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W Liceum Konarskiego w Oświęcimiu kontynuowany jest program „Podzielmy się wiedzą”,
prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna z Krakowa. Po raz drugi uczniowie z
Konara są jedynymi wolontariuszami-licealistami, którzy tak jak studenci prowadzą dla dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych korepetycje inspirująco-aktywizujące.

Przypominamy, że celem „Podzielmy się wiedzą” jest pomoc uczniom, którzy doznają licznych
niepowodzeń szkolnych, a w swojej rodzinie czy środowisku nie znajdują osób czy też
warunków, by rozwiązać te problemy. Program ten wraz z dwoma innymi: „Podaruj mi czas”
(podczas cotygodniowych spotkań w małych grupach dzieci uczą się przedsiębiorczości i
atrakcyjnych form spędzania czasu) i „Klucz do jutra” (regularnie raz w tygodniu wolontariusze
pracują z dziećmi z Rodzinnych Domów Dziecka w ramach zajęć edukacyjnych) tworzą tzw.
Akademię Przyszłości, której naczelną zasadą jest stwierdzenie: ”Każde dziecko ma prawo do
sukcesu!”.

„Zainteresowanie programem w tym roku było bardzo duże, zarówno ze strony naszych
wolontariuszy jak i szkół, z którymi współpracowaliśmy w ubiegłym roku” – twierdzi
koordynatorka programu Edyta Kołodziej. W sumie 44 wolontariuszy spotyka się raz w tygodniu
z uczniami, by ciekawie spędzić czas wspólnie ucząc się przedmiotów, które sprawiają im
największe trudności. Około połowa wolontariuszy kontynuuje naukę ze swoimi uczniami, a
druga część to uczniowie klas pierwszych, którzy podjęli się tego wyzwania. „Cieszy mnie to, że
pomimo wielu obowiązków i niewielkiej ilości czasu wolnego nasi uczniowie chcą pomagać
innym i jak widać robią to tak dobrze, że rozmawiając z koordynatorkami szkół, z którymi
współpracujemy często słyszałam słowa, że dzieci albo ich rodzice dopytywali o możliwość
uczenia się z tymi samymi osobami.”- mówi Justyna Mroczek- ekspert programu.

W tym roku nowością jest internetowa baza danych stworzona przez Małgorzatę Kolasę, dzięki
której na bieżąco będzie można śledzić przebieg spotkań wolontariuszy z uczniami, zgłosić
problemy, przekazywać ogłoszenia o comiesięcznych spotkaniach motywacyjno-szkoleniowych.
Rodzice uczniów i wolontariuszy podpisali zgody na uczestnictwo dzieci w spotkaniach raz w
tygodniu, wolontariusze umowę woluntarystyczną, a szkoły porozumienie ze Stowarzyszeniem
WIOSNA.

Spotkania inaugurujące odbyły się w poniedziałek 8 października w Gimnazjum nr 1, gdzie
koordynatorką jest Sabina Złahoda i w Gimnazjum nr 2, w którym akcją zajmuje się Magdalena
Jeleń i Katarzyna Krupka. We wtorek 16 października w Szkole Podstawowej w Rajsku, oprócz
uczniów, nauczycielek i poczęstunku tak jak to miało miejsce w gimnazjach, na wolontariuszy
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czekali również rodzice i dyrektor Barbara Kramarczyk, która witając wszystkich razem z
koordynatorką Anną Madeja powiedziała, że jest dumna z tego, że miedzy innymi dzięki
licealistom z Konarskiego ubiegły rok szkolny zakończył się stuprocentową promocją do
następnych klas.

Anna Żaczek – pomysłodawczyni i główna koordynatorka, również w tym roku spotkała się z
wolontariuszami i przeprowadziła dwa szkolenia – jedno dla tych, którzy pozostali w programie,
a drugie dla nowych pasjonatów pomagania innym. „Bardzo lubię spotkania z wolontariuszami,
staram się zapamiętać każdego z imienia, pytam o motywację kontynuacji lub rozpoczęcia
współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna. Razem z nimi cieszę się z ich wspólnych sukcesów,
które osiągnęli ze swoimi uczniami. Polepszenie wyników, choć wystąpiło we wszystkich
przypadkach, wcale nie jest tu najważniejsze, miło mi usłyszeć, że zarówno wolontariusze jak i
ich uczniowie stali się bardziej pewni siebie, zmienili nastawienie do nauki i po prostu się
rozwijają.” Niewielka różnica wieku zazwyczaj sprawia, że wolontariusz szybko znajduje nić
porozumienia ze swoim uczniem, wie jak go zainteresować przedmiotem, a w dodatku jest dla
niego żywym wzorem, że jednak można i warto się uczyć. Przechodzi szkolenie i przez cały
czas może się zwrócić z pytaniami i wątpliwościami do eksperta czy koordynatora.

Dyrektor Liceum Konarskiego Jolanta Bąk wspiera działalność Klubu Wolontariusza, który
powstał w tym roku szkolnym i już wkrótce dwóch liderów wolontariatu wraz z opiekunem
Justyną Mroczek pojadą na szkolenie dotyczące pisania projektów w celu pozyskania funduszy
np. z Unii Europejskiej na działalność charytatywną.

Justyna Mroczek
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