
"Człowiek jest wspaniałą istotą 
nie          z powodu dóbr, które 
posiada, ale jego czynów. Nie 

ważne jest to co się ma, ale czym 
się dzieli z innymi.„

~Jan Paweł II



Nasze Szkolne Koło Młodszego Wolontariatu Pomocnicy 
wspiera   Fundację „Pomóż Im” od 2015 roku. 



Nasze „pole nadziei” w kształcie serca zostało zasadzone przez 
wolontariuszy, uczniów oraz radnych i wójta Gminy Gródek 

przed budynkiem szkoły, przy głównej ulicy naszej wspaniałej 
miejscowości.



Pielęgnowane przez wolontariuszy kwiaty zaczynają kwitnąć. 
Żonkile jako symbole pamięci, szacunku i nadziei przypominają 

wszystkim mieszkańcom gminy o zbliżającym się terminie 
następnej „Żonkilowej Kwesty”, w której będziemy uczestniczyć. 

Jesteśmy w trakcie przygotowań.  



Grudzień 2016 roku upłynął w naszej szkole i gminie pod 
znakiem żółtego żonkila.



Przeprowadziliśmy akcję pod hasłem „Bajkowe prezenty dla 
dzieci            z Hospicjum”. Była to zbiórka środków czystości, 
kosmetyków                    i akcesoriów do pielęgnacji niemowląt, 
pieluch oraz zabawek, gier edukacyjnych, książek i przyborów 

szkolnych. 



Do akcji przyłączyło się Przedszkole Samorządowe w 
Gródku.



Zbiórka odbyła się w dniach 30.11-15.12.2016r. 
Przeprowadzono ją  na terenie Zespołu Szkół w Gródku. 



Dyplom za przekazane dary rzeczowe zebrane w ramach 
przedświątecznej akcji „Bajkowe prezenty dla dzieci z 

Hospicjum”.



Przeprowadziliśmy akcję charytatywną pod hasłem 
„Serduszkowa zgadywanka”. Zabawa przeprowadzona 

została dnia 05.12.2016 roku.



Wszyscy chętni uczniowie oraz dorośli w trakcie tej 
zabawy odpowiadali na przygotowane przez 

wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Młodszego 
Wolontariatu pytania. 



Prawidłowa odpowiedź gwarantowała wygranie 
ciekawego upominku. 



Nagrodami były przedmioty przyniesione wcześniej przez 
darczyńców. 



Dyplom za przekazanie środków pieniężnych zebranych w 
trakcie zabawy charytatywnej pod hasłem „Serduszkowa
zgadywanka”. 



Piątego grudnia 2016 roku odbyły się też warsztaty z 
panem Grzegorzem Bejda na temat pracy wolontariusza. 
Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej. 



Te ciekawe i inspirujące zajęcia przeprowadzone zostały            
w ramach szkolnych obchodów Dnia Wolontariusza. 

Przyczyniły się one do poszerzenia wiedzy uczniów na 
temat działalności Fundacji „Pomóż Im”.



Odbyło się też uroczyste podsumowanie pracy 
wolontariuszy. Wyróżniający się uczniowie nagrodzeni 

zostali 
pamiątkowymi dyplomami.



W holu szkoły odbyła się również wystawa zdjęć z działalności 
Szkolnego Klubu Młodszego Wolontariatu. Liczba akcji oraz 
zaangażowanie wolontariuszy stanowi inspirację dla całej 

społeczności gminy. Zdjęcia 
z wystawy na stałe zdobią ściany korytarzy zachęcając uczniów 

do działalności charytatywnej.



Za uwagę dziękuje Szkolny Klub Młodszego Wolontariatu 
POMOCNICY z Gródka 

wraz z opiekunami p. Aliną Gościk i p. Moniką Jaroszuk!


