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Wolontariat w Zespole Szkół 

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 
 

 

Idea wolontariatu była obecna w Zespole Szkół w Polkowicach, a później – w Zespole Szkół 

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach – praktycznie od samego początku jego 

powstania, to jest od lat 90. XX wieku. Najczęściej wiązała się z okolicznościową lub doraźną 

pomocą uczniom szkoły czy mieszkańcom naszego miasta. Po kilku latach różnorakie 

działania wykrystalizowały się na tyle, że przybrały już stały charakter, związany z udziałem 

w konkretnych przedsięwzięciach pozaszkolnych lub organizowaniem własnych akcji       

bądź uroczystości – w których prym wiodło Szkolne Koło Wolontariatu. 

 

Mury Zespołu Szkół w Polkowicach opuściło już jedno pokolenie, dlatego chcielibyśmy 

przypomnieć wszystkim, jak idea wolontariatu wyglądała przez ten czas. Zatrzymajmy się 

przez chwilę na najważniejszych wydarzeniach ostatnich kilkunastu lat.    

 

Akcja „Podaruj im trochę słońca – moja praca Twoją radością” 

 

Zamysł akcji narodził się w roku szkolnym 2000/2001. Celem przedsięwzięcia było 

obdarowanie osób potrzebujących własnoręcznie wykonanymi przez uczniów prezentami. 

Objęło ono swym zasięgiem ośrodki z terenu Polkowic, a także Powiatu Polkowickiego          

i Powiatu Lubińskiego. Zapraszaliśmy do nas podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej    

w Polkowicach, Ośrodka Socjalizacyjnego „Skarbek” w Polkowicach, podopiecznych 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, Domu dla Samotnych 

Matek w Ścinawie oraz Ośrodka „Monar” w Głogowie. Oryginalnym pomysłem było 

układanie przygotowanych prezentów w Auli – tak, by tworzyły ogromne słoneczko, 

imponujące swymi rozmiarami. Akcję kontynuowano w 2002-2006. Uczniowie, rodzice         

i nauczyciele z wielkim zaangażowaniem, kreatywnością i przedsiębiorczością układali swoje 

prezentowe „promienie”. 

 

Projekt „Budowniczowie lepszego świata” 

 

Pierwsze działania w ramach projektu wiązały się ze zbiórką darów (zabawek) na rzecz Domu 

Dziecka „Skarbek” w Polkowicach. Ponadto nasi uczniowie pomagali najmłodszym 

wychowankom w odrabianiu lekcji, spędzali wspólnie z nimi czas czy czytali im bajki. 

 

Kolejne poczynania miały swój zaczątek w wywołanej przez uczniów na religii dyskusji      

(w roku szkolnym 2007/2008) na temat niechcianej lub przypadkowej ciąży. Uczniowie 

zgłosili wówczas chęć odwiedzenia miejsca, które oferowałoby pomoc w tego rodzaju 

przypadkach. Wybór padł na Dom Samotnej Matki im. Brata Alberta w Żarach – kierownik 

placówki wyraziła w rozmowie telefonicznej chęć współpracy z naszą szkołą.                  

Przez radiowęzeł i poprzez plakaty poinformowano wszystkich o zbiórce zabawek i ubranek 

dla maluchów przebywających w Domu Samotnej Matki – wyjazd do Żar miał mieć bowiem 

także swoją „praktyczną” stronę. Młodzież stanęła na wysokości zadania i w ciągu miesiąca 

zebraliśmy mnóstwo rzeczy dla dzieciaków i ich mam – zaplecze sali religijnej było nimi 

wypełnione po brzegi... 
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Działania na rzecz Domu Samotnej Matki w Żarach 

 

Dom Samotnej Matki w Żarach to placówka, w której pomoc otrzymują kobiety w ciąży   

oraz matki znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Dla wielu z nich jest to jedyne miejsce, 

gdzie mogą żyć w spokoju o siebie i swoje dzieci. Pobyt w Domu trwa trzy miesiące.           

W tym czasie mieszkanki placówki otrzymują pomoc psychologiczną, prawniczą, pomoc      

w znalezieniu pracy i mieszkania. To dla nich szansa, aby stanąć na nogi i wyjść na prostą. 

Kobiety w Domu Samotnej Matki żyją skromnie, dlatego każdy rodzaj wsparcia jest mile 

widziany i przyjmowany z wdzięcznością. Od 2007 roku – z inicjatywy pani Jadwigi 

Beresteckiej – odbywają się zbiórki darów (ubrań, żywności i zabawek) na rzecz tejże 

placówki. Każde odwiedziny w Żarach to wiele pozytywnych emocji i ogromne wzruszenia. 

Przebywające w ośrodku dzieci znajdują w naszych uczniach znakomitych kompanów         

do gier, zabaw i wspólnego spędzania czasu. Z kolei ich mamy mogą mieć chwilę 

wytchnienia od codziennych obowiązków i podzielić się własnymi doświadczeniami               

i przeżyciami, często bardzo dramatycznymi, o czym mówi wiersz napisany przez jedną         

z mieszkanek Domu: 

 

Znalazłyśmy się w tym domu 

Mając w sercu iskierkę nadziei, 

Że nasz los się wreszcie odmieni. 
 

Każda z nas ma za sobą ciężkie wspomnienia, 

Lecz wierzymy, że fatum się kiedyś zmienia. 
 

Żyjemy teraz spokojnie, bez lęków 

O nasze i dzieci życie. 

Już wiemy jak brzmi 

Spokojne serca bicie. 
 

Każdego dnia modliłyśmy się 

O nadejście tak upragnionej nocy, 

Czasu, kiedy naszych oprawców sen zmroczy. 
 

Wtedy, wtulając się w cieplutkie, bezradne ciałka, 

W te małe różowiutkie rączki, 

Wsłuchiwałyśmy się w małe serduszka, 

Kładłyśmy się obok wśród wśród smutnych maskotek, 

Tuląc się w ich łóżko, 

Przez noc czuwając nad spokojnym snem dziecka, 

Lecz nie pomogłaby nawet ucieczka.        
 

A dzieci zbyt dużo widziały jak na swe 

Młodziutkie latka. 
 

Niech na to nie pozwala żadna z was! 

 

 

Ważnym wsparciem dla matek i dzieci z Żar była organizacja Mikołajek w Polkowicach,    

ich pobyt w Aqua Parku, a następnie wspólna zabawa (od opieką wodzireja) w auli Parafii 

pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. 
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Wolontariusze otrzymują za swoją pomoc wiele ciepła i serdeczności ze strony 

pensjonariuszy Domu Samotnej Matki, co dowodzi celowości tego rodzaju akcji. Warto tu 

podkreślić, iż jest to działanie, w które – ku naszej wielkiej radości – włączali się i nadal 

włączają się wszyscy „szkolniacy”: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji             

i obsługi. WSZYSCY. 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

 

Szkolne Koło Wolontariatu – samo lub wespół z Samorządem Uczniowskim – organizowało 

dla dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników szkoły obchody Dnia Edukacji 

Narodowej. Uczniowie przygotowywali okolicznościowe gale z występami artystycznymi, 

obdarowywali nauczycieli i dyrekcję własnoręcznie wykonywanymi kartkami ze specjalnymi 

dedykacjami, organizowali koncerty życzeń czy też umilali dzień różnego rodzaju 

słodkościami. 

 

Projekt „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 

 

Akcja ma na celu pomoc materialną dla Polaków – mieszkańców dawnych kresów 

Rzeczpospolitej, a dziś terenów Ukrainy. Ludzie ci bardzo często znajdują się w trudnej 

sytuacji materialnej. Nasi uczniowie uczestniczyli we wspomnianym przedsięwzięciu w 2010  

i 2011 roku. Zebrali dla swoich rodaków żyjących na Ukrainie zabawki, pieniądze, paczki 

żywnościowe oraz znicze. W  lipcu 2011 roku przebywali na Ukrainie w miejscowości 

Tłumacz (Obwód Stanisławowski), włączając się w ratowanie polskich nekropolii 

pozostawionych za wschodnią granicą. Wśród grobów, zdewastowanych i zapomnianych, 

znajdowały się również mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska, 

o których istnieniu młodzież nie wie lub nie pamięta. Udział w akcji stanowił zatem swoistą 

lekcję patriotyzmu i pozwalał bliżej poznać dzieje narodu polskiego. Oprócz ciężkiej pracy 

fizycznej na cmentarzu, był również czas na uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach      

i wyjazdach. 3 lipca 2011 roku we Lwowie nasi uczniowie wzięli udział w uroczystości 

odsłonięcia pomnika polskich profesorów zamordowanych przez Niemców w 1941 roku. 

 

Sprzątanie polkowickich grobów 

 

Co roku uczestnicy Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunem udają się na polkowickie 

cmentarze w celu uporządkowania opuszczonych grobów przed uroczystością Wszystkich 

Świętych. Choć uczniowie opiekują się opuszczonymi grobami przez cały czas,                     

to w szczególny sposób dbają o nie w tych wyjątkowych i pełnych refleksji dniach. Starają 

się, by nie różniły się one od innych nagrobków. Grabią wszystkie liście i śmieci, myją 

pomniki oraz zapalają znicze. 

 

Mikołajki 

 

6 grudnia lub – jeśli nie ma takiej możliwości – w okolicach tej daty, naszą szkołę odwiedza 

wyjątkowy gość, którym jest... Święty Mikołaj. Ma on co prawda liczne obowiązki,             

ale zawsze znajduje czas, by dotrzeć na ul. Skalników 6. Dzięki Szkolnemu Kołu 

Wolontariatu nigdy o nas nie zapomina. Dostarcza wiele radości i słów otuchy zarówno 

uczniom (w szczególności przyszłym maturzystom), jak i nauczycielom. A dzięki wsparciu  

ze strony naszej Rady Rodziców przynosi także słodkie upominki.  
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Jasełka 

 
Kilkakrotnie Szkolne Koło Wolontariatu organizowało jasełka, czyli widowiska o Bożym 

Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych przedstawieniach. Za sprawą Szkolnego 

Teatru „Anty-dotum” mogliśmy obejrzeć zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne próby 

zmierzenia się z historią o narodzeniu Jezusa Chrystusa – wszystko po to, by pokazać,    

na jak różne sposoby można odczytywać jej sens. Niezwykłą atmosferę tego dnia 

dopełniało wspólne śpiewanie kolęd, przełamywanie się opłatkiem i składanie sobie 

życzeń. 

 

Dzień Papieski 

 

W ramach obchodów Dnia Papieskiego uczniowie przypominają swoim kolegom              

i koleżankom postać naszego wielkiego rodaka – papieża Jana Pawła II, od 27 kwietnia 

2014 roku świętego Kościoła katolickiego. Projekcjom filmów dotyczących papieskiej 

posługi Karola Wojtyły towarzyszą okolicznościowe wystawy lub na przykład quizy 

związany z życiem i działalnością naszego papieża. 

 

Polkowickie Prezentacje „Niepełnosprawni – sprawnym”  

 

Nasi uczniowie biorą aktywny udział w Polkowickich Prezentacjach "Niepełnosprawni - 

Sprawnym", przebiegającym pod hasłami wzajemnej integracji. Spotykają się wówczas    

z osobami niepełnosprawnymi, które opowiadają o swoich przeżyciach. Mają też okazję 

przyjrzeć się pokazom ratownictwa, przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy        

oraz dowiedzieć się o konsekwencjach niebezpiecznych wyborów. W grudniu 2014 roku 

dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariatu wspierały przygotowania do Dnia Sportu. 

Dbały o poczęstunek dla zaproszonych sportowców, kierowały na miejsca przybyłych 

gości oraz pomagały opiekunom z przedszkoli w sprawowaniu opieki nad maluchami.   

Na szczególną uwagę zasługiwały rozgrywki rugby, turniej piłki halowej osób 

niepełnosprawnych oraz meczu goal balla, w którym wzięli udział m.in. uczniowie 

Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. 

 

Zbiórka krwi 

 

Nasza szkoła od lat aktywnie współpracuje z Klubem Honorowych Dawców Krwi         

im. "Miedzianej Kropli Krwi" przy KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział ZG Rudna. 

Uczniowie podczas akcji oddawania krwi – czy to w szkole, czy tak jak ostatnio,             

w Starostwie Powiatowym – wielokrotnie dzielili się tym wyjątkowym darem, ratującym 

zdrowie i życia drugiego człowieka. I tak na przykład w kwietniu 2014 roku krew oddało 

aż 22 uczniów (z 34 zarejestrowanych). 

 

A także wiele, wiele innych.... 

 

Jak już wspomnieliśmy, to tylko najważniejsze z wydarzeń. Wszystkich działań i akcji 

było znacznie więcej. Jeszcze więcej osób brało w nich udział – organizując je, 

pomagając, wspierając, oddając swe serce i cenny czas potrzebującym.  
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Warto zatem pamiętać o zbiórce pieniędzy dla Artystów Malujących Ustami i Nogami.         

O jasełkach dla seniorów, wystawianych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej     

w Polkowicach. O corocznej zbiórce nakrętek dla wrocławskiego hospicjum. O akcji „Góra 

Grosza”, podczas której wszyscy przekazujemy tysiące „drobniaków” na szczytny cel.          

O gromadzeniu funduszy i sprzedaży ciast dla chorych i potrzebujących uczniów z naszej 

szkoły. O współpracy z polkowickim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy            

i naborze wolontariuszy na terenie szkoły. O Szlachetnej Paczce, w którą aktywnie włączają 

się nasi uczniowie. O zbiórce żywności i akcesoriów dla naszych „braci mniejszych” – 

zwierząt ze schroniska w Legnicy i Głogowie.  

  

Dlatego głośno i wyraźnie pragniemy dziś z tego miejsca serdecznie i gorąco podziękować 

wszystkim, dla których idea wolontariatu stanowiła i stanowi istotny element życia szkolnej 

społeczności, jak również nadaje sens ich własnym poczynaniom.  

 

DZIĘKUJEMY! 
    


