
Mają potrzebę pomagania 
KOSTRZYN NAD ODRĄ Dd sześciu lat w Zespole Szkół działa wolontariat. Młodzież pomaga odrabiać lekcje słabszym uczniom, 
odwiedza starsze osoby, jeździ do gorzowskiego hospicjum. Do pomocy namówiła ich nauczycielka Katarzyna Neumann. 

- Tyle złego mówi się o dzi
siejszej młodzieży: leniwi, źle 
wychowani, ulegający nało
gom. Tymczasem wśród całej 
rzeszy nastolatków jest wielu 
fajnych ludzi, którzy chętnie 
angażują się w różne przedsię
wzięcia - mówi K. Neumann. 
Każdego roku znajduje sporą 
grupę, którą namawia do wo
lontariatu. - Obecnie jest w 
niej 38 uczniów - opowiada 
nauczycielka. 

Ostatnio zorganizowali 
m.in. andrzejki integracyjne, 
na które zaprosili osoby nie
pełnosprawne, urządzili mi
kołajki dla dzieci ze świetlicy 
socjoterapeutycznej. Od 
trzech lat wolontariuszką w 
szkole jest Daria Karnacz, 
która zajmuje się osobami 
niepełnosprawnymi. - Te za
jęcia dają mi sporo satysfak
cji, bo wiem, że w jakiś spo
sób pomagam moim znajo
mym się odnaleźć. Ale tak 
naprawdę to ja nauczyłam 
się od nich zdecydowanie 
więcej: szanować życie, 
przyjmować je takich, jakie 
jest. Kiedy patrzę na ich ra
dość, której mają tak wiele, 
po prostu im zazdroszczę -
mówi dziewczyna, lej kole
żanka Joanna Cicha odwie
dza regularnie dzieci w świe
tlicy socjoterapeutycznej. 
- Coś, co kiedyś uważałam za 
trudne i męczące zadanie, 
okazało się przyjemnością i 

> 

Kilka dni temu młodzież zorganizowała zabawę andrzejkową. Bawiła się razem z osobami niepełnosprawnymi 

dało niesamowite wrażenie, 
że jest się potrzebnym - pod
kreśla. Zanim K. Naumann 
zaczęła rozkręcać wolonta
riat w szkole przez 10 lat 
opiekowała się samorządem 
szkolnym. Z uczniami zorga
nizowała wiele akcji charyta
tywnych. - Ale zwykle były 

to działania krótkotrwałe i 
okazjonalne. Razem z mło
dzieżą robiliśmy paczki 
świąteczne, zbieraliśmy za
bawki dla domu dziecka, 
środki na schronisko dla 
zwierząt, czy podpisy dla 
Amnesty International w 
obronie prześladowanych. 

Akcje się kończyły, a my nie 
zawsze mogliśmy widzieć 
efekty naszych działań -
wspomina. I wtedy pomyśla
ła, że można by robić jeszcze 
więcej. Stworzyła projekt 
wolontariatu szkolnego, zdo
była na niego unijną dotację. 
Uczniowie zaczęli pomagać 

podopiecznym Ośrodka Po
mocy Społecznej i Caritasu, 
chorym w Domu Seniora, sa
motnym. Od 2 lat wolonta
riusze przechodzą kurs 
pierwszej pomocy organizo
wany we współpracy ze sto
warzyszeniem ratowników 
medycznych z Gorzowa 

Wlkp. Przez jakiś czas uczyli 
nawet osoby bezrobotne ję
zyków obcych. Zaangażowa
ła się w to młodzież z klas o 
rozszerzonym niemieckim i 
angielskim. Partnerem w tym 
projekcie był Klub Pracy i 
Zakład Doskonalenia Zawo
dowego. 

Leszek Naumowicz, dyrek
tor Zespołu Szkół, jest dum
ny ze swoich uczniów. - Gdy
bym miał ocenić to co robią i 
postawić im ocenę, byłaby 
celująca - mówi. - Młodzież w 
wolnym czasie znajduje siłę, 
energię, wolę, żeby poświę
cać się pracy dla innych -
podkreśla. Cieszy się też, że 
wolontariusze znajdują spon
sorów dla swoich podopiecz
nych. Wśród nich jest m.in. 
Kostrzyńko-Słubicka Specjal
na Strefa Ekonomiczna i sta
rostwo powiatowe. 

Grupa wolontariuszy z Kos
trzyna wygrała w ubiegłym 
roku w w naszym wojewódz
twie konkurs „Szkoła bez 
przemocy" w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych. Pro
wadzi go „Gazeta Lubuska" 
wraz z Fundacją Orange. 
Partnerem jest Wydawnictwo 
Pedagogiczne Operon, a pa
tronem honorowym prezy
dent RP. 
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