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IV edycji ogólnopolskiego programu społecznego. 

Motywem przewodnim tego
rocznej edycji programu jest 
wolontariat, rozumiany jako 
bezinteresowne poświęcanie 
czasu i wysiłku na rzecz innych. 
Podczas konferencji inauguru
jącej kolejną edycję „Szkoły bez 
przemocy" organizatorzy pro
gramu (grupy wydawnicze Pol-
skapresse, Media Regionalne 
i Fundacja Orange oraz Part
ner Programu Wydawnictwo 
Pedagogiczne Operon) przed
stawili nowego ambasadora 
programu - mistrza olimpij
skiego Tomasza Majewskiego. 

- Zgodziłem się na bycie 
ambasadorem programu, po
nieważ chciałbym się przy
czynić do zmniejszenia skali 
przemocy w polskich szkołach 
- deklaruje Tomasz Majew
ski, ambasador programu. -
Trzeba skutecznie zapobiegać 
przemocy szkolnej, która jest 
bardzo ważnym problemem. 

Młodzież ze szkoły, która 
była gospodarzem konferencji 
oraz zaproszeni gości zmie
rzyli się z mistrzem olimpij
skim podczas mini zawodów 
w pchnięciu kulą. 

- Zdrowa rywalizacja, kon
struktywne wykorzystanie 
wolnego czasu, pozytywny pro
jekt na własne życie - to są 

/ 

i 
Mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski spotkał się wczoraj z uczniami warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 220 na inauguracji Szkoły 
beZ prZemOCy. Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski 

wartości, które prezentuje To
mek Majewski i które chcemy 
promować wśród młodych lu
dzi - uzasadnia Marcin Białek, 
przedstawiciel Wydawnictwa 

Operon. - Energię i siłę fizycz
ną można wykorzystać na wie
le sposobów, a on jest przykła
dem młodego mężczyzny, który 
dokonał rzeczy wielkich. 

Mistrz nie ukrywa, że zaan
gażowanie w Program to dla 
niego duże wyzwanie. 

- Przede wszystkim to od
powiedzialność, staję przecież 

przed milionami dzieciaków 
jako symbol i wzór do naślado
wania. To jednak, że mogę 
w takiej roli występować to dla 
mnie duży zaszczyt - tłumaczy 

Tomasz Majewski - Chcę im 
powiedzieć, że zamiast marno
trawić energię na bezsensow
ne bójki, wandalizm, warto ją 
zainwestować w doskonalenie 
siebie i swoich umiejętności. 
Każdy z nas je ma, tylko trze
ba je odkryć i nad nimi su
miennie pracować. 

Wśród nowych propozycji 
działań w ramach programu 
SBP są m.in. konkurs na pro
jekty wolontaryjne (zwycięzcy 
wezmą udział w Letniej Szko
le Liderów Wolontariatu) 
oraz Tydzień Wolontariatu. 

- Podjęliśmy współpracę 
z Centrum Wolontariatu, któ
re ma doskonałe doświadcze
nie i wiedzę na temat wolon
tariatu szkolnego - dodaje 
Ewa Krupa, Dyrektor Funda
cji Orange. - Szkoły, które 
zgłoszą się do Programu 
otrzymają specjalnie przygo
towane podręczniki na temat 
Szkolnych Klubów Wolonta
riuszy. 

W kwietniu 2010 roku 
w ramach Programu odbę
dzie się w Warszawie Euro
pejski Kongres Przeciwdzia
łania Przemocy Szkolnej, 
z udziałem międzynarodo
wych autorytetów w tej dzie
dzinie. • 
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