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WOLONTARIAT   
W  NASZEJ  SZKOLE 

 
  Wolontariat - to do-
browolna, bezpłatna i 
świadoma działalność 
na rzecz innych, wykra-
czająca poza obowiązki 
pracownicze, związki 
rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie. 
 
     Osoba, która wyko-
nuje te zadania nazy-
wana jest 
    wolontariuszem.  
 
Ogólne zasady wolonta-
riatu reguluje ustawa z 
dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności po-
żytku publicznego 
i o  wolontariacie (Dz. 
U. z 2010r. Nr 234, poz. 
1536 z późniejszymi 
zmianami). 

 

I Ty możesz zostać 
wolontariuszem 

 

Rozejrzyj się i popatrz uważnie  
dookoła: 

Z pewnością dojrzysz w swoim oto-
czeniu kogoś, kto potrzebuje Twojej 

pomocy.  

Zacznij działać! 

Jeśli nie wiesz jak zacząć, przyjdź 
do nas – na pewno razem coś wy-

myślimy! 

Możemy działać w różnych obszarach 

życia społecznego: 

- dla najmłodszych i rówieśników; 

- dla chorych; 

- dla potrzebujących pomocy mate-

rialnej;  

- dla niepełnosprawnych; 

- dla starszych i samotnych,  

- na rzecz rozwoju talentów; 

- dla otaczającej nas przyrody, zwie-

rząt, itp. 

Numer 1  maj/czerwiec 2017 r.           
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Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2016/2017 „Rokiem wolontaria-
tu”. Pani minister powiedziała: "Człowiek żyje dla siebie, chce być zadowolony ale musi żyć też 
dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje". "Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież 
przyzwyczajać, że funkcjonują w społeczeństwie". Jednym z priorytetów polityki oświatowej 
w roku szkolnym 2016/2017 jest: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”.  
Wolontariat kształtuje postawy prospołeczne, rozwija kompetencje interpersonalne uczniów, 
w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija 
empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

Wolontariat szkolny – tworzą trzy ogniwa: szkoła, uczniowie i społeczność lokalna. 

Szkoła podlega pod zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Uczniowie w każdej szkole to potencjalni albo już aktywni wolontariusze. Poprzez swoje 

działania budują własne doświadczenia i umiejętności społeczne, czyli to wszystko, czego 

nie da się nauczyć z książek. Uczniowie to także potencjalni korzystający z pomocy wolonta-

riuszy chociażby w postaci pomocy w nauce, zagospodarowania czasu wolnego czy dodat-

kowych zajęć edukacyjnych, kół zainteresowań itp. 
 

Uczniowie  - szkoła, czyli uczniowie (wolontariusze) działają na rzecz szkoły (inni uczniowie 

jako korzystający). Jedna z najprostszych form działalności, od której zaczyna się praktycz-

nie każdy szkolny wolontariat. Jego atutem jest to, że w całości odbywa się na terenie szko-

ły, przez co wolontariusze działają w pełni kontrolowanej i bezpiecznej przestrzeni. Zgodę 

na tego typu działania trafiające od uczniów do uczniów wydaje dyrektor, a formalnie wo-

lontariusze działają na rzecz szkoły, więc wszystkie porozumienia zawierane są pomiędzy 

uczniami (i reprezentującymi ich rodzicami lub opiekunami) a szkołą. 

Społeczność, w której działa szkoła także jest istotnym elementem. To przede wszystkim te 

osoby, które są najbliżej szkoły – czyli rodzice uczniów, dziadkowie, ale i mieszkańcy dzielni-

cy, osiedla czy wsi. To także wszystkie organizacje pozarządowe, społeczne, administracja 

publiczna, parafie i związki wyznaniowe które wokół szkoły działają. 

Przykładowe działania: 
- szkolna odmiana programu starszy brat – starsza siostra; 
- wolontariat w szkolnej bibliotece; 
- dodatkowe działania kulturalne realizowane dla uczniów—szkolny teatr, akademie, itp.), 
- organizacja zbiórek, których beneficjentami są uczniowie, na przykład podziel się kanapką 
- udział w zbiórkach publicznych realizowanych poza szkołą, np. zbiórki świąteczne organi-
zowane przez Banki Żywności i inne organizacje charytatywne w sklepach; 
- udział w zbiórkach publicznych realizowanych w szkole – na przykład Wielkie Finały 
WOŚP, Szlachetna Paczka, zbiórki lokalne; 
- działania edukacyjne i obywatelskie realizowane w szkole przy współpracy ze społeczno-
ścią, itp. 

PODSTAWOWE  WIADOMOŚCI  O  WOLONTARIACIE  SZKOLNYM 
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Wolontariat to nie tylko niesienie pomocy innym—to także dobra zabawa w trakcie cieka-

wych akcji. Mimo, iż wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, to nie 

działają oni całkowicie bezinteresownie. Dzięki swojej działalności ochotnicy – wolontariu-

sze mogą zdobyć szereg umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.  

Jan Paweł II  na zakończenie roku 2001, który był ogłoszony Międzynarodowym Rokiem 

Wolontariatu, powiedział, że „wolontariat winien być szko-

łą życia, zwłaszcza dla ludzi 

młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze 

solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru z sie-

bie” .  

Powiedział też, że miłość jest najwspanialszą formą ewan-

gelizacji  i że żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształto-

wany; potrzeba czasu wzrastania, wychowania w odpo-

wiedniej atmosferze, by wzbudzić w młodym człowieku go-

towość podjęcia zaangażowania na rzecz potrzebujących.  

 

Skąd brać pomysły na wolontariat szkolny? 

Z potrzeb! Najlepiej pytać się uczniów czego potrzebują. Jeśli nie oni, to taką wiedzę mogą 

mieć ich rodzice – bo część z nich na pewno działa w organizacjach pozarządowych i są w 

stanie również podrzucić kilka pomysłów. Można się też podeprzeć różnymi publikacjami. 

Wiele ciekawych artykułów na temat wolontariatu można znaleźć w Internecie.  

 

 

Rozejrzyj się: 

 pomyśl najpierw, co Ci się nie podoba w Twoim otoczeniu, 

 potem pomyśl, jak chciałbyś aby to wszystko  wyglądało, 

 zastanów się, co Ty możesz zrobić, aby zmienić  niewłaściwą sytuację. 
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Opiekunem najmłodszych wolontariuszy jest mgr Barbara Bocek. 

Wszyscy członkowie tej grupy uczęszczają do klasy trzeciej.  

Chociaż jesteśmy najmłodszą grupą, mamy dużo dobrych chęci  

i wiele zapału do pracy. Wiemy już, że wolontariusze  zmieniają 

świat na lepszy. Dlatego pilnie  rozglądamy się wokoło i zastana-

wiamy się, co można poprawić w otaczającym nas środowisku.  

Bardzo lubimy spotykać się razem i  robić różne rzeczy dla innych. 

Na każdym spotkaniu pojawiają się nowe pomysły.  

Nie wiedzieliśmy, że pomaganie może być takie przyjemne! 

To my 
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Nazywam się Oliwia Gosztyła. Interesuję się tańcem i rysowaniem. 
Praca w wolontariacie bardzo mi się podoba, ponieważ można poma-
gać starszym osobom i wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Można 
pomagać też zwierzętom. Z naszą grupą zbieramy stare przepisy, aby 
zrobić książkę kucharską.  
Bardzo mi się podobała gra terenowa i myślę, że zawsze będę praco-
wać jako wolontariusz. 

Bardzo  chciałbym pomagać innym ludziom i dlatego wraz z kolegami  
i koleżankami należę do kółka wolontariatu. Rozmawiamy tam o róż-
nych rzeczach, które uszczęśliwiłyby starszych ludzi. Obecnie tworzymy 
książkę kucharską ze starymi i zapomnianymi przepisami. Jest bardzo 
ciekawie i przyjemnie, ale są to dopiero początki. Musimy się jeszcze 
wiele nauczyć o wolontariacie. Dużo rzeczy przed nami. Wolontariat 
bardzo mi się podoba.  

Jakub Kozubek, 

Bardzo lubię wolontariat i zajęcia z nim związane. Mamy w planach zrobić książkę kuchar-
ską. Robiliśmy także wywiady o Księdzu Antonim Kołodzieju, który jest Patronem naszej 
szkoły. Potem pisaliśmy wiersze o nim. Powstał zbiorek poezji, w którym zamieszczono wie-
le naszych wierszy.  Niektórzy przeprowadzili  wywiady o Pierwszej Komunii Świętej  
w dawnych czasach. Bardzo  podobają mi się te zajęcia.  

Wiktoria Gosztyła  

Na kółku wolontariackim spotykamy się z przy-

jaciółmi co tydzień. Za główny cel obraliśmy 

stworzenie dwóch książek. Jedną ze dawnymi 

przepisami kulinarnymi z Domaradza a drugą z 

przyśpiewkami regionalnymi. Będziemy zapra-

szać starszych ludzi a czasem ich odwiedzać. 

Również ciekawym pomysłem jest spacerowa-

nie po Domaradzu i odnajdywanie zapomnia-

nych kapliczek oraz zaznaczenie ich na mapie. 

Bardzo lubię chodzić na to kółko, bo ciekawie 

spędzam czas.  

Kacper Gargasz 

Na kółku wolontariatu robimy 

różne rzeczy, by pomagać potrze-

bującym. Niedawno zbieraliśmy 

stare przepisy, później zrobiliśmy 

kartki z rysunkami i ozdobnym 

napisem. W pewną sobotę byli-

śmy na spotkaniu, gdzie dużo się 

dowiedziałam o wolontariacie.  

Rafał Bryś 
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Nasza drużyna postanowiła  pracować na rzecz najmłodszych dzieci w 

naszej szkole. Dlatego spotykamy się w „zerówce” i tam, pod facho-

wym okiem mgr Anny Ząbek wymyślamy różne działania, które  mo-

gą sprawić radość naszym najmłodszym kolegom. 

Celem działalności grupy wolontariuszy z klasy IV jest bezinteresowna pomoc najmłod-

szym kolegom i koleżankom szkolnym oraz pomoc w nauce rówieśnikom z klasy IV. Chce-

my także pomagać innym osobom  w naszym otoczeniu. Szczególnie chodzi nam o osoby 

starsze, schorowane i samotne. Każdy wolontariusz z naszej grupy ma takie zadanie na co 

dzień: jeśli zauważy  osobę potrzebująca w swoim otoczeniu, to zgłosi to opiekunowi a 

cała grupa opracuje plan pomocy. 

Choć działamy dopiero od dwóch miesięcy, zdążyliśmy już wiele zrobić. Bardzo udało się 

nam przedstawienie o Czerwonym Kapturku dla przedszkolaków z „zerówki”. Było dużo 

śmiechu i dobrej zabawy.  

Naprawialiśmy też zabawki maluchów i włączyliśmy się w przygotowanie przedstawienia 

na Dzień Matki pomagając wykonać dekoracje sali i różne elementy strojów dzieci.  

Wolontariusze z klasy czwartej 
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Co się działo ? 

Wzięliśmy udział w grze terenowej. Najbardziej podobało nam się szukanie saren schowa-

nych w różnych miejscach wokół szkoły. Sarny to dmuchane zabawki, które miały przyklejo-

ne numerki oraz zadania do wykonania. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w poszukiwania, 

każdy chciał odnaleźć jakąś ukrytą wskazówkę i przyczynić się do odgadnięcia kolejnego ha-

sła oraz do wykonania kolejnego zadania.  

Większość zadań była łatwa i przyjemna. Najbardziej namęczyliśmy się z odczytaniem ma-

py, na której umieszczona była nasza szkoła i jej otoczenie. Również wielką trudnością było 

dla nas ułożenie tangramu tak, aby figury zmieściły się w kwadratowym pudełeczku.  

Gdy dobrnęliśmy do końca trasy, czekała na nas niespodzianka—nagroda dla całej klasy. 

Otrzymaliśmy śliczne kubeczki z uśmiechem i słodycze.  

Chętnie powtórzylibyśmy taką zabawę w najbliż-

szym czasie.   

W planach na najbliższy czas mamy przygotowanie i przeprowa-

dzenie ciekawych zabaw dla maluchów z „zerówki”. Chcieliby-

śmy włączyć wszystkie dzieci we wspólną zabawę. Wykorzysta-

my do tego nową chustę sensoryczną, która została zakupiona 

w ramach projektu. Może uda się nam jeszcze własnoręcznie 

wykonać instrumenty perkusyjne. Będziemy wspólnie robić wie-

le hałasu na podwórzu szkolnym. Maluchy to lubią (my także). 
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Od pewnego czasu należę do szkolnego wolontariatu. Pomagamy młodszym kolegom w nauce. 

Cieszymy się bardzo z ich postępów w nauce. Na warsztatach wolontaryjnych, które odbyły się w 

szkole dowiedzieliśmy się dużo informacji na temat: 

 wolontariatu; 

 działań wolontaryjnych; 

 Jak pomagać ludziom starszym, niepełnosprawnym, itp.. 

Bardzo się cieszę, że należę do szkolnego koła wolontariatu. 

Kinga Kozioł, kl.  VI 

W wolontariacie mi się podoba, ponieważ lubię pomagać ludziom, np..: dzieciom niepełnospraw-

nym, starszym ludziom. Lubię pomagać.  

Gdy ktoś potrzebuje pomocy, to wolontariusze pomagają. Nigdy Cię nie zostawią z problemem.  

Wolontariat mi się podoba. Ponieważ ja sam mam niepełnosprawnego brata i poszedłem do wo-

lontariatu, żeby nauczyć się, jak pomóc bratu. 

Marek Kozioł, kl. VI 

Grupą wolontariatu, do której należą uczniowie klasy piątej  

i szóstej opiekuje się mgr Anna Pietrzak. 

Nasza załoga 

A oto kilka wypowiedzi członków naszej grupy na temat na-

szego udziału w wolontariacie szkolnym: 
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Od kilku miesięcy należę do wolontariatu szkolnego. Spotkania naszej grupy odbywają się raz w tygodniu. 

W ostatnim czasie zaczęliśmy pomagać młodszym kolegom w nauce. Jesteśmy zadowoleni z ich sukcesów.  

Niedawno odbyły się warsztaty, na których dowiedzieliśmy się wiele rzeczy o wolontariacie. Bardzo się 

cieszę, że należę do wolontariatu i że mogę pomagać bezinteresownie innym osobo, nienależącym do mo-

jej rodziny.  

Kinga Łobodzińska, kl. VI 

Mój dziennik wolontariusza 

27.04.2017 

     Dziś w szkole Pani Anna Pietrzak podsunęła nam świetny pomysł—zaproponowała utworzenie wolonta-

riatu.  

Wolontariat - brzmi to poważnie i dorośle. Jakoś nigdy nie wyobrażałem sobie, że już teraz będę mógł za-

jąć się czymś tak pożytecznym i potrzebnym. Czekam z niecierpliwością na spotkanie.  

08.05.2017 

Byłem na spotkaniu wolontariatu. Padły różne propozycje czym mamy się zająć—od opieki nad osamotnio-

nymi ludźmi z naszej okolicy, przez pomoc i organizowanie kiermaszy charytatywnych na rzecz osób nie-

pełnosprawnych, kończąc na zbiórkach funduszy, karmy oraz koców dla najbliższego schroniska. 

11.05.2017 

Nasza grupa chce zajmować się też zwierzętami. Próbujemy do tego przekonać naszą opiekunkę i znaleźć 

konkretne pomysły do działania na naszym terenie.  

18.05.2017 

Odbyło się kolejne spotkanie, na którym stworzyliśmy gazetkę, która opowiada o roli, jaką odgrywamy  

w naszej szkole.  Zaczęliśmy także omawiać kwestie logistyczne naszej gry terenowej, którą będziemy pro-

wadzić w Dniu Dziecka dla dzieci z oddziału przedszkolnego. 

25.05.2017 

Zaczęliśmy bardzo mocno zajmować się grą terenową a także poruszać sprawy związane z ekologią. 

27.05.2017 

Rozpoczęliśmy pierwsze praktyczne przygotowania i wymyślanie zagadek do gry terenowej. 

01.06.2017 

W dniu wczorajszym bardzo sprawnie przeprowadziliśmy grę terenową dla najmłodszych uczniów naszej 

szkoły. Na dzisiejszym spotkaniu koła zaczęliśmy poruszać temat ekologii , a co za tym idzie  także zagad-

nienia segregacji śmieci. Razem zaczęliśmy tworzyć wielki plakat odzwierciedlający świat bez segregacji 

odpadów i pokazaliśmy na nim możliwości działania.  

08.06.2017 

Zakończyliśmy prace nad plakatem o segregacji śmieci i zaczęliśmy wytwarzać żonkile z krepiny na marsz o 

tej samej nazwie. Sądzę, że czeka nas jeszcze wiele ciekawych pomysłów i mam nadzieję, że przy wszyst-

kich będziemy pomagać innym i dobrze się bawić.  

Mikołaj Wcisło, kl.V 
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Opiekunem młodszej grupy gimnazjalnej jest mgr inż. Janusz Sęp.  

Należą do niej uczniowie pierwszej klasy Gimnazjum w Domaradzu. 

Mamy zaproszenie na Żonkilowy Piknik do Orzechówki. Odbędzie się tam Akcja Żonkilo-

wa, na którą przygotowujemy kotyliony.  Akcja jest organizowana w celu zwrócenia uwagi 

na ludzi potrzebujących opieki na oddziałach paliatywnych lub w hospicjach . 

Wykonanie ładnego koty-

lionu to bardzo żmudna 

praca. Czeka nas wiele 

godzin bardzo precyzyj-

nego składania, zagniata-

nia, klejenia i zszywania 

elementów z krepiny.  

Oto efekt końcowy: 

 

Lubimy robić coś dla innych.  Wolontariat nie jest nam 

obcy. Mamy sporo przykładów działalności społecznej  w 

naszym otoczeniu.  Działają w nim nasze mamy, siostry … 

My też wielokrotnie  braliśmy udział w akcjach charyta-

tywnych a nawet sami organizowaliśmy takie akcje. 
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Co daje nam wolontariat? 

Można by powiedzieć, że dodatkowe punkty do liceum, możliwość spędzenia cza-su 

gdzieś indziej niż przed komputerem i na tym zakończyć. Lecz dla nas to coś więcej. 

To coś, co robimy, bo chcemy z własnej, nieprzymuszonej woli. Bycie wolontariu-

szem, to przede wszystkim olbrzymia satysfakcja ze współtworzenia czegoś ważnego. Za-

zwyczaj skupiamy się na tym, aby zapewnić szczęście sobie i najbliżej rodzinie, ewen-

tualnie przyjaciołom. Jednak rzadko kto znajduje czas i ochotę, by wyciągnąć pomocną 

dłoń do zupełnie obcej osoby. 

Czerpiemy wielką przyjemność z pomagania innym. Jedyne, co wynosimy ze swo-jej 

ciężkiej pracy to uśmiech na ustach. Gdy angażujemy się w czyjeś troski, to zazwyczaj zapo-

minamy o swoich albo przestajemy się na nich nadmiernie skupiać. 

Jedną z największych dla nas zalet wolontariatu, jest oddziaływanie na społecz-

ność. Wolontariusze są często jak klej, który utrzymuje więzi między ludzkie. Czas po-

święcony na wolontariat, owocuje nabywaniem nowych znajomości, zwiększeniem po-

czucia wspólnoty. 

Wolontariat oczywiście zajmuje nam czas. Jednak nie ma on większego wpływu na 

naszą naukę. Można nawet powiedzieć, że wolontariat pomaga nam i naszym rówie-

śnikom w przyswajaniu wiedzy. Uczniowie, tacy jak my, angażujący się w działania wolon-

tariackie często są aktywni na wiele różnych sposobów, co pozwala im na łatwiejsze koja-

rzenie faktów i na większym zdobywaniu wiedzy. Łatwiej też przychodzi nam dzia-łanie w 

nietypowych sytuacjach i rozwiązywanie trudnych problemów.  

Na samym końcu chcemy przytoczyć wam, ważny dla nas cytat wypowiedziany 

przez Alberta Schweitzera: 

„Nawet jeśli chodzi tylko o drobiazg, zrób coś dla tych, którzy potrzebują pomocy; coś, za 

co nie otrzymasz zapłaty poza samym przywilejem dokonania tego. „ 

Uważamy, że bezinteresowna pomoc innym jest rzeczą niesłychanie szlachetną. Po-

maga podnieść swoją samoocenę, daje satysfakcję i możliwość przekazywania swojej wie-

dzy oraz doświadczeń osobom, które ich potrzebują. 

Aleksandra Bober i Natalia Telesz 
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 Nad najstarszą grupą w szkole czuwa Pani Dyrektor - mgr Alfreda Jatczyszyn.  

Priorytetem działań wolontariuszy jest pomoc w nauce koleżankom i kolegom. 

Pilna nauka to dla nas najważniejsza 

sprawa, gdyż już za rok czeka nas 

egzamin gimnazjalny, od wyniku 

którego zależeć będzie wybór szkoły 

średniej. Nasz wolontariat rozpoczę-

liśmy więc od nas samych. Od naszej 

klasy i pomocy w nauce tym, którzy 

tej pomocy potrzebują. Ale to nie 

wszystko. Chętnie włączamy się w 

akcje, które przynoszą korzyść in-

nym ludziom.  

Cieszymy się z możliwości działania w wolontariacie szkolnym.  
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.  

Przygotowanie żon-
kilowych kotylionów 
to nie lada wyzwa-
nie.  
To wiele godzin 
żmudnej pracy, przy 
której można trosz-
kę poplotkować i 
omówić wiele waż-
nych spraw. 

 Chętnie włączamy się  w akcje organizowane przez nasze szkolne Koło Wolontariatu.  

Jedną z nich jest pomoc w zorganizowaniu akcji żonkilowej poprzez wykonanie krepino-

wych kotylionów. 

Naszą pracę w wolontariacie poprzedziły warsztaty zorganizowane w szkole, podczas któ-

rych  zdobyliśmy podstawowe wiadomości o  aspektach prawnych dotyczących wolonta-

riatu oraz o możliwościach działania na terenie szkoły.  Poznaliśmy przedstawicieli organi-

zacji : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz i dowiedzieliśmy się o ich dzia-

łalności społecznej.   

Udział w warsztatach był bardzo owocny, gdyż mieliśmy okazję zdobyć wiele praktycz-

nych umiejętności, przydatnych do naszej pracy wolontariuszy. 
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Numer przygotowali:  Mikołaj Wcisło, Kin-

ga Kozioł, Kinga Łobodzińska, Marek Kozioł, 

Jakub kozubek, Wiktoria Gosztyła, Oliwia 

Gosztyła, Kacper Gargasz,  Rafał Bryś. 

Opiekunami gazetki są: mgr  Anna Pietrzak, 

mgr  inż. Janusz Sęp 

Grupa wolontariuszy z klasy V i VI podjęła się realizacji plastycznej tematu: Segregujmy 

śmieci. Jest to praca konkursowa. Wolontariusze wykonywali ja przez dwa tygodnie.  

Układano też hasła związane z segregacją śmieci i dbałością o środowisko. 

 Prace zostały wysłane na konkurs organizowany przez Ministerstwo Środowi-

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu  

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 


