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W numerze m.in.: 
 
Ks. Jarosław napisał… 
 
Nasze rozmowy… 



 

 

Z cyklu ks. Jarosław napisał… 

 

 

 

          IV Diecezjalna Pielgrzymka Szkolnych 
Kół Caritas Diecezji Opolskiej 

 

17 czerwca b.r. Góra Św. Anny gościła ok. 150 

wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas (SKC) Diecezji 

Opolskiej. Przyjechali z Kluczborka, Kędzierzyna, 

Długomiłowic, Naroka, Zębowic,, Zdzieszowic, Walec, 

Dębskiej Kuźni i Rudnika na swoją IV Diecezjalną 

Pielgrzymkę. SKC z Publicznej Szkoły Podstawowej z 

Żyrowej przyszło nawet na piechotę. Pielgrzymkę rozpoczęło 

spotkanie w Grocie Lourdzkiej, gdzie ks. Jarek Staniszewski, diecezjalny opiekun SKC 

przedstawił grupy, podsumował najważniejsze wydarzenia mijającego roku szkolnego i podał 

bieżące ogłoszenia. Najważniejszym 

punktem pielgrzymki była Msza św. w 

Bazylice św. Anny, której głównym 

celebransem i kaznodzieją był dyrektor 

Caritas Diecezji Opolskiej ks. Arnold 

Drechsler. Razem z nim Mszę św. 

koncelebrowało 7 kapłanów – m.in. o. 

Salezy, franciszkanin i gospodarz 

miejsca, neoprezbiter ks. Paweł z Nysy i 

asystenci kościelni SKC: ks. Michał z 

Kędzierzyna i ks. Piotr z Kluczborka. 

Wolontariusze przez wstawiennictwo 

św. Babci Anny dziękowali Panu 

Jezusowi  za opiekę i prosili o 

błogosławieństwo i wrażliwe serca, a ks. 

Arnold w kazaniu mówił o Duchu 

Świętym, którego widzialnym kształtem 

jest Kościół Święty. Po Mszy św. i 

przerwie na posiłek pielgrzymi wrócili 

do Groty Lourdzkiej, gdzie była okazja 

do zaprezentowania swoich działań i 

wspólnych gier i zabaw. W czasie 

pielgrzymki śpiew i zabawy prowadził 

pod przewodnictwem ks. Piotra Jędrasa 

zespół muzyczny, w którym grają i 

śpiewają byli i obecni wolontariusze 

SKC z Publicznego Gimnazjum nr 5 w 

Kluczborku. Pielgrzymkę zakończyło błogosławieństwo prymicyjne udzielone każdemu z 

obecnych przez ks. Pawła Michalewskiego. Serdeczne Bóg zapłać ojcom franciszkanom za 

gościnę, ks. Arnoldowi za Mszę św. i obecność, a opiekunom i asystentom za zorganizowanie 

wyjazdu i opiekę.  

Ks. Jarosław Staniszewski 



 

 

Nasze rozmowy…. 
 
W czasie pielgrzymki udało nam się przepytać 

kilku opiekunów naszych Szkolnych Kół 

Caritas. Oto co nam powiedzieli:  

 

Które SKC i od liu lat pani prowadzi?  

Koło SKC Kluczbork od 10 lat.  

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy 

opiekuna SKC?  

moja kochana młodzież. 

Z iloma wolontariuszami przyjechała Pani na 

pielgrzymkę?  

30 

 Jakie są Pani wrażenia z pielgrzymki? 

super, jak zwykle. 

 

 

Które SKC i od liu lat pani prowadzi?  

Walce / 3 miesiące 

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy 

opiekuna SKC?  

pomagac innym 

Z iloma wolontariuszami przyjechała Pani na 

pielgrzymkę? 

10 

 Jakie są Pani wrażenia z pielgrzymki? 

Jest dobre przygotowanie, zadbano o ducha i 

ciało, ksiądz oddany całym sercem, temu do 

czego został powołany. 

  

 Które SKC i od liu lat pani prowadzi?  

SKC w Zdzieszowicach. / 2 lata. 

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy 

opiekuna SKC?  

Największą satysfakcje przynosi mi to, ze 

wolontariusze są otwarci i gotowi na współprace. 

Z iloma wolontariuszami przyjechała Pani na 

pielgrzymkę?  

4 

Jakie są Pani wrażenia z pielgrzymki? 

Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że co roku 

możemy się razem spotkać. 

 

Które SKC i od liu lat pani prowadzi?  

Długomiłowice / 3lata 

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy 

opiekuna SKC?  

praca z młodzieżą 



 

 

Z iloma wolontariuszami przyjechała Pani na 

pielgrzymkę? 

11 

Jakie są Pani wrażenia z pielgrzymki? 

Bardzo pozytywnie, nawet pogoda nie zmienia 

radosnego nastawienia. 

  

 Które SKC i od liu lat pani prowadzi?  

SKC Dębska Kuźnia / 2 lata 

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy 

opiekuna SKC?  

Mogę innym pomagać i uczyć pomocy młodzież 

Z iloma wolontariuszami przyjechała Pani na 

pielgrzymkę? 

13 

Jakie są Pani wrażenia z pielgrzymki? 

Świetnie spotkanie, czekamy na przyszły rok. 

 

 
Kilku wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas 

obecnych na pielgrzymce dało się namówić na 

krótkie wywiady z naszymi dzilnymi 

redaktorkami Darią i Eweliną... 

 

Jak masz na imię? 

Paulina 

 Z którego jesteś koła i jak długo pracujesz w 

wolontariacie? 

Walce / miesiąc. 

Co najbardziej lubisz w pracy wolontariusza? 

Pomagać innym 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

Tak. 

  

Jak masz na imię? 

Sonia 

Z którego jestes koła i jak długo pracujesz w 

wolontariacie? 

Walce/ 2miesiące 

Co najbardziej lubisz w pracy wolontariusza? 

pomagać innym 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

Tak. 

  

Jak masz na imię? 

Kasia 

Z którego jestes koła i jak długo pracujesz w 

wolontariacie? 

Długomiłowice / 4 lata 

Co najbardziej lubisz w pracy wolontariusza? 



 

 

pomagać innym 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

Tak. 

  

  

Jak masz na imię? 

Paulina 

Z którego koła jesteś i jak długo pracujesz w 

wolontariacie? 

Długomiłowice/ rok. 

Co najbardziej lubisz w pracy wolontariusza? 

Radość z pomogania innym 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

Tak. 

  

Jak masz na imię? 

Martyna 

Z którego koła jesteś i jak długo pracujesz w 

wolontariacie? 

z Kędzierzyna, rok czasu 

Co najbardziej lubisz w pracy wolontariusza? 

Pomagać innym 

Podoba Ci się pielgrzymka 

tak. 

  

Jak masz na imię? 

Paulina 

Z którego koła jesteś i jak długo pracujesz w 

wolontariacie? 

ze Zdzieszowic / 2 lata 

Co najbardziej lubisz w pracy wolontariusza? 

to, że mozna robic wiele ciekawych rzeczy i 

jedzic na wyjazdy 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

tak 

  

Jak masz na imię? 

Angelika 

Z którego koła jesteś i jak długo pracujesz w 

wolontariacie? 

2 lata i jestem ze Zdzieszowic 

Co najbardziej lubisz w pracy wolontariusza? 

pomaganie 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

tak 

  

1.Jak masz na imię? 

Marzena 

Z którego koła jesteś i jak długo pracujesz w 

wolontariacie? 



 

 

rok. SKC Debska Kuźnia 

Co najbardziej lubisz w pracy 

wolontariusza? 

pomagac innym 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

tak, bardzo. 

  

Jak masz na imię? 

Magdalena 

 Z którego koła jesteś i jak długo 

pracujesz w wolontariacie? 

Kedzierzyn rok. 

Co najbardziej lubisz w pracy 

wolontariusza? 

pomagac innym 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

tak. 

  

Jak masz na imię? 

Justyna 

Z którego koła jesteś i jak długo 

pracujesz w wolontariacie? 

Kluczbork, 3lata 

Co najbardziej lubisz w pracy 

wolontariusza? 

pomoc innym i uśmiech na ich twarzach 

Podoba Ci się pielgrzymka? 

bardzo;) 

  

Jak masz na imię? 

Patrycja 

Z którego koła jesteś i jak długo 

pracujesz w wolontariacie? 

Kluczbork 1 rok 

Co najbardziej lubisz w pracy 

wolontariusza? 

pomaganie innym 

Podoba ci się pielgrzymka? 

tak, bardzo. 

 

 

 

 

 
 

Redakcja: wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy ZSM nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu pod 

opieką Anety Knapik-Król 

Kontakt: e-mail: pomocnypatrol@gmail.com 

 


