
SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
ZA 2018 R.

Wolontariat  szkolny  to  bezinteresowne  zaangażowanie  społeczności  szkoły: 
nauczycieli,  uczniów  oraz  rodziców  na  rzecz  potrzebujących.  Uczy  postawy 
szacunku  i  tolerancji  wobec  drugiego  człowieka.   Staramy  się,  aby  uczniowie  w 
naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością 
i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc 
tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania 
autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, 
w  szukaniu  pożytecznej  formy  spędzania  czasu  wolnego.  Podejmowana  przez 
uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, 
jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.
10 X 2017 r. zawiązało się Szkolne Koło Wolontariatu. Opiekun SKW Małgorzata 
Fimiak  w  ramach  wprowadzenia  omówiła  takie  zagadnienia  jak:  co  to  jest 
wolontariat,  kim  są  wolontariusze,  czym  charakteryzuje  się  Szkolny  Klub 
Wolontariatu, jakie są jego cele, sposoby i obszary działania, a także jakie zadania 
były podejmowane dotychczas oraz jakie są planowane przedsięwzięcia na ten rok 
szkolny 
Wolontariat w SP nr 2 działał już wcześniej. Już w 2008 r. pp. Kinga Babicz 
i  Małgorzata  Fimiak  opracowały  projekt  wolontaryjny  pn.  KROPLA  DRĄŻY 
KAMIEŃ, który jest każdego roku modyfikowany i realizowany 

Zgodnie z projektem w 2018 r. SKW przeprowadziło zbiórkę :

1) środków czystości dla Polaków mieszkających na Kresach (akcja kibiców 
klubu Lech Poznań)
2) czystej odzieży dla potrzebujących (przekazaliśmy Siostrom Miłosierdzia 
z parafii farnej w Wągrowcu
3) nakrętek dla rocznej Lilki (Fundacja Kawałek Nieba)
4) zbiórkę pustych puszek po napojach
5) karmy dla zwierząt, koców, misek dla schroniska AZOREK (koordynator J. 
Bucholc i E. Nowicka)
6) pieniędzy do puszek na rehabilitację naszych uczniów

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły pamiętają o grobach zmarłych pracowników 
szkoły i zasłużonych dla naszego regionu. W tym roku  uczniowie  wraz z  s. Ewą 
Walkowską i Małgorzatą Fimiak w przeddzień Uroczystości  Wszystkich Świętych 
odwiedzili  pobliski  cmentarz  farny,  na  którym spoczywają  zasłużeni  mieszkańcy 
miasta i pracownicy szkoły. Na grobie byłego wiceburmistrza miasta, poległego 
w pierwszych dniach września 1939 r. w ruinach ratusza, pana Wincentego Nitki oraz 
dr. Kulińskiego złożyli piękne wiązanki, zapalili znicze, modlili się za ich dusze. Nie 
zapomnieli o grobach  dyrektorów szkoły, nauczycielach, pracownikach obsługi 
i  kucharkach.  2  listopada  odwiedzili  cmentarz  komunalny,  gdzie  spoczywają 
doczesne  szczątki  ostatniego  cystersa  wągrowieckiego,  a  zarazem  pierwszego 



proboszcza parafii poklasztornej ks. Jerzego Niwarda Musolffa. Tutaj także złożyli 
wiązanki i zapalili znicze. Swoją modlitewną pamięcią otoczyli osoby związane 
z  naszą  szkołą,  przede  wszystkim  nauczycieli.  8  listopada  ponownie  odwiedzili 
cmentarz farny, by ponownie zapalić znicze na grobach pracowników "dwójki" oraz 
na  grobach  poległych  powstańców  wielkopolskich  ,  to  z  okazji  zbliżającego  się 
Święta Niepodległości.
Z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  przekazano  kartki  z  życzeniami  byłym 
pracownikom  szkoły  oraz  chorym  w  tutejszym  hospicjum  (koordynator  Barbara 
Tyrakowska).
W ramach akcji „Pola Nadziei” organizowanej przez wągrowieckie  hospicjum 
w maju przeprowadzona została kwesta, podczas której zebrano prawie 1. 1700 zł.
Niestety, z powodu zimna nie wyrosły żonkile posadzone jesienią poprzedniego roku, 
dlatego opiekunka koła zakupiła piękne gerbery, które wręczano darczyńcom.
W  2018 r. członkowie SKW zaangażowali się w pomoc bardzo chorym kolegom 
z SP 2 (Macieja Spychały i Szymona Kluczyńskiego). Brali aktywny udział w akcji 
charytatywnej o zasięgu miejskim, a  rodzicom chłopca przekazano talon o wartości 
200 zł na zakup paliwa- dojazd rodziców do Niemiec).
Wolontariusze  współpracując  z  DKMS dwukrotnie  rozprowadzali  ulotki  nt.  Dnia 
Dawcy Szpiku- Pomóż Szymonowi.
W/w akcja prowadzona była w naszej szkole w czerwcu 2018 r. , jej koordynatorką 
była opiekunka SKW Małgorzata  Fimiak.  Zapisano w tym dniu 59 potencjalnych 
dawców szpiku.
Małgorzata  Fimiak  stanęła  na  czele  Komitetu  Społecznego  "I  Ty  możesz  pomóc 
Szymonowi". Przez całe wakacje letnie oraz we wrześniu wolontariusze pod opieką 
M. Fimiak zbierali pieniądze do puszek oraz organizowali kawiarenki wolontaryjne 
(sprzedaż pączków i galaretek). Rodzicom Szymona przezkazano kwotę 6. 199,76 zł.
W akcji pomogła nam jednorazowo p. Wiesława Maćkowiak, która zbierała datki na 
Festynie Cysterskim).
Z okazji Dnia Wolontariusza uczestniczyliśmy w koncercie-akcji charytatywnej 
zorganizowanej przez SKW przy ZSP nr 2 w Wągrowcu. Poprzez zakup drobnych 
upominków- wsparliśmy ich dzieło.

Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży puszek i pączków przekazaliśmy:

– 400 zł na rehabilitację naszego ucznia Dawida
– 84 zł na ubezpieczenie 2 uczniów
– 600 zł na badanie TK ucznia naszej szkoły
– 250 zł na konto Patryka Brzykcy
– 270 zł na konto wągrowieckiego hospicjum

Członkowie SKW cały czas zachęcają społeczność szkolną do wysyłania SMS na 
konto P. Brzykcy.

Poprzez pracę w SKW dzieci uczą się bezinteresownej pomocy na co dzień, 



a wykonywanie poszczególnych zadań daje im dużo radości i satysfakcji.

                                             Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu 
                                                         Małgorzata Fimiak
                                                            


