
G R U D N I O W E  Ś W I Ę T O  W O L O N T A R I U S Z Y  

 

Szkolny Wolontariat ZSE obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 

roku jako dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności 

w celu niesienia pomocy innym. Dzień ten jest okazją do podsumowań, spotkań, 

podziękowań, ale równieŜ do przeprowadzania kolejnych akcji wolontarystycznych. 

W tym dniu w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie wolontariuszy działających 

w Bractwie św. Anny oraz ich opiekunów (p. Renata Łagosz, ks. Sławomir Chrost, p. Maria 

Jońca, p. Aneta Podkowa, p. Anna Andrzejczuk) 

Ks. Sławomir Chrost przypomniał historię Bractwa, które przed wiekami uczyło 

najbiedniejsze dzieci pisać i czytać. Po 430 latach w Staszowie reaktywowano jego 

działalność, a współczesne Bractwo nawiązuje do tradycji stowarzyszenia sprzed wieków. 

I dziś wolontariusze pomagają najmłodszym w odrabianiu lekcji, dzieci otrzymują fachową 

opiekę, przyjaciół, uśmiech i odrobinę radości. Głównym celem Bractwa jest bowiem „pomoc 

dzieciom w stawaniu się dojrzałymi ludźmi na wzór Jezusa, kształtowanie postaw społeczno-

etycznych, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

we współczesnym świecie, a najwaŜniejsze to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci”.  

Pani Renata Łagosz - pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie - podkreśliła 

ogromną rolę w pracy Bractwa uczniów - wolontariuszy ze szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, którzy pełnią wobec dzieci rolę „starszego brata”, „starszej siostry”. 

Często zamkniętemu i zbuntowanemu dziecku łatwiej jest nawiązać kontakt z niewiele od 

siebie starszym kolegą, który moŜe stać się autorytetem. 

Kwintesencją tego szczególnego, bo przedświątecznego spotkania niech będą słowa, 

które podły podczas jego trwania: „Dla naszego Bractwa najwaŜniejszą wartością jest 

człowiek. A wiadomo, Ŝe nic tak człowiekowi nie dodaje skrzydeł jak sukces, więc stwarzamy 

drogę do jego osiągnięcia. Dla dzieci skazanych przez otoczenie na poraŜkę nawet 

najmniejszy sukces jest jedyną nadzieją na uwierzenie w siebie”. 
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