
 

 
 

„To, co robię w ramach wolontariatu, wydaje mi się normalnym obowiązkiem każdego człowieka, 

który ma możliwość oddania kawałka siebie drugiej osobie. Wolontariat daje mi możliwość 

rozwoju, ale także nieustannie uczy mnie ogromnej wdzięczności do życia. Uśmiech ludzi, którym 

pomagam jest dla mnie bezcenny. Ale może od początku…. 

 

Moja praca w wolontariacie rozpoczęła się w Zespole Szkół im. Władysława Długosza w Siarach 

pod opieką pani Małgorzaty Markowicz. Wolontariuszką jestem od 1 klasy gimnazjum. Zachęciła 

mnie do tego moja starsza siostra. Już od małego lubiłam pomagać.  

Na początku swojej pracy w wolontariacie odwiedzałam starszych w DPS oraz brałam udział 

w imprezach charytatywnych. Na ostatnich wakacjach /w lecie 2014 roku/ byłam na kilkudniowej 

koloni z dziećmi niepełnosprawnymi. W wieku 15 lat po raz pierwszy wzięłam udział 

w ogólnopolskim projekcie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna -Szlachetna Paczka, jako wolontariusz wspomagający. 

W Szlachetnej Paczce udział można brać od 16 lat, ale dzięki swojej opiekunce- pani Małgosi- 

mogłam to zrobić rok wcześniej. W 2014 r. już po raz drugi zaangażowałam się, jako 

wolontariuszka w projekt Szlachetna Paczka. Za swoją pracę zostałam wyróżniona tytułem 

Wolontariusza Roku. W celu poszerzenia wiedzy o wolontariacie biorę udział w różnych 

szkoleniach. W czasie ferii zimowych wzięłam udział w kolejnym szkoleniu, które uzupełniło moją 

wiedzę na temat wolontariatu.  

 

To, co robię w ramach wolontariatu, wydaje mi się normalnym obowiązkiem każdego człowieka, 

który ma możliwość oddania kawałka siebie drugiej osobie. Wolontariat daje mi możliwość 

rozwoju, ale także nieustannie uczy mnie ogromnej wdzięczności do życia. Zawstydza mnie, gdy 

widzę, że osoby z większymi problemami radzą sobie w życiu o niebo lepiej niż ja. Podziwiam tych 

ludzi. Często się też wzruszam. Uśmiech ludzi, którym pomagam jest dla mnie bezcenny. Zachęcam 

gorąco osoby o dobrym sercu, które także pragną pomagać, do pracy w wolontariacie, ponieważ 

pomoc ciągle jest potrzebna”.  

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Wiosna

