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     Dobre uczynki
Czytaj na s. 2

Budujemy hospicjum
s. 6Nasz cel

O wolontariacie w naszej szkole i o pomaganiu w ogóle
rozmowę z opiekunem wolontariatu p. Żanetą Bąk
przeprowadziła Julia Michalska

Czy Pani od dziecka interesowała się pomaganiem innym?
Chciałabym powiedzieć, że tak, ale tak naprawdę z wolontariatem
po raz pierwszy miałam styczność w liceum, czyli jakieś 15 lat
temu, gdzie tak jak i wy teraz uczestniczyłam z wielką radością w
zbiórkach żywności. Do dzisiejszego dnia trzymam pamiątkę w
formie podziękowania. Teraz otrzymujecie piękne eleganckie na
sztywnym papierze, ale kiedyś były to zwykłe kartki ozdobione
obrazkami. A jednak dla mnie wtedy było to naprawdę coś
ważnego. Już wiedziałam, że tą drogą chcę pójść w przyszłości.

Cały wywiad na s. 3
.

Na tegorocznej Gali Wolontariatu
otrzymaliśmy wyróżnienie! Jesteśmy
dumni, że doceniono naszą pracę, chociaż
nie dlatego pomagamy. Jeśli nam
pozazdrościłeś, przyłącz się! Dla chętnych
jest dużo miejsca!

Czytaj na s. 8

       DZIELIMY SIĘ TYM, CO MAMY

Nie trzeba wiele, by sprawić radość
drugiemu. Wystarczy uśmiech, dobre
słowo, obecność. Ale czasem trzeba
konkretnej pomocy.

O naszych akcjach więcej na s. 7

  Ten numer poświęcamy wolon-
tariuszom, którzy tak jak my

służą bezinteresownie innym.
Redakcja

F. Nowak

.
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Tydzień dobrych
uczynków

Redakcja numeru

Wybraliśmy królowe życzliwości

Pomoc koleżeńska

Tyle dobra!
Gotowi pomagć
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Od 15 do 20 maja trwał w naszej
szkole Tydzień Dobrych Uczyn-
ków. Jego celem była promocja
bezinteresownych, altruistycz-
nych działań podejmowanych na
rzecz innego człowieka. Każdy
dobry uczynek został zapisany na
serduszku dobra.

Okazało się, że było ich wiele.
Tydzień Dobrych Uczynków to
akcja, która ma zachęcać wszys-
tkich – dużych i małych do produ-
kcji dobra i bezinteresownych
działań na rzecz innych. Ma być
inspiracją do zrobienia czegoś
dobrego i pożytecznego.

Organizacją akcji
zajął się oczywi-
ście nasz  wolon-
tariat pod opieką
p. Żanety Bąk.
Przygotowali oni
także plakaty 
i gazetki, które
miały zachęcać
dzieci, młodzież 
i dorosłych  do
zrobienia w tym
tygodniu
dobrego
uczynku. Była
dobra zabawa!

Julia Michalska

K. Jaryst

J. Wałczacka

J. Wałczacka
J. Wałczacka
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Dalsza część wywiadu z p. Żanetą Bąk ze s. 1

W ramach wolontariatu odwiedzaliśmy również dzieci z
domu dziecka, pomagając im w nauce, bawiąc się z
nimi. To jest bardzo miłe uczucie sprawiać, aby te
dzieciaki miały radość z tego, że jesteś. Ich uśmiechy i
zadowolenie sprawiły, że nabrałam ochoty, aby pójść
w kierunku zdobycia zawodu nauczyciela. 

Czy jest Pani dumna ze swoich wolontariuszy?
Myślę, że dumna to mało powiedziane. Szkolni
wolontariusze to osoby bardzo oddane każdej akcji,
każdemu przedsięwzięciu, każdemu wydarzeniu czy
to szkolnemu, czy lokalnemu. Wspaniałe osoby, które
poświęcają się danej sprawie. Tak. Jestem 
z nich bardzo dumna.

Czy Pani uważa, że jest dobrą opiekunką
wolontariatu?
No cóż. Na to pytanie powinni odpowiedzieć przede
wszystkim  moi podopieczni. Ja sama nie potrafię tego
ocenić. 

Mogę tylko powiedzieć, że bardzo się staram  być
dobrym opiekunem. 

Co Pani zdaniem cechuje dobrego wolontariusza?
Nie będę oryginalna, jeżeli powiem, że powinien
pomocny, pozytywnie nastawiony do ludzi, cierpliwy,
odpowiedzialny, obowiązkowy, punktualny, potrafiący
dzielić się z innymi, tolerancyjny, dobroduszny,
bezkonfliktowy, potrafiący współdziałać w grupie.
Wolontariat uczy człowieczeństwa, pomaga wyzbyć
się egoizmu, który mocno rozprzestrzenia 
się w XXI wieku. Zaletą pomagania jest to, że również
pomagający wiele otrzymuje w zamian, poznaje siebie
i rozwija w sobie szlachetne cechy. Takie jak już
wcześniej wspomniałam.
Myślę, że tak właśnie czują członkowie wolontariatu,
ponieważ pomagają z serca, a własnej woli,
poświęcając swój czas, który mogliby wykorzystać
inaczej.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Pani oraz
wszystkim wolontariuszom jeszcze większego
serca, aby dalej pomagać.

Armia szerząca dobro z p. Zanetą Bąk K. Jaryst
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Zawieźliśmy naszą paczkę

Oto efekt naszej zbiórki

SZLACHETNA PACZKA

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się
w akcję Szlachetna Paczka.
Dzięki szlachetności i pomocy darczyńców udało się
nam przygotować dary dla jednej wybranej przez nas
rodziny. Bardzo dziękujemy za oddanie i czynny udział
tym, którzy wspomagali akcję: rodzicom,
nauczycielom i uczniom.Dziękujemy za ofiarowany
czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego
człowieka. Cieszymy się, że razem z nami zmieniacie
świat na lepsze!
W tym miejscu przychodzą na myśl słowa naszego
Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, który niegdyś
powiedział: ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.’’
Podczas dostarczania paczek do rodziny
woluntariusze byli świadkami niezwykłych rzeczy. To
niesamowite uczucie, gdy ktoś za okazaną pomoc
odwdzięcza się łzą wzruszenia, swoim nieśmiałym
uśmiechem i zwykłym, ale prosto z serca płynącym
,,dziękuję”.

Julia Michalska

Gotowi do pomagania

Przed marketem

GRALIŚMY Z ORKIESTRĄ

W niedzielę 15 stycznia 2017 roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 25. Tym
razem zebrane pieniądze zostaną przekazane na
ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach
pediatrycznych, a także na zapewnienie godnej opieki
medycznej seniorom.
Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do
akcji. Od rana, mimo niezbyt sprzyjającej pogody,
kwestowali na ulicach naszego miasta.
Darczyńców tego dnia nie brakowało, jednak
największą przyjemnością było dla nas otrzymywanie
miłych słów od ludzi, których spotykaliśmy na naszej
drodze. Pamiętajmy, że  sprzęt zakupiony przez
Fundację ratuje zdrowie
i życie również pacjentom pilskiego szpitala.
Niedzielny finał WOŚP w Pile przejdzie do historii, 
bo zebrana podczas niego kwota pieniędzy jest
rekordowa.
W dwóch pilskich sztabach zebrano ponad 139 tysięcy
złotych!

Oliwia Fąs

A. Traczyk

A. Traczyk

A. Traczyk

A. Traczyk
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Dzień Życzliwości
i Pozdrowień

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego
człowieka. Ten z wielkim sercem poda pomocną dłoń.

W listopadzie wolontariusze zaprosili całą społecz-
ność szkoły do obchodów Dnia Życzliwości i Pozdro-
wień. Już przy wejściu do budynku rozdawali  uśmie-
chnięte buźki oraz serduszka, zachęcając w tym dniu
do uśmiechu, miłego słowa i ciepłego spojrzenia.
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień to też apel
do tych, którzy na co dzień są życzliwi i uprzejmi, 

aby zarażali tym dobrem innych. Pozytywna energia,
którą wypuścimy w świat do ludzi – wróci do nas ze
zdwojoną mocą. Ten dzień był okazją do rozmów na
temat tego, jak być życzliwym, jak okazywać
życzliwość w różnych sytuacjach, miejscach, m.in.
w szkole, w domu, w sklepie, na ulicy, czy 
w autobusie. Na szkolnym korytarzu pojawiło się
drzewko życzliwości – dzieło wszystkich uczniów 
oraz pracowników szkoły, które składało się 
z karteczek wcześniej zebranych w „Poczcie
życzliwości”, na których znajdowały się życzenia 
i pozdrowienia.
Każda klasa w tym dniu wybrała spośród uczniów
króla lub królową życzliwości, którzy otrzymali
wyjątkowy order oraz słodki upominek.

Fot. Martyna Lisiecka

Pozdrowienia Królowe i królowie

Z pozdrowień powstało drzewko

Pamiętajmy, że bycie życzliwym 
i uprzejmym nic nie kosztuje,
a sprawia wiele radości i uśmiechu
nie tylko nam, ale i osobom
przebywającym w naszym
towarzystwie.
Miło spędzony dzień pozostanie 
w naszych sercach. Zapamiętamy,
że warto być życzliwym, na co
dzień, nie tylko od święta.

Oliwia Fąs

. M. L.

.
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Największą
mądrością
jest umieć
jednoczyć,
nie rozbijać -
powiedział
S. Wyszyński

Apel prowadzą wolontariusze

Bądźmy razem!

16 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień
Tolerancji. Zgodnie z intencjami UNESCO, ma to być czas refleksji nad
naszymi postawami wobec innych. Wolontariusze znów wiedli prym w
obchodach. Uczniowie przypominali sobie, czym jest tolerancja, czego
ona dotyczy i jak ją realizować na co dzień. Szkolne korytarze ozdobiły
dekoracje tematycznie związane z tym dniem. Były plakaty, wiersze i
hasła o tolerancji. Członkowie szkolnego wolontariatu przeprowadzili
wspólnie z p. Żanetą Bak, opiekunem wolontariuszy, pouczający apel 

Przeprowadzili-
śmy akcję  zbie-
rania funduszy
na budowę Hos-
picjum im. Sługi
Bożej
Stanisławy
Leszczyńskiej
w Pile.

dla klas IV – VI, który poruszył
temat tolerancji. Apel miał nam
uświadomić, że bycie innym,nie
oznacza bycia gorszym. Podsu-
mowaniem spotkania była ciekawa
prezentacja pt. „Tolerancja”, która
miała wzbudzić w nas chwilę
refleksji i zachęcić do pomocy
potrzebującym oraz walki z
nietolerancją.

Uczymy się tolerancji

Wiktoria Pyszewska

H. Kosicka

H. Kosicka
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DZIELIMY SIĘ TYM, CO MAMY

Szlachetna pacz-
ka dla kolegów

Paczki dla naszych kolegów

Zebrane dary serca

Osobiście zawieźliśmy dary

Wszystkie dzieci
nasze są… – z
takiego założenia
wyszli wolon-
tariusze, organi-
zując zbiórkę
darów dla dzieci 
z Domu Samotnej
Matki i Dziecka 
w Pile.

Nasza akcja, choć krótka, była
bardzo owocna. Udało nam się
zgromadzić około 30 worków
odzieży, wózek, rowerek, bardzo
dużą ilość zabawek oraz artykułów
niemowlęcych a to za sprawą
hojności serc naszych
wspaniałych  kolegów oraz ich
rodziców, którzy na ten cel
przekazali mnóstwo odzieży,
artykułów spożywczych, środków
chemicznych i zabawek.
Serdecznie dziękujemy za otwartą i
zawsze pomocną dłoń dla
potrzebujących.
W akcję zaangażowali się również
nauczyciele z naszej szkoły, m.in.
pani Justyna Karpińska oraz pani
Żaneta Bąk, nasz opiekun.

Maja Perzyńska

Dzięki hojności naszych
wolontariuszy oraz p. Żanety Bąk
udało nam się przekazać pięciu
osobom paczki świąteczne.
Największa radość dla nas wynika
ze świadomości, że na twarzach
tych pięciu osób, które otrzymały
paczki pojawił się uśmiech
zadowolenia i radości. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku ta
akcja rozkwitnie i obdarujemy
jeszcze więcej osób.

Oliwia Fąs

A. Traczyk

A. Kasprzyk

A. Kasprzyk
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Uroczysta gala wolontariatu
W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza 5 grudnia
2016 r. w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka
Emocji w Pile odbyła się Gala Wolontariatu, podczas
której ogłoszono wyniki lokalnego etapu
Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu”.
Przybyli na nią reprezentanci prężnie działających
organizacji, władze gminy i wielu innych, nie mniej
zasłużonych gości. Podczas uroczystości
zaprezentowano multimedialne pokazy ukazujące
rozmach i charakter podejmowanych działań.
W tym roku Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w
Pile obchodziło swój jubileusz 10-lecia istnienia.
Naszą szkołę na tej uroczystości reprezentowała: p. Ż.
Bąk oraz nasi wspaniali wolontariusze: Julia
Michalska, Anna Traczyk, Julia Wałczacka, Anastazja
Kasprzyk, Zuzanna Iwaszko, Oliwia Fąs, Jakub
Pudłowski, Miłosz Kłos, Dominik Różański, Oskar
Nawrocki, Dominik Słomka, Jan Kokoszyński,
Krzysztof Kleszcz, Wiktor Kokoszyński, Martyna
Białoń, Szymon Łachacz.

Nasz szkolny wolontariat otrzymał wyróżnienie w
konkursie gminnym "Barwy Wolontariatu". Podobnie
doceniono pracę naszej opiekunki - pani Żanety Bąk.

Wiktoria Pyszewska

Tego dnia szkolny wolontariat już po raz kolejny
obchodził swoje święto:
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uroczystość ta
była okazją do spotkania i podziękowania wszystkim,
którzy poświęcają swój czas i energię pomagając
innym. Ustanowienie tego święta było wyrazem
oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej i dniem
dużej promocji idei wolontariatu.
Podczas tego dnia społeczność szkolna miała
możliwość zapoznania się z działalnością wolontariatu
poprzez obejrzenie zdjęć z akcji charytatywnych,
zbiórek żywności i innych działań. Na tablicy
informacyjnej zawieszone zostały łapki z wypisanymi
imionami naszych obecnych wolontariuszy.
Wszystkim zostały wręczone podziękowania i drobne
słodkie upominki przez panią dyrektor Dorotę Pietras
oraz przez opiekuna wolontariatu panią Żanetę Bąk.
Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność.
To przede wszystkim ogromna
satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi.
Dziękujemy uczniom, rodzicom,
nauczycielom za pomoc i aktywny udział
w naszych akcjach.

Wiktoria Pyszewska

Roześmiani, pełni woli pomagania Nasza chluba - wyróżnienie
H. K. Julia Wałczacka
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