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    Praca  Szkolnego „ Klubu Ośmiu” przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.  

We wrześniu  odbyła się promocja młodzieżowego wolontariatu i nabór nowych kandydatów 

na wolontariuszy. Dla nich odbyło się szkolenie. Wspólnie opracowaliśmy plan pracy, który 

został zatwierdzony przez opiekunów. 

     Jak co roku we wrześniu zorganizowaliśmy akcję ‘SOS – podręczniki” i  zbiórkę 

przyborów szkolnych  dla najbardziej potrzebujących kolegów i koleżanek.  Rozpoczęliśmy  

również stałą współpracę z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy- projekt 

„Baw się i Ty, z pomocą zawsze My!” polega on na cotygodniowych spotkaniach 

biblioterapeutycznych wolontariuszy z naszymi niepełnosprawnymi przyjaciółmi. Na 

realizację projektu otrzymaliśmy spory grant z programu „Młodzież w działaniu”- 5323 Euro 

i dzięki temu zorganizowaliśmy warsztaty terenowe w Jura Parku w Krasiejowie oraz 

konferencję naukową propagującą twórcze spędzanie czasu wolnego z niepełnosprawnymi. 

 

             

 Konferencja odbyła się 28 października Z zaproszenia skorzystało 135 osób: 

przedstawiciele GZOiW, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy z rodzicami i 

opiekunami, nauczyciele i wolontariusze strzeleckich szkół i bibliotek oraz przedstawiciele 

instytucji zajmujących się pracą na rzecz młodzieży i niepełnosprawnych. 

Celem konferencji było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń w pracy na rzecz osób pokrzywdzonych przez 

los. 



 

 

 

 Wolontariusze podjęli regularną współpracę z Domem Pomocy Społecznej, która 

polega na spędzaniu wolnego czasu z pensjonariuszami ośrodka. 

Również w tym roku zrealizowaliśmy w szkole kampanię edukacyjno – 

profilaktyczną „Dostrzegamy świat wokół nas i potrafimy wybrać to, co dobre”. Myślą 

przewodnią programu było zwrócenie uwagi uczniów na pozytywne aspekty życia będących 

alternatywą  dla różnych form uzależnień i agresji. W ramach projektu przeprowadzone 

zostały: zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli, 

spotkania z przedstawicielami policji, trening relaksacji, audycje i konkursy. Zwieńczeniem 

działań w ramach projektu  był apel, który odbył się 21 marca pod hasłem: „Warto być 

dobrym. Dostrzegamy świat wokół nas i potrafimy wybrać to, co dobre”. 

 

                  

  

 

 



W październiku  uczestniczyliśmy w akcji „ Podziel się posiłkiem”, która miała  

na celu zbiórkę żywności dla bezdomnych z Barki  i rodzin tam przebywających. Już w 

październiku  i listopadzie pomyśleliśmy o letnim wypoczynku dzieci z rodzin żyjących w 

ubóstwie i wzięliśmy udział w akcji „Dziewczynka z zapałkami”.  

17 października wzięliśmy udział w konferencji „Wielki powrót” zorganizowanej  

z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 

Od 21 listopada do 2 grudnia wzięliśmy udział w XII edycji akcji „Góra Grosza 2011” 

organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra  Edukacji Narodowej 

i Sportu. Przeprowadziliśmy wśród uczniów i pracowników szkoły zbiórkę monet 

groszowych. Wolontariusze ze szkolnego Klubu Ośmiu, w porozumieniu z  opiekunami akcji 

wzięli sprawy w swoje ręce. Przygotowali puszki na monety, wykonali plakaty informujące o 

celach zbiórki, na tablicy „SU gimnazjalistów” przybliżyli kolegom marzenia dzieci 

osieroconych i potrzebujących, a przez radiowęzeł wystosowali odezwę do uczniów 

gimnazjum. Każda z klas postawiła sobie za cel usypanie jak największej i najcenniejszej 

„góry grosza”. Systematycznie odbywało się liczenie uzyskanych datków, gdyż puszki ze 

względu na ich ciężar trzeba było co jakiś czas opróżnić.  

Łącznie zebraliśmy  1110,32 zł. 17,62 EU  i 20,5 KČ. Największą kwotę uzyskała 

klasa Ib, następnie IIa i Ia. 

Środki, po przekazaniu ich do głównych organizatorów,  przekazane zostały na pomoc 

dzieciom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także  

małym mieszkańcom domów dziecka. 

                      

      

     Listopad i grudzień upłynął na przygotowaniach  i organizacji świątecznych  akcji 

charytatywnych dla dzieci  ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Stowarzyszenia 

„Ognik”. 



 4 grudnia  bawiliśmy się wspólnie z naszymi niepełnosprawnymi przyjaciółmi  na 

integracyjnym balu karnawałowym organizowanym corocznie przez Stowarzyszenie "Ognik". 

Zabawa była przednia. Wodzirej wymyślał coraz to nowe zabawy. Nie obyło się bez 

honorowego gościa- św. Mikołaja, który wręczył niepełnosprawnym bogate prezenty. 

Wolontariusze PG nr 1 już po raz szósty pomagali w przygotowaniu balu i takim jego 

przebiegu, aby niepełnosprawni czuli się beztrosko i radośnie. 

 

 

 

 

      Z okazji „Andrzejek” i „Mikołajek” przygotowaliśmy specjalne spotkania 

biblioterapeutyczne z podopiecznymi ŚDS. 

     16 grudnia  obejrzeliśmy integracyjny spektakl teatralny „Oskar”, który zaprezentowali 

wolontariusze oraz niepełnosprawni ze Stowarzyszenia „Siedlisko”. 

W styczniu przystąpiliśmy do Akcji "Warto Być Dobrym". To największa kampania 

edukacyjna w Polsce kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, 

ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. 

 Uczniowie chętni do udziału w konkursie zobowiązali się do wypełnienia i 

zrealizowania zadań w trzech obszarach: pomoc drugiemu człowiekowi; zaangażowanie w 

środowisko klasy i szkoły, i społeczności lokalnej; działania globalne na rzecz praw 

człowieka i ochrony środowiska. 

Organizatorem kampanii oraz fundatorem głównej nagrody jest  Stowarzyszenie 

"Przyjazna Szkoła". 



 

 

 

   

       W styczniu  nasi wolontariusze wzięli udział w kweście XX finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W tym miesiącu również odbyła się promocja konkursu „ Ośmiu 

Wspaniałych” w szkole. Spośród wolontariuszy do reprezentowania klubu wytypowano  Igę 

Jatowicz,  Paulinę  Cejzik,  Jolantę Placek, Adriannę Antoniszyn oraz Paulinę Cejzik. 

Finalistkami VI edycji Strzeleckiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych” okazały się: Iga, Paulina i Jolanta. 

 Od lutego rozpoczęliśmy akcję „Mój brat PIT”, która miała na celu rozpropagowanie 

nr KRS podopiecznej ŚDS- Oliwki Mela. Pieniądze uzyskane z 1% podatku zostaną 

przeznaczone na rehabilitację dziecka. 

21 kwietnia  odbył się Ósmy Rajd Strzelecka Wiosna. Tym razem również 

podopieczni ŚDS zostali zaproszeni na tę wspaniałą imprezę plenerową. Drużyna integracyjna 

o wymownej nazwie „Nieustraszeni” zajęła trzecie miejsce wśród osiemnastu zespołów 

biorących udział w konkurencjach rajdowych. W nagrodę otrzymali piękny album i 

pamiątkową statuetkę. Po zakończonych konkurencjach był czas na pyszny bigos i kiełbaski 

przyrządzone na ognisku. Emocjonująca okazała się loteria fantowa. 



 

9 maja br. odbył się V Opolski  Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych pod 

honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. Organizatorem mityngu była Sekcja 

Sportowa „Nieustraszeni” działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Główny 

koordynator wydarzenia- pan Bogusław Winkler- poprosił wolontariuszy PG nr 1 o pomoc w 

organizacji zawodów. Młodzież chętnie podjęła wyzwanie. Wolontariusze pomagali w 

rejestracji uczestników, rozdawaniu posiłków,  dekoracji zwycięzców. Nade wszystko jednak 

był to czas integracji i dobrej zabawy z niepełnosprawnymi. Jakże wymowne było ślubowanie 

zawodników: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w 

swym wysiłku”. 

 

 

      W maju wzięliśmy udział w szkolnych akcjach pod patronatem Fundacji „Cała Polska 

czyta dzieciom”, w których zachęcaliśmy  młodzież do czytania i korzystania z imprez 

czytelniczych bibliotek.  

27 czerwca odbył się w szkole „Dzień Szkoły bez Przemocy”. Zamysłem wydarzenia 

było ukazanie młodzieży, że szkoła jest wspólnotą opartą o jasny i przejrzysty system norm, 



dobre zachowania wiążą się z nagrodą, złe natomiast są karane. Pokazaliśmy, że można 

ciekawie i twórczo spędzać wspólnie czas, bez sięgania po używki. 

 

 

W naszej szkole  realizowany jest projekt „Jeden Świat- Kluby Filmowe”. Inicjatorem 

projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, które przeszkoliło nauczycieli i udostępniło 

materiały.  

W ramach projektu uczniowie  oglądają filmy dokumentalne, poruszające problemy 

globalnego południa, czyli: ubóstwo, wysoka umieralność dzieci, brak powszechnego 

nauczania na poziomie podstawowym, nierówne traktowanie kobiet, wysoka zachorowalność 

na choroby zakaźne, niedostateczna opieka zdrowotna, zacofanie przemysłu i łamanie praw 

człowieka. Każde spotkanie przewiduje dyskusję, wymianę myśli i ciekawe ćwiczenia 

aktywizujące zaangażowanie w zajęciach. 

 Edukacja globalna w założeniu ma otwierać oczy i umysły na istniejące we 

współczesnym świecie współzależności: nasze postępowanie, wybory konsumenckie i 

codzienne decyzje, mają realny wpływ na losy mieszkańców trzeciego świata. 

 

 Cały rok szkolny trwała akcja zbierania zakrętek plastikowych. Dochód z zebranych 

zakrętek zostanie przeznaczony na zakup specjalistycznego fotelika samochodowego dla 

niepełnosprawnego Krystianka.  

Nasza szkoła odpowiedziała również na apel nieuleczalnie chorego chłopca –Herolda 

Sarina- którego marzeniem jest wpis do „Księgi Rekordów Guinessa”. Aby zrealizować to 



marzenie, musi nawiązać kontakt z jak największą liczbą instytucji i urzędów, w czym z 

radością pomogliśmy. 

Przez cały rok szkolny staramy się pomagać w nauce swoim  kolegom i koleżankom            

prowadząc „ SOS dla Ciebie”. Swoim indywidualnym wolontariatem pomagamy dzieciom 

chorym, ludziom starszym, samotnym, potrzebującym ludziom z  sąsiedztwa. Pomagamy,  

bo uważamy, że nikt nie powinien czuć się samotny, opuszczony. 

      W naszej pracy  nie zapominamy również o zwierzętach. Dla nich zorganizowaliśmy 

zbiórkę karmy i koców, które przekazaliśmy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. 

Zebraliśmy również karmę na rzecz kotów wolno żyjących z terenu gminy Strzelce Opolskie 

Wolontariusze PG nr potrafią bezinteresownie rozdawać pomoc, radość i  

współczucie osobom pokrzywdzonym przez los, bo jak powiedział Mikołaj Gogol: 

"Nigdy nie jesteśmy na tyle biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy 

bliźniemu". 

 

 

Opiekunki Szkolnego „Klubu Ośmiu”: G. Wąchała, M. Piechaczek, G. Ziaja 

 

 


