Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza
związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Wolontariusz to ochotnik pracujący na zasadzie wolontariatu.
Szkolne Koło Wolontariatu działa w naszej szkole od 2012 roku. Przez ten czas udało nam się zorganizować i
przeprowadzić na terenie szkoły wiele akcji i kiermaszy o charakterze charytatywnym. Współpracujemy z Fundacją
Krzyż Dziecka oraz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
W pierwszym semestrze tego roku szkolnego wzięliśmy udział w akcjach :















10.09.2016 w biegu pod hasłem Biegniemy z Mają dla Hani Szymborskie. Podczas biegu uczniowie oddali 200
książek dla dzieci z chorobami nowotworowymi.
W październiku zorganizowano akcję kartka dla Alana. Chłopiec otrzymał 70 kartek z życzeniami od naszych
uczniów.
25 listopada na całym świecie obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Fundacja „Na ratunek dzieciom z
chorobą nowotworową” zorganizowała akcję „Podaruj misia pacjentom Przylądka Nadziei”. Uczniowie Gimnazjum
włączyli się w akcję i przesłaliśmy misie dla chorych dzieci.
Szóstego grudnia młodzież z klasy 1c i wolontariusze przebrani za aniołki, Mikołaje i bajkowe postacie udała do się
do przedszkoli w Pisarzowicach, gdzie wystawili przygotowane przez siebie przedstawienie ,,Mikołajkowa
przemiana”, rozdawała dzieciom słodycze, a wolontariusze rozdawali aniołki, a także wspólnie z dziećmi bawili się
oraz czytali bajki. Mikołajkowe spotkanie sprawiło wiele radości młodzieży i dzieciom z przedszkola.
Pomoc Fundacji Krzyż Dziecka w organizacji Turnieju Halowej Piłki Nożnej.
Tak pomagam. 9 i 10 grudnia w sklepie Biedronka w Pisarzowicach zbieraliśmy produkty spożywcze i chemię
gospodarczą. W akcji brało udział 58 uczniów naszego Gimnazjum i 12 nauczycieli i pracowników z Gimnazjum.
Sama zbiórka to nie wszystko; uczniowie posegregowali i zliczyli wszystkie towary. Okazało się, że zebraliśmy
prawie tonę towarów. Z darów przygotowano 28 paczek, które w wtorek trafiły do rodzin i osób samotnych z
Pisarzowic. Wolontariusze z naszej szkoły pomagali w zbiórce żywności zespołowi charytatywnemu przy parafii
Hecznarowice.
Uczniowie zebrali kwotę 200 zł, która została przekazana dzieciom z Madagaskaru.
Przez cały grudzień w bibliotece szkolnej powstawały figurki gipsowe (w sumie wykonaliśmy ponad 200), którymi
składaliśmy życzenia naszym dobroczyńcom, chorym i potrzebującym pomocy.
Dla podopiecznych Fundacji Krzyż Dziecka przygotowaliśmy jasełka oraz spotkanie wigilijne. Szkolne koło teatralne
Dionizos pod kierownictwem pani Anny Torbiak zaprezentowało jasełka, a wolontariusze przygotowali spotkanie
przy stole. Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum złożyli się na prezenty dla podopiecznych. Przygotowano 20
paczek, które wywołały uśmiech radości na twarzach zaproszonych gości.
Spotkanie Szkolnych Kół Caritasu w Lipniku.
Człowiek jest tyle wart ile może dać drugiemu człowiekowi – to słowa patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II.
Jesteście więc wiele warci i bądźcie z tego dumni. Jako sołtys Pisarzowic dziękuję Wam bardzo serdecznie za to co
robicie.
Opiekunowie szkolnego koła wolontariatu
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