroik, palma, jajko wielkanocne w dowolnym 
formacie, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną z 
możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów. Głównym celem 
konkursu było zachęcenie młodzieży do twórczego działania w miarę 
możliwości i umiejętności. Konkurs przyczynił się do rozwoju ich 
zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia 
osiągnięcia sukcesu.  

 
Laureatami konkursu w POKIS Polanów został: Damian Harłożyński, 
a w Caritas Polanów został Tomasz Mielnicki. 
 
 
 

    
 

Anna Domagała 
 



AKTYWNE WAKACJE W OŚRODKU-NORDIC WALKING 
 
Wychowankowie wraz z wychowawczynią uczestniczyli w pieszym 

rajdzie z kijkami Nordic Walking- to popularny sposób spędzania czasu 
wolnego, super forma aktywności fizycznej. Wychowankowie 
maszerowali po okolicach Polanowa i podziwiali piękno przyrody. Na 
zakończenie na uczestników rajdu nad Zalewem Polanowskim czekał 
słodki poczęstunek oraz wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.  
 

     
 

    
 

Anna Domagała 
 



  
 
 
WYCIECZKA DO ZOO BYŁA KOLEJNĄ PRZYGODĄ DLA WYCHOWANKÓW 

NASZEGO OŚRODKA 
 

Dnia 23.07.2019 roku młodzież odwiedziła ZOO w Człuchowie. 
Wychowankowie mieli okazję zobaczyć niespotykane na co dzień 
zwierzęta i ptaki. Przemierzali alejki ogrodu, oglądali z bliska zwierzęta, 
poznawali ich wygląd i tryb życia.  
Bezpośredni kontakt ze zwierzętami sprawił, iż wiadomości zdobyte 
podczas wycieczki na stałe wpisały się w pamięć wychowanków. 
Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżycie, ale również 
atrakcyjną lekcją przyrody. Ogród zoologiczny jest ważnym miejscem do 
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu jak i skarbnicą wiedzy. 
Wychowankowie także korzystali z placu zabaw, który świetnie 
wkomponował się w zacisznym lasku. Ciekawą atrakcją okazał się tor 
kartingowy, największy otwarty tor na Pomorzu. Nasz wychowanek 
Tomasz Mielnicki wziął udział w jeździe indywidualnej. Na torze liczyła 
się technika i szybkość, a na wielkiej tablicy na bieżąco podczas wyścigu 
oglądaliśmy jego rezultaty, które wyświetlały się ze zdjęciem kierowcy. 
W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia wychowankom dopisywał 
humor i wzajemnie dzielili się wrażeniami z wycieczki. Spędziliśmy 
niesamowite chwile, pełne radości i uśmiechu na twarzach. 
 
 

 

       

 
 

Anna Domagała 
 



AKTYWNI WOLONTARIUSZE W WAKACJE 
 

21.07.2019 roku wolontariusze odwiedzili pensjonariuszy w DPS 
Cetuń. Głównym celem naszego działania jest pomaganie ludziom, 
aby byli szczęśliwi. Aby osiągnąć cel musimy dokładnie rozpoznać 
potrzeby ludzi mieszkających w placówce. Niekiedy wystarcza 
uśmiech, uścisk dłoni, słuchanie, rozmowy, a także samo bycie przy 
tej osobie. I tego dnia daliśmy podopiecznym możliwość spędzenia 
czasu na świeżym powietrzu spacerując alejkami i rozmawiając na 
różne tematy. Wielokrotnie widzieliśmy uśmiech na twarzach 
pensjonariuszy. Daliśmy wsparcie potrzebującym w trudnych 
chwilach, osamotnienia, odrzucenia, pozostawienia samym sobie. 
udaje nam się uszczęśliwić innych, przez co sami jesteśmy szczęśliwi. 
Dziękuję pensjonariuszom za spotkania, a wolontariuszom za wielkie 
serce. Do zobaczenia we wrześniu. 
 
 

  
 

Anna Domagała 
 


