
Rzeszów, dnia 14.06.2014 r. 

 

PODSUMOWANIE PROFESJONALNEJ PRACY 

WOLONTARIATU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ 

SZKOŁY 

 

W dniu 14.06.2014r. (sobota) zorganizowałam piknik australijski 

w nagrodę dla uczniów pracujących w wolontariacie przez cały rok 

szkolny. 

Piknik odbył się na terenie naszej szkoły w godzinach od 9.00 do 

13.00 i obejmował różne zajęcia: 

- prezentacja pamiątek osobistych z różnych kontynentów (zdjęcia roślin i 

zwierząt egzotycznych, różnorodne eksponaty, np. maskotki kangura, 

misia koali, papugi, makieta budynku opery w Sydney, piramidy egipskie, 

itp.). 

W pikniku wzięli czynny udział rodzice wolontariuszy 

przygotowując własne wypieki i smakołyki. Dzieci miały możliwość 

zabawy w towarzystwie dwóch piesków domowych: Niki i Amorka. 

Podczas pikniku w trakcie zajęć edukacyjnych, wesołych zabaw, 

spożywania posiłków podsumowaliśmy owocny rok ciężkiej, ale jakże 

satysfakcjonującej pracy na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt. Dzieci 

dzieliły się wspomnieniami i przeżyciami, a na uwagę zasługuje fakt, że 

zawsze i bez względu na zmienne warunki pogodowe nasi uczniowie byli 

gotowi szlachetnie i cierpliwie wspierać potrzebujących.  

 



Należy zaznaczyć, że te wielkie serca młodych ludzi są godne 

zaufania i stanowią idealny przykład dla swoich rówieśników i ludzi 

dorosłych.  

Z całą stanowczością stwierdzam, że w przyszłości w każdym 

zdarzeniu losowym będą gotowi do niesienia odpowiedzialnej opieki i 

ochrony na rzecz istot słabych i chorych, a słowo EMPATIA, radość i 

uśmiech na twarzy pozostanie wzorem dla nas wszystkich o czym 

świadczy dobry przykład Mikołaja Krzemienieckiego. A oto króciutka 

historia naszego wolontariusza… 

…otóż Mikołaj w dniu 23 maja 2014r. podjął niesamowite 

wyzwanie ratując chorego gołąbka ze złamanym skrzydłem. W tym dniu 

Mikołaj obchodził dzień swoich urodzin i właśnie wyjeżdżał na wesołe 

zabawy do rówieśników. Nagle otrzymał telefon, że na jednym z osiedli 

w Rzeszowie na trawniku leży gołąbek z połamanym skrzydłem. Gdy 

mama Mikołaja Pani Monika przekazała synowi taką informację, ten w 

jednej chwili postanowił zrezygnować z wyjazdu na własne przyjęcie o 

wyznaczonej godzinie i natychmiast z mamą pojechał ratować rannego 

ptaka. Niezwłocznie razem z Panią Moniką i Mikołajem powiadomiliśmy 

o tym zdarzeniu lekarza weterynarii Panią doktor Hannę Sowę, która 

skierowała nas do przytuliska dla gołębi na osiedlu Zalesie w Rzeszowie. 

Przytulisko to prowadzą niezwykli ludzie kochający właśnie gołębie Pani 

Magdalena i Jerzy Wajdel. Pani Magdalena z zawodu farmaceutka razem 

z mężem prowadzą kwiaciarnię a ich sensem życia jest piękne hobby w 

opiece nad gołąbkami z całego podkarpacia. W bardzo szybkim czasie 

Pan Jerzy przyjechał po rannego ptaka i po operacji skrzydła przez Panią 

doktor Sowę zdrowy gołąbek mieszka do dnia dzisiejszego w przytulisku 

wśród innych ptaków. 

Mikołaj jako młody człowiek niosący pomoc dla każdego, który jej 

potrzebuje  również mnie pomagał w wyprowadzaniu domowego pieska 



w czasie zwolnienia lekarskiego, gdy miałam chorą nogę w ortezie. Takie 

oddane serce Mikołaja powinniśmy jako dorośli ludzie szczególnie 

doceniać i pielęgnować jako wzorowy przykład bezinteresownej pomocy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po zakończeniu całorocznej akcji my jako nauczyciele i 

opiekunowie wolontariuszy oraz rodzice uczniów mamy prawo do dumy i 

satysfakcji z wykonywanej przez nas pracy. 

 

Za uwidocznienie przebiegu naszej całorocznej pracy chcę 

szczególnie podziękować nauczycielce języka angielskiego Pani Karinie 

Bober, która zajmowała się wersją elektroniczną i fotorelacją pracy 

wolontariatu. 

Ponadto podziękowania składam dla Pani mgr Alicji Gierlach, która 

stworzyła i aktualizowała na bieżąco piękną zakładkę wolontariatu na 

stronie internetowej naszej szkoły. Pani Gierlach zawsze służy wiedzą i 

pomocą współpracując z nami przez cały rok szkolny 2013/2014.  

Moja współpraca z Panią Alicją Gierlach i Panią Kariną Bober 

zawsze układała się wzorowo. 

 

Nasza akcja nigdy nie zaistniałaby bez aprobaty mgr inż. 

Janiny Dec Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie.  

Pani Dyrektor zawsze wspierała nas całym sercem. Obserwując 

naszą pracę była dumna z rodziców i uczniów, a my jako nauczyciele 

mieliśmy możliwość własnego rozwoju zawodowego i profesjonalnego 

przygotowania dzieci w zakresie edukacji oraz pięknego rozwijania 

wielkiej osobowości wolontariuszy naszej szkoły. Pani Dyrektor 

doceniając pracę każdego nauczyciela szkoły stwarzała nam warunki 

do prowadzenia edukacji poza środowiskiem szkolnym, co może 

stanowić przykład dla innych placówek oświatowych. To także 

inspiracja do dalszego rozwoju wolontariatu, który może mieć zasięg 

ogólnoświatowy. Takie działania mogą być jedną z dróg życiowych 

naszych wychowanków. One także przyciągają rzesze chętnych 



rodziców,  którzy chcą, aby ich dzieci uczyły się w szkole kierowanej 

przez Panią Dyrektor mgr inż. Janinę Dec. 

 

 

                                                                             Prowadzący edukację:  

mgr inż. Małgorzata Wiech 

                                                                           opiekun  Karina Bober 

 



 

 



 

 


