
Podsumowanie stałych akcji SKC 

1. Cykliczne spotkania z mieszkańcami Domu Dziecka w Kartuzach 

Jedną ze stałych akcji, którą podejmują wolontariusze z SKC są cykliczne wyjazdy do 

Domu Dziecka w Kartuzach, które odbywają się co drugi tydzień: w poniedziałki i 

czwartki. 

W poniedziałki bierze udział 10 wolontariuszy pod opieką Pań: Aleksandry Łapy i Pani 

Barbary Kosteckiej, natomiast w czwartki  - 15 wolontariuszy pod opieką Pań: Grażyny 

Wawrzyniak i Barbary Dawidowskiej. Dojazd i powrót z Domu Dziecka odbywa się 

autobusem „Gryf” linii 801, gdzie korzystamy z darmowych przejazdów w jedną stronę, 

w drugą – młodzież sama pokrywa koszty. Jesteśmy bardzo wdzięczni Dyrekcji „Gryf” 

za, już od kilku lat, darmowe przejazdy! 

Nasz pobyt w Domu Dziecka jest ogromnie korzystny, zarówno dla dzieci i młodzieży z 

Domu Dziecka, jak i dla każdego z nas – wolontariuszy i opiekunów. My staramy się 

pomóc tym pokrzywdzonym przez los dzieciom w nauce, bawimy się z nimi, rozwiązujemy 

rebusy … chodzimy na plac zabaw, a często zwyczajnie rozmawiamy. Takie rozmowy są 

bardzo wartościowe dla nas wszystkich – zawiązują się głębsze relacje, a często 

(patrząc z perspektywy czasu) na poprzednie lata  - zawiązują się trwałe przyjaźnie, 

które trwają do dziś! 

My – wolontariusze: młodzież i nauczyciele, również bardzo dużo zyskujemy: przede 

wszystkim budzi się nasza wrażliwość na drugiego człowieka, empatia, a także zapewne 

piękniej kształtuje się nasza osobowość.   

Ponadto od czasu do czasu my zapraszamy naszych „Przyjaciół z Kartuz” na różne 

uroczystości, np. Jasełka czy Orszak Trzech Króli.  

Zawiązanie relacji z dziećmi i młodzieżą z Domu Dziecka stał się dla nas wielką radością i 

wielu z nas z niecierpliwością czeka na kolejny wyjazd! 



 

2. Odwiedziny w Gdańskim Centrum Rehabilitacji  w Dzierżążnie. 

Nasze SKC raz w miesiącu odwiedza osoby chore, przebywające w Gdańskim Centrum 

Rehabilitacji  w Dzierżążnie. Grupka licząca zwykle 8-12 wolontariuszy, pod opieką 

nauczyciela, Barbary Dawidowskiej przebywa w wśród hospitalizowanych zwykle ok. 2 

godzin.  

Przejazd z i do szpitala zapewnia nam Pan Adam Miłosz – szef firmy „MIŁAD” z 

Żukowa, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za częściowy sponsoring! 

W szpitalu, mając stałą zgodę od Dyrektora placówki, odwiedzamy chorych 

przebywających w salach oraz w świetlicy ,a na holach … . Przechodzimy od Sali do 

Sali częstując przygotowanymi przez członków SKC jakieś miłe niespodzianki, np.  

upieczone babeczki, pierniczki lub inne słodkości, czy też własnoręcznie 

przygotowane drobne upominki – medale uśmiechu, kwiatki z papieru z „Aniołem 

Dobroci” czy serduszka z dedykacją. Przygotowanymi upominkami obdarowujemy też 

personel szpitala. 

Często na twarzy, zarówno odwiedzanych, jak i odwiedzających osób daje się 

zauważyć rozrzewnienie, łzy wzruszenia i radości    Dar spotkania, którego 

doświadczamy w Szpitalu jest dla nas obopólną radością i niezapomnianym 

doświadczeniem oraz wielka nauka życiową! 

 

 



3. Spotkania z mieszkańcami  Domu Seniora „NESTOR” w Żukowie. 

Kolejna stałą akcją, którą podejmują wolontariusze z SKC  są cykliczne wyjścia do 

Domu Seniora „NESTOR” w Żukowie. W co drugą środę 18 wolontariuszy, pod opieką 

nauczycieli - Pań:  Doroty Stubińskiej, Barbary Romaniak,  Grażyny Wawrzyniak i 

Barbary Dawidowskiej (wcześniej ustalone dyżury) odwiedza osoby starsze, samotne, 

przebywające w tym Domu Seniora.  

Odwiedzając naszych Seniorów czujemy się trochę jak w dobrej rodzinie, gdzie 

przebywają rodzice, dzieci, babcie i dziadkowie. Rozmowy, wspólne radowanie się 

sobą przypomina relacje: babcia/dziadek – wnuczka/wnuczek. Podczas naszych 

spotkań panuje zawsze bardzo miła, „rodzinna” atmosfera   

Nasz pobyt staramy się urozmaicić jakimiś małymi niespodziankami: słodyczami, 

naszymi słodkimi wypiekami  (np. babeczki) lub jakimiś drobiazgami wykonanymi przez 

nas własnoręcznie, np. laurki, medale uśmiechu, kwiatki z „Aniołem Dobroci”, sól z 

Wieliczki, która była darem Dzieciątka Jezus  na Orszaku Trzech Króli. 

Pobyt w Domu Seniora przede wszystkim uczy nas szacunku do osób starszych i 

właściwej postawy wobec człowieka często niechcianego, smutnego i chorego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


