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W roku szkolnym 2017/2018 Szkolne Koło Wolontariuszy, którym w tym czasie opiekowały się panie 
Dorota Pamuła i Dorota Tomczyk, kontynuowało akcje i działania zapoczątkowane w latach ubiegłych 
oraz rozszerzyło działalność o nowe inicjatywy. 
 
25 września 2017r. w ramach prezentacji organizacji, klubów i kół działających w ZSP nr1w Brzesku, 
uczennice klasy 3A: Dziedzic Aleksandra, Żurek Wiktoria, Migdał Izabela i Szymacha Weronika wraz 
z opiekunami Koła promowały wśród uczniów młodszych klas działalność Szkolnego Koła 
Wolontariuszy, przyjmując równocześnie zgłoszenia chętnych do udziału w poszczególnych akcjach. 
Informacje o charakterze i zasadach działalności wolontariuszy w SP ZOZ w Brzesku przedstawiła 
pielęgniarka pani Halina Brzęk, która również przyjęła zgłoszenia chętnych do pracy na Oddziałach 
Chirurgii i Rehabilitacji w brzeskim szpitalu. 
 
8 października 2017r. trzydziestu wolontariuszy wzięło udział w XVII Dniu Papieskim. Zbiórka 
pieniędzy na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyniosła kwotę 3818 złotych i 18 groszy. 
Kwestowano na program stypendialny dla utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, która 
dzięki wsparciu materialnemu może rozwijać swoje zainteresowania i naukowe pasje. 
Wśród wolontariuszy najwięcej pieniędzy zebrała: 
Aleksandra Dziedzic (kl.3A) - 560zł. 
Agnieszka Moszczak z klasy 3G (286zł) , 
Nikola Gąsienica z klasy 1RT (281zł), 
Agata Żółty i Julia Ferenc z kl.1E, Julia Niedojadło z kl. 1FT, Patrycja Święch z kl. 2B. 
 
1 listopada 2017r. dziesięcioro wolontariuszy: Aleksandra Dziedzic, Izabela Migdał, Wiktoria Żurek, 
Barbara Smulska, Julia Gdowska, Weronika Pamuła, Oliwia Imioło, Julia Sapała, Faustyna Osika 
i Szymon Cabała zbierało datki przeznaczane na renowacje zabytkowych nagrobków ze starej brzeskiej 
nekropolii. Wspólnie z innymi wolontariuszami zebrano ponad 17 tysięcy złotych. Podziękowania i miłe 
słowa na temat postawy naszych uczniów, przekazane przez pana Jacka Filipa ze Społecznego Komitetu 
odnowy i troski o Cmentarz Parafialny w Brzesku, cieszą i potwierdzają, że na Wolontariuszy można 
liczyć. 
 
14 stycznia 2018r. trzydziestu czterech wolontariuszy reprezentujących klasy 1RT, 1FT, 1A, 1E, 3A, 3E, 
2LT i 4RT wzięło udział w finałowej kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozyskane 
pieniądze w kwocie 13.276,95zł zostały przeznaczone na leczenie noworodków w szpitalnych 
oddziałach neonatologicznych. 
W zbiórce pieniędzy wyróżniły się następujące wolontariuszki: 
Aleksandra Dziedzic z klasy 3A (1757,70zł.) 
Faustyna Osika (960 zł.) i Emilia Szuba (660zł.) z kl. 1E, 
Anna Krzywacka (887,31zł.), Wiktoria Jawień (570 zł) i Julia Libera (584zł) z kl.1A. 
  
Szkolne Koło Wolontariuszy kontynuowało współpracę ze Strażą Obrony Praw Zwierząt w Borku. 
Uczennice klasy 2G Magdalena Borowiec, Zuzanna Gemza i Wiktoria Biernat z klasy 1RT przygotowały 
plakaty zapowiadające akcję zbiórki koców, kołder, ręczników, karmy dla kotów i psów, żwirku, smyczy, 
kuwet i innych akcesoriów potrzebnych dla podopiecznych schroniska w Borku. Zebrane rzeczy i karma 
dwukrotnie były zawożone do Borku. 11 grudnia 2017r. pani Dorota Tomczyk i pani Anna Smytry-
Kamińska wraz grupą 17 uczniów, a 17lutego 2018r. pani Dorota Pamuła wraz z dwiema 
Wolontariuszkami odwiedziły schronisko, przekazując zebrane rzeczy opiekunom ze Straży Obrony 
Praw Zwierząt. W czasie wizyty w schronisku młodzież wyprowadziła psy na spacer. 
 
Od 27.11.2017 do 26.03.2018r. SKW prowadziło też akcję „Góra Grosza” polegającą na zbiórce monet 
o najniższych nominałach. Zebrane pieniądze w kwocie 334.90zł. zostały wpłacone 26.03.2018 r. na 
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konto Fundacji „Nasz Dom” i przekazane jako pomoc dzieciom wychowującym się w zastępczych. 
Liderami tej akcji byli uczniowie z klas 1E, 1RT i 1FT. 
 
Również przez cały rok szkolny Wolontariusze prowadzili zbiórkę nakrętek plastikowych, które w tym 
roku 6 czerwca w ilości 6 pełnych worków zostały przekazane rodzicom chorej Basi Hebdy, będącej 
podopieczną fundacji „Serca dla Maluszka”. Nakrętki podlegają recyklingowi w firmie w Myślenicach, 
a pieniądze przekazywane są na rehabilitację dziecka.  
 
W ramach wolontariatu nasi uczniowie pracowali na dwóch oddziałach brzeskiego szpitala oraz 
w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku. 
 
Na Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Chirurgii młodzież, po przeszkoleniu przez personel medyczny, 
udzielała drobnej pomocy pacjentom, m. in. poświęcając czas na rozmowę, czytanie prasy i książek, 
pomoc przy spożywaniu posiłków czy załatwianie drobnych zakupów. Najwięcej czasu pacjentom 
szpitala poświęcili uczniowie klasy 1A: 
Karolina Gurak - 37godz. 
Urszula Latuszek – 36 godz. 
Julia Kwiek – 34 godz. 
Haber Olga – 34 godz. 
Wiktoria Jawień – 41 godz. 
Julia Libera – 36 godz. 
Albert Zachara z klasy 1E – 30 godz. 
 
W Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym najwięcej czasu pacjentom hospicjum 
poświęcili: 
Wieczorek Weronika kl. 2A – 50,5 godz. 
Dubiel Natalia kl.2A – 39 godz. 
Ćwioro Agnieszka kl.1E – 36 godz. 
Kordek Agata kl.1E - 32 godz. 
Sapała Julia kl.1B – 36,5 godz. 
Janusz Izabela – kl.1A – 33 godz. 
Gurgul Kinga kl.1A -32,5 godz. 
Sułkowska Karolina kl.1A – 31,5 godz. 
Haber Olga kl.1A – 30 godz. 
 
Łącznie w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym czterdziestu jeden 
wolontariuszy przepracowało 632 godziny. 
 
Jak co roku, również w okresie świątecznym grupa wolontariuszy z klasy 1G: Emilia Guzek, Milena 
Bodurka i Patrycja Stelmach wraz z panią Dorotą Tomczyk udała się do SP ZOZ w Brzesku na Oddziały 
Chirurgii, Wewnętrzny i Rehabilitacyjny z koncertem kolęd i pastorałek dla pacjentów. Również 
kilkunastu wolontariuszy wraz z panią Tomczyk pomagało pacjentom uczestniczyć w uroczystej wigilii 
organizowanej w Hospicjum, podczas której złożono życzenia świąteczne podopiecznym i personelowi 
placówki. 
 
W ramach współpracy także klasa 1RT wraz z opiekunem Koła odwiedziła ZOL w Brzesku. Na spotkaniu 
z lekarzem i pielęgniarką młodzież mogła się zapoznać się z charakterem pracy w Hospicjum 
i warunkami pobytu pacjentów. Wolontariusze dwukrotnie przekazali zbieraną w szkole używaną 
pościel, także ręczniki i inne materiały wykorzystywane na potrzeby chorych. 
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Ponadto SKW w tym roku szkolnym nawiązało kontakt z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną 
w Brzesku. Dwie Wolontariuszki z klasy 3AT: Musiał Karolina i Pasek Magdalena przeznaczyły 47 godzin 
na współpracę z Działem Dziecięcym Biblioteki, opiekując się małoletnimi czytelnikami. 
 
Szkolne Koło Wolontariuszy w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pomagało 
w nauce dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych. Wolontariusze z klasy 1G: Gdowska Julia, 
Figiel Małgorzata, z klasy 1B: Julia Sapała, Szymon Cabała oraz Faustyna Osika z klasy 1A opiekowali się 
czwórką uczniów ze szkół podstawowych powiatu brzeskiego. 
 
Akcja SKW to także zbiórka wśród naszych uczniów i przekazanie przez panią Dorotę Tomczyk 
materiałów papierniczych dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku. W okresie 
przedświątecznym Koło organizowało akcję „Świąteczna paczka”. Zebrano 14 paczek, które zostały 
przekazane przez opiekunki Koła rodzinom uczniów znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
 
Szkolne Koło Wolontariuszy w mijającym roku szkolnym kontynuowało zadania, działania i akcje 
podjęte w latach ubiegłych, rozszerzyło swą działalność, odpowiadając na potrzeby uczniów naszej 
Szkoły i środowiska lokalnego. 
 
Dziękujemy wszystkim za współpracę i wsparcie naszych inicjatyw i działań.  Jesteśmy dumne 
z postaw i zaangażowania naszych Wolontariuszy.  
  

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariuszy 
p. Dorota Pamuła, p. Dorota Tomczyk 

 


