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28 marca 2011 roku o godzinie 10:00, w sali nr 5 naszej szkoły odbyła się 
debata: „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej.” Uczestniczyli w niej 
głównie uczniowie klasy 3B oraz zaproszeni goście: Pan Dyrektor Piotr 
Wieszołek, Pani Janina Węglarz-Wieszołek, która wypowiedziała się na temat 
schronisk dla zwierząt oraz akcji sprzątania świata, Pani Marta Florkiewicz-
Borkowska, która opowiedziała ogólnie o wolontariacie oraz o pomocy w 
nauce, nasze szkolne koleżanki Klaudia Wilk i Małgorzata Holeksa, które 
poinformowały nas o działalności ZHP oraz o pomocy starszym osobom w 
obowiązkach domowych i nie tylko; Barbara Herman opowiedziała nam o 
swojej działalności wolontariackiej w jednym ze schronisk i własnych 
doświadczeniach, co nas bardzo wzruszyło. Pani Martyna Bak, pomogła nam w 
zorganizowaniu tej debaty i na koocu podsumowała pomysły, które zostały 
poruszane na tymże spotkaniu. 

 

„Wasza debata wyszła całkiem nieźle, była ciekawa i momentami 
wzruszająca - jednym zdaniem trzeba robid więcej takich debat.”  
/Sandra Jużyniec/ 
„Pierwsza debata, która została zorganizowana w naszej szkole, była 
naprawdę bardzo ciekawa. Poruszała wiele ważnych tematów, związanych 
z wolontariatem, takich jak pomoc uczniom w nauce, pomoc starszym 
osobom, np. przez sprzątanie w mieszkaniach; czy udzielanie się w 
schroniskach dla zwierząt. Podczas Debaty kilka osób bardzo ciekawie 
wypowiedziało się na różne tematy, związane z bezinteresowną pomocą, a 
niektóre historie były naprawdę poruszające. Debata ta na pewno zachęciła 
wiele osób do udzielania się w różnego rodzaju akcjach i mam nadzieję, że 
będzie więcej takich spotkao.” /Małgorzata Holeksa/ 
„Moim zdaniem debata była udana i profesjonalnie przeprowadzona. 
Dowiedziałam się wielu ważnych dla mnie rzeczy na temat wolontariatu. 
Mam nadzieję, że w naszej szkole ruszy wolontariat.” /Barbara Herman/  

Przedstawione propozycje wolontariatu budziły wielkie 
zainteresowanie wśród wszystkich osób znajdujących się w sali. 
Największe poparcie miał pomysł założenia w naszej okolicy 
schroniska dla zwierząt, na drugim miejscu była pomoc 
młodszym w nauce, a na trzecim zaś pomoc starszym osobom. 
Po zakooczeniu debaty było również sporo osób, które pytały o 
różne wskazówki, aby stworzyd lub przyczynid się do któryś z 
tych form. Pani Janina Węglarz-Wieszołek zaoferowała nam 
spotkanie z Klubem „Gaja”, czyli Stowarzyszeniem Ekologiczno- 
Kulturalnym, które, jak myślę, zostanie urzeczywistnione.  
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Od nich wszystko się zaczęło – nasze szkolne agitatorki: 
Karina Filip i Joanna Penkala 
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