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Uczniowie chcą 
pomóc dzieciom 
su*. PCEMW 

Sami upiekli ciasta 
i wykonali pocztówki. 
Wczoraj sprzedawali 
je na kiermaszu. Chcą 
w ten sposób pomóc 
dzieciom z hospicjum. 

Julia Szypulska 
jszypulska@wspolczesna.pl 

A keję mikołajkową 
zorganizowali 
wolontariusze 
z Zespołu Szkół 
Budowlano-Geo-
dezyjnych w Bia

łymstoku. Odbyła się ona w ramach 
Tygodnia Wolontariatu, jednego 
z ważniejszych działań przewidzia
nych w programie społecznym 
„Szkoła bez przemocy". 

- Przez ponad tydzień robiłyśmy 
kartki - opowiada o przygotowa
niach Ula Matys, jedna z wolontariu-
szek. 

Wraz z koleżankami przez dwie, 
trzy godziny dziennie wycinały, ma
lowały i kleiły. Udało im się zrobić 
kilkaset pięknych kartek świątecz
nych oraz Mikołąjków-Niepytków. Co 
to takiego? - To papierowa ozdoba, 
która przez cały dzień chroni posia-

Justyna Sadowska (od lewej), Ula Matys i Justyna Matys sprzedają swoje wyroby n a kiermaszu 

dacza przed odpytywaniem - tłuma
czy Dorota Woińska, szkolna peda
gog. - Na Mikołajku jest data, imię 
i nazwiska właściciela oraz sentencja 
Matki Teresy z Kalkuty. 

Pomaganie daje radość 
Nietrudno się domyślić, że właśnie 

Mikołąjki-Niepytkcieszyły się 
na wczorajszym kiermaszu najwięk
sza popularnością. Kosztowały 2 zl. 
Wykonywanie tego typu ozdób to już 
w Zespole Szkół Budowlano-Geode
zyjnych tradycja. Na przykład na An
drzejki uczniowie robią papierowe 
duszki. Powodzeniem cieszyły się 
także ciasta. 

- Pod kierownictwem babci zrobi
łem sernik - nie kryje dumy Kornel 
Artemiuk, inny wolontariusz. 

W organizacji kiermaszu brało 
udział kilkunastu uczniów. Wszyscy 
włożyli w przedsięwzięcie dużo pra
cy, ale opłaciło się. 

- Cieszymy się, że możemy pomóc 
innym - wyjaśnia Justyna Matys. -
A zbieranie pieniędzy na hospicjum 
dla dzieci to bardzo szczytny cel. 

Bycie wolontariuszem to dla ucz
niów nie tylko satysfakcja z pomaga
nia innym. 

- Przy okazji rozwijamy swoje 
umiejętności i czerpiemy przyjem
ność z przebywania ze sobą w grupie 

- mówi Justyna Sadowska. - Pozna
jemy także ciekawych ludzi. 

Dobrze wykorzystują czas 
To już druga edycja Tygodnia Wo

lontariatu. Jak wykazały badania 
wykonane na potrzeby programu 
„Szkoła bez przemocy", pomaganie 
innym przynosi bardzo dobre efekty 
wychowawcze. Pozwala na przykład 
uczniom sensownie wykorzystać 
wolny czas. 

Program „Szkoła bez przemocy" 
prowadzi „Gazeta Współczesna" 
wraz z Fundacją Orange. Partnerem 
programu jest Wydawnictwo Peda
gogiczne Operon. • 

Opinie 

Czytelnicy chętnie komentowali 
artykuł „To dopiero rewolucja 
w mieście. Powstanie wiele no
wych dróg!" z suwalskiego wy
dania „Gazety Współczesnej": 

• Nick: Pietrek 
www.wspolczesna.pl 
(...) Przecież wszyscy kandydaci 
startujący w wyborach mówili o 
naszej unikatowej starówce! Ponoć 
sa tylko takie dwie starówki w Pol
sce. Moim zdaniem Suwałkom jest 
potrzebna porządna jedna ob
wodnica, której będą jeździły TIR-
y, a my, mieszkańcy Suwałk, mo
że będziemy mogli wtedy chodzić 
spokojnie po naszym mieście. 

• Nick: Piechur 
www.wspolczesna.pl 
Sa nowiuśkie chodniki, ale space
rowiczów jak n a lekarstwo. (wj) 
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