Pewnego wiosennego popołudnia trzy lata temu razem z koleżankami z klasy 2b
postanowiłyśmy, że od dzisiaj każdego dnia będziemy pomagać innym. Z zazdrością
patrzyłyśmy na starsze koleżanki, które działały w Szkolnym Kole Wolontariatu.
Postanowiłyśmy coś z tym zrobić! Udałyśmy się do osoby, która opiekowała się wtedy
szkolnym wolontariatem – p. Edyty. Przez długi czas prosiłyśmy ją o zorganizowanie zajęć
dla nas. Dzięki naszym staraniom rok później powstał Klub Młodego Wolontariusza.
Byłyśmy szczęśliwe. Teraz jesteśmy w piątej klasie i nadal chętnie działamy jako szkolne
wolontariuszki. Spotkania przede wszystkim uświadamiają nam, że nawet jeden, mały gest
może zdziałać coś dobrego. Wspólnie spędzany czas jest dla nas również cenny, ponieważ
poznajemy się lepiej i wspaniale bawimy pomagając innym. W tym roku, podobnie jak w
latach poprzednich podjęliśmy się organizacji wielu akcji, między innymi: Góra Grosza 2016,
Marzycielska Poczta, Zakręcona Nakrętka, Wirtualna Adopcja Sparkiego, Pomagamy
Zwierzakom z Przytuliska Znajdki, Charytatywny Kiermasz Świąteczny, Pogotowie
Koleżeńskie, Kluczyk – Budzik, Świąteczna Kartka dla Centrum Zdrowia Dziecka.
Bardzo cieszą nas chwile spędzone we wspólnym gronie wolontariuszy, gdyż pokazują nam
jak wiele dają innym nasze działania oraz starania.
Natalia Podlasek i Wiktoria Czapska, uczennice klasy 5c

W szkolny wolontariacie działam już 3 lata. W klasie szóstej namówiłam moje koleżanki do
udziału w zajęciach „Złote rączki” prowadzonych przez p. Izę. Podczas zajęć tworzymy:
bransoletki, pokrowce na telefon, pluszaki, poduszki, ozdoby choinkowe i kartki świąteczne
na kiermasze, a uzyskane pieniądze przeznaczamy na szczytne cele. Również nasi rodzice i
nauczyciele obdarowują nas wykonanymi samodzielnie dziełami. W tym roku kiermasz
świąteczny przyniósł nam rekordową kwotę 4859,80 zł, za którą zakupiliśmy etui na pompy
insulinowe dla małych pacjentów oddziału endokrynologii i diabetologii Centrum Zdrowia
Dziecka. Wielkim przeżyciem było przekazanie zakupionego daru chorym dzieciom. Z
radością i dumą patrzyłyśmy na ich uśmiechnięte buzie. Nasze działania są pewnie
niewielkie, ale potrzebne. Pomagając innym stajemy się lepszymi ludźmi, a udział w
wolontariacie to prawdziwa przyjemność.
Edyta Witkowska, uczennica klasy 6a

