
Plan pracy Szkolnego Koła Pomocy Misjom

- rok szkolny 2022/2023

1. Skład: 

Katarzyna Walkowiak, Katarzyna Wojtowicz, Małgorzata 
Aszkiełowicz,

ks. Jakub Wiechnik, ks. Marcin Wachowicz.

2. Przewodnicząca komisji: Małgorzata Aszkiełowicz.

3. Uzgodniony termin spotkania (dzień /godzina):  wg potrzeb przez 
MS Teams.

4. Cele do realizacji: 

 propagowanie świadomości misyjnej w SP 118,
 kształtowanie postaw prospołecznych,
 promowanie pozytywnych zachowań i działań uczniów,
 budowania świata wartości,
 budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
 wychowanie przez pracę i pomoc słabszym,
 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień,
 edukacja ekologiczna i prozdrowotna uczniów.

4. TABELA: Zadania, sposoby realizacji, terminy, odpowiedzialni
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Źródło: 
https://www.zbieramtowszkole.pl/organi
zator

„Ideę "Zbieramto w szkole" najlepiej 
opisuje nasze motto: zbieraj - pomagaj
- odbieraj nagrody. 

I. Zachęcamy uczniów naszej szkoły, aby
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włączyli się w cały system różnego 
rodzaju zbiórek surowców wtórnych i 
nieprzydatnych rzeczy, które nazywamy 
"pomocą bez pieniędzy". Można zbierać:
telefony komórkowe, baterie, stare 
srebro, znaczki pocztowe, zegarki 
tarczowe, puszki aluminiowe, klocki 
LEGO, "Dobre monety". 

II. Dzięki tym zbiórkom dokonuje się 
dwojaka pomoc:
1) Edukujemy ekologicznie dzieci i 
młodzież. Pomagamy środowisku 
naturalnemu, wspieramy recykling, aby 
jak najmniej odpadów trafiało na 
wysypiska śmieci.
2) Darowizny od firm recyklingowychh 
przekazujemy jako pomoc rozwojową do 
najbiedniejszych krajów w Afryce i Azji. 
Dzięki "dobroczynnemu recyklingowi" 
wybudowaliśmy dom dla ofiar tajfunu na
Filipinach, trzy studnie w 
Czadzie, fundujemy stypendia szkolne 
dzieciom na Filipinach oraz wspieramy 
Dom Dziecka w Boliwii. 

III. Projekt działa na zasadzie programu
partnerskiego. Każdej darowiźnie 
przyporządkowana jest określona liczba 
punktów, które można wymienić na 
nagrody: książki, filmy, torby 
ekologiczne, dewocjonalia. Nagrody, 
które rozdajemy dzięki życzliwości 
naszych sponsorów, mają motywować do
jeszcze większej troski o środowisko 
naturalne i potrzebujących.”
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Propagowanie kampanii PKWP na 
stronie szkoły w Zakładce Szkolnego
Koła Pomocy Misjom

https://pkwp.org/kampanie/
apel_o_pomoc_dla_syrii

https://pkwp.org/kampanie/
chleb_dla_syrii

https://pkwp.org/kampanie/
solidarni_z_libanem
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https://pkwp.org/kampanie/
maseczka_dla_misjonarza

https://pkwp.org/kampanie/
s_o_s_dla_ziemi_swietej

oraz przeprowadzenie katechez, 
które pokazują często dramatyczną 
sytuację chrześcijan w świecie, ich 
odwagę w wyznawaniu wiary i ogrom 
pomocy jaki dzięki Kościołowi w Polsce 
pomaga im przetrwać najtrudniejsze 
chwile.

Konspekty katechetyczne na stronie 
szkoły w zakładce Szkolnego Koła 
Pomocy Misjom
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Adopcja 
serca

Przybliżenie dzieciom idei adopcji 
serca na odległość
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„Nasiona
dla 
Afryki”

Zbieranie w klasach nasion warzyw 
w torebkach i wysłanie ich pocztą do
Zambii
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Zbieranie kwoty 40 zł na zakup 1 
kury – nioski poprzez sprzedaż 
naklejek religijnych za symboliczne 
kwoty. Przekazanie tej kwoty na 
konto Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
w Mikołowie.
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Przybliżenie idei Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci
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Współpraca z Publicznym Liceum 
Salezjańskim we Wrocławiu   ul. 
Bolesława Prusa 78 
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Współpraca z O. Symeonem 
Stacherą

Nawiązanie nowych kontaktów z 
misjonarzami

Przedstawienie specyfiki pracy w 
krajach misyjnych
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Rodzina 
Rodzinie 
Caritas

Program  Rodzina  Rodzinie  jest
dpowiedzią na dramatyczną sytuacje
rodzin  poszkodowanych  w
konfliktach  zbrojnych  i  kryzysach
humanitarnych.  Realizowany  jest  w
formie  bezpośredniej  pomocy
rodzinom  poprzez  jednorazowe  lub
comiesięczne wsparcie finansowe.
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Podpis przewodniczącego 
Komisji

Małgorzata Aszkiełowicz
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