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Szanowni Państwo,
Drodzy młodzi Przyjaciele.

od wielu lat spotykamy się, w piękne majowe dni,
by podczas Gali, kończącej kolejną edycję konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, poznać uczniów warszawskich szkół, żyjących wśród nas a jakby w innym, zaczarowanym świecie. W tym
świecie rządzą niepisane twarde prawa, nakazujące pomoc potrzebującym, przyjazne
słowo dla smutnych i uśmiech od rana do wieczora dla każdego.
W dzieciństwie moja Mama, najpierw opowiadała a potem czytała mi bajkę o trzech
dziewczynkach: Proszę, Dziękuję, Przepraszam. Nie podobały mi się te imiona tym
bardziej, że opowiadanie zwykle kończyło się komentarzem o dobrze wychowanym
człowieku a szczególnie o dobrze wychowanej małej dziewczynce, która powinna dobrze zapamiętać te imiona i często ich używać. Nie ukrywam, że wolałam domagać
się czegoś mówiąc „muszę to mieć” niż „proszę o to”. Minęło kilkanaście lat, urosłam,
stałam się nastolatką i zaczęłam rozumieć wartość poznanych w dzieciństwie słów.
Jednocześnie coraz bardziej irytowały mnie roszczeniowe postawy moich szkolnych
kolegów. Bywało, że mało grzecznie odpowiadałam „na żądanie woda w kranie”, gdy
domagali się czegoś z przekonaniem, że wszystko im się natychmiast należy. Zdziwieni
patrzyli po sobie, zostawiając się, o co mi właściwie chodzi. To już wówczas zrozumiałam, że ten prosty egoizm, domagający się względów, uznania i pomocy wyłącznie dla
siebie nie tylko zmienia moich kolegów, ale także oddala nas od siebie. Oni przestawali
mieć chęć i potrzebę życia w zaczarowanym świecie – proszę, dziękuję, przepraszam.
Zaobserwowałam także, że często są smutni a ich ideowy manifest brzmiał „życie nie
ma sensu”. Mijały lata, zrozumiałam, że aby wyrwać nastolatka z zamkniętego kręgu
egocentrycznego indywidualizmu trzeba pokazać i zaproponować mu wzory i postawy do naśladowania. Najlepiej koleżanek i kolegów, empatycznych, ogromnie zajętych
i wkręconych w różne akcje i reakcje pomocowe a mimo tego uśmiechniętych i zadowolonych. Z tych obserwacji powstał konkurs „Ośmiu Wspaniałych” a w ślad za nim
młodzieżowy wolontariat w szkołach – „Kluby Ośmiu” Fundacji Świat na Tak, powołanej
dla pomocy młodzieży, szczególnie tej bezradnie szukającej celu i sensu życia.
Dziś spotykamy się na szczególnej Gali, by podziękować wszystkim wolontariuszom:
rodzicom, nauczycielom i uczniom, którzy tak wspaniale odpowiedzieli na apel i prośbę
Ukrainy o pomoc humanitarną. Nikt nie czekał, nie zastanawiał się, nie odkładał na później. Ten apel zabrzmiał jak „wszystkie ręce na pokład” i żadna kobieta, żadna matka
z dziećmi nie został bez pomocy. Jestem z Was dumna Kochani Wolontariusze, przynoszący paki, paczki i paczuszki dla, jak mówiliście – naszych Braci z walczącej Ukrainy. Słowa: proszę, dziękuję, przepraszam przefruwały między nami, gołąbkami pokoju
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i braterstwa. To był i jest czas próby, bo przecież nikt z nas nawet nie dopuszczał myśli,
że wojna stoi za progiem. Ten egzamin zdajemy celująco. Jednak musimy mieć świadomość, że krótkie dystanse to nasza specjalność, ale może czeka nas bieg długodystansowy, trudniejszy. Wierzę jednak, że się nie poddamy, nie oddamy walkowerem ważnej
sprawy. Bo nasi zawsze i mimo wszystko podejmują służbę, idąc tam, gdzie są potrzebni, pomimo zmęczenia a czasem także zniechęcenia długim dystansem.
Kochani Rodzice, Opiekunowie Klubów, Uczniowie, Realizatorzy tej edycji Konkursu,
nasi Przyjaciele, Pracownicy i wolontariusze Fundacji. Pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy, czasem od lat a czasem od niedawna, zachęcacie młodzież
do bezinteresownej pracy, wspieracie dobrą radą, finansowo, organizacyjnie a przede
wszystkim zawsze sercem.
Realizując od dwudziestu dziewięciu lat konkurs „Ośmiu Wspaniałych” udowadniamy,
że młodzież jest dobra i wrażliwa lecz bardzo potrzebuje kierunkowskazów i wzorów.
Potrzebuje też zachęt rówieśniczych do zaangażowania społecznego i obywatelskiego.
Przypominajmy więc często sobie i młodzieży zaczarowane słowa: proszę, dziękuję,
przepraszam, należące niezmiennie do kanonu języka polskiego a co ważniejsze do języka człowieka myślącego i czującego wraz z innymi. Ich używanie, co już sprawdziliśmy, fantastycznie poprawia i umacnia relacje między nami, ludźmi XXI wieku.

Joanna Fabisiak

Prezes Fundacji „Świat na Tak”
Poseł na Sejm RP
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PATRON HONOROWY KONKURSU

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy
Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom,
laureatom i koordynatorom konkursu ,,OŚMIU WSPANIAŁYCH”.
Organizatorom składam podziękowania za podejmowaną współpracę
na rzecz promocji młodzieżowego wolontariatu.
Życzę dużo wytrwałości, życzliwości i wzajemnego zrozumienia
w prowadzonych działaniach.

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy

5

„AMBASADOROWIE DOBRA”
FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
W LATACH 2003 – 2022
2003

2004

2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011
w latach:
2012 – 2014

2016
2017
2018
2019
2021
2022

Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Małgorzata Bańkowska
Danuta Chojnacka
Wojciech Chojnacki
Elżbieta Kalisz
Mariusz Kalisz
Marek Machała
Ewa Marzec
Bożenna Strzałkowska
Janina Trzeszczyńska
Paweł Trzeszczyński
Antoni Ćwikliński
Regina Katner
Andrzej Jaczewski
Alina Janowska-Zabłocka
Bożena Laskiewicz
Jolanta Mycielska
Katarzyna Olbrycht
Eleni Tzoka
Tomasz Błasiak
Rafał Sisicki
Jacek Kur
Ks. Bogusław Jankowski
Jarosław Jóźwiak
Renata Machała
Karolina Malczyk
Izabela Dzieduszycka
Jadwiga Kaczorowska
Małgorzata Korzeb
Mirosław Korzeb
Stanisław Kowalski
Bogdan Madej
Agata Młynarska
Katarzyna Sienkiewicz
Alicja Chybicka
Bożena Górska
Małgorzata Zimmer
Emilia Bury
Hanna Trzaskowska
Anna Samborska
Joanna Tokarzewska
Marzanna Zawadzka-Ciępka
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„AMBASADOR DOBRA”

Anna Samborska
Pani mgr Anna Małgorzata Samborska od 30 lat pracuje jako pedagog szkolny w Szkole
Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku. Jest magistrem pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, socjoterapeutką, terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, doradcą zawodowym, ekspertem MEN.
Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych, uchodźców, cudzoziemców. W życiu kieruje
się maksymą „Tyle jest wart człowiek ile pomoże drugiemu”. Z Jej pasji i autentycznej potrzeby działania na rzecz innych zrodziła się idea wolontariatu uczniowskiego.
W 2001 r. założyła szkolny „Klub Ośmiu” przy SP Nr 44 w Białymstoku i jest nieprzerwanie jego opiekunem. Jest wojewódzkim koordynatorem młodzieżowego wolontariatu,
działającego w ramach Fundacji „Świat na Tak”. Od 2003 r. uczestniczy w posiedzeniach
Kapituły Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim. Jest inspiratorką różnorodnych, atrakcyjnych form pracy
z dziećmi i młodzieżą. Poprzez wspólne działanie kształtuje u uczniów wrażliwość, empatię oraz gotowość do bycia pomocnym dla innych. Organizuje uczniom z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wsparcia: „zielone szkoły”, kolonie letnie oraz zimowiska.
Za swoją pracę i działalność społeczną wielokrotnie wyróżniana byłą nagrodami, odznaczeniami i medalami. Jest laureatką konkursów: ,,Barwy Wolontariatu”, ,,Nauczyciel
Wolontariusz”, ,,Koordynator Roku” Korpusu Solidarności w 2021. Dzięki Jej aktywnym
i wieloletnim działaniom szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Przyjazna Wolontariatowi”
w 2016 r., przyznany przez Fundację ,,Świat na TAK”, oraz certyfikat ,,Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” w 2021 r., przyznany przez Korpus Solidarności. Pani Anna Samborska jest pedagogiem o wyróżniającej się aktywności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i społecznej. Ze szczególnym zaangażowaniem szerzy idee wolontariatu,
dobrowolnie pomagając potrzebującym. Dzięki systematycznym działaniom w zakresie wolontariatu szkoła ma opinię, że ,,SP 44 jest kuźnią wolontariatu”. W życiu kieruje
się słowami J. Wygnańskiego „Wolontariat jest przygodą, wyzwaniem, szansą na bycie
z innymi, na uczenie się od innych, jest czymś co się po prostu lubi i kocha. Jest pasją
a nie wyrzeczeniem”.
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„AMBASADOR DOBRA”

Joanna Tokarzewska
Pani mgr Joanna Tokarzewska od 1 września 1999 jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie. Uczy religii, plastyki i muzyki.
Ponad 18 lat temu zainicjowała w Gimnazjum nr 41, wchodzącym w skład ówczesnego
Zespołu Szkół nr 60, działalność „Klubu Ośmiu”.
Jako nauczyciel dostrzegła, jak ważną rolę w procesie wychowania dzieci i młodzieży
odgrywa kształtowanie w nich wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Pani Joanna Tokarzewska kształtuje wśród swoich uczniów takie cechy jak: wrażliwość, współczucie i empatia. Pokazuje, że można być szczęśliwym, uszczęśliwiając innych. W swojej pracy kieruje się słowami błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie
mówią: Czas to pieniądz. A ja wam mówię: Czas to miłość”.
Pani Joanna Tokarzewska swoją postawą zachęca uczniów do bezinteresownego podejmowania działań na rzecz swojej szkoły, środowiska lokalnego i organizacji pozarządowych. Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 48 pomagają rówieśnikom, osobom
z niepełnosprawnościami i potrzebującym wsparcia. Organizują też zbiórki dla zwierząt.
Jej kilkunastoletnia praca pokazuje, jak wielu jest w Warszawie młodych ludzi, którzy
wybierają drogę pozbawioną egocentryzmu, agresji i nieuczciwości. W swoją działalność angażują rówieśników i są dla nich wspaniałym przykładem. Każdy z wolontariuszy
znajduje formę pomocy w której może się realizować.
W osobistym zaangażowaniu Pani Joanny należy upatrywać sukces szkolnego wolontariatu w SP nr 48. Opiekunka inicjuje, motywuje, wspiera i włącza się w akcje, pracując
wraz z uczniami. Wszystkie działania podejmowane przez Panią Tokarzewską dowodzą,
że jest wolontariuszką z serca. Umie tę pasję przekształcić w konkretne czyny a Jej zaangażowanie skłania innych do podobnych działań.
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„AMBASADOR DOBRA”

Marzanna Zawadzka-Ciępka
Pani mgr Marzanna Zawadzka-Ciępka jest nauczycielem dyplomowanym z Pierwszym
Stopniem Specjalizacji Zawodowej z pedagogiki, z 37-letni stażem pracy. Posiada kwalifikacje z pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii.
Jako nauczyciel stosuje ciekawe i niekonwencjonalne metody dydaktyczno-wychowawcze, zachęca uczniów i przygotowuje merytorycznie do konkursów na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim. Dała się poznać jako wspaniały pedagog i działacz
na rzecz społeczności lokalnej i ogólnopolskiej.
W 2002 r. założyła w Prudniku Szkolny Klub Wolontariatu, który w 2006 r. został przekształcony w „Klub Ośmiu II LO” pod patronatem Fundacji „Świat na Tak” w Warszawie. W 2014 r. zintegrowała wolontariuszy z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych
i założyła „Powiatowy Klub Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych, który prężnie działa
do dzisiaj.
Przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe. Prowadzi działalność
charytatywną w szkole i w środowisku zbierając dary i wspomagając finansowo dzieci
i młodzież z ubogich rodzin. Pomaga osobom niepełnosprawnym w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Prudniku, dzieciom z trudnościami wychowawczymi i w nauce
w Świetlicach Szkolnych i Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu oraz osobom starszym w OPS i Uniwersytecie III Wieku. Dała się poznać jako kreatorka niekonwencjonalnych przedsięwzięć i altruistka, która zawsze udzieli pomocy potrzebującym.
Od 2014 r. jest Wojewódzkim Koordynatorem Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów
Ośmiu” w województwie opolskim. Jest również stałym członkiem Jury Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
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NAJDŁUŻEJ PRACUJĄCY
OPIEKUNOWIE „KLUBÓW OŚMIU”

Iwona DROZDOWSKA-ŻURAWSKA (25 lat)
„Klub Ośmiu”
przy Szkole Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie
Anna ŁACHAŃSKA (23 lata)
„Klub Ośmiu”
przy Szkole Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie
Anna Małgorzata SAMBORSKA (21 lat)
Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu”
przy Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
Irena JARZĘBAK (20 lat)
„Klub Ośmiu” przy Szkole Podstawowej nr 2
i Domu Kultury PORTIERNIA w Warszawie
Barbara BRZOZOWSKA (20 lat)
Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu”
przy Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
Małgorzata PASTER (20 lat)
Szkolny Klub Wolontariatu
Przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342
im. Jana Marcina Szancera w Warszawie
Edyta FRAŃCZUK (19 lat)
Szkolny Klub Wolontariatu oSTOja
przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 10
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
Joanna TOKARZEWSKA (19 lat)
Szkolny Klub Wolontariatu
przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie
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NAJDŁUŻEJ PRACUJĄCY
OPIEKUNOWIE „KLUBÓW OŚMIU”

Mieczysława MIERZEJEWSKA (17 lat)
Szkolny „Klub Ośmiu”
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15
im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu
Katarzyna WĘGRZYNEK (17 lat)
Szkolny „Klub Ośmiu” Młodzieżowego Wolontariatu
przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
Maria KIEDROWSKA (16 lat)
„Klub Ośmiu” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Wałbrzychu
Wanda WOŁKOWYCKA (16 lat)
Klub Ośmiu „Serce na dłoni”
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Warszawie
Marzanna ZAWADZKA-CIĘPKA (16 lat)
„Powiatowy Klub Ośmiu”
przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku

NAJSKUTECZNIEJSZY WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR
„KLUBÓW OŚMIU” MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU
Jolanta DAKOWSKA (28 lat)
Województwo Warmińsko-Mazurskie
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„RODZICE CHRZESTNI” KONKURSU

Alina Janowska-Zabłocka
Józef Menes

KOMITET HONOROWY
STOŁECZNEJ EDYCJI KONKURSU

Burmistrz Dzielnicy Bemowo – Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Białołęka – Grzegorz Kuca
Burmistrz Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk
Burmistrz Dzielnicy Mokotów – Rafał Miastowski
Burmistrz Dzielnicy Ochota – Dorota Stegienka
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ – Ilona Soja - Kozłowska
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów – Mieczysław Golónka
Burmistrz Dzielnicy Targówek – Małgorzata Kwiatkowska
Burmistrz Dzielnicy Ursus – Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursynów – Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Wawer – Norbert Szczepański
Burmistrz Dzielnicy Wesoła – Marian Mahor
Burmistrz Dzielnicy Wilanów – Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Włochy – Jarosław Karcz
Burmistrz Dzielnicy Wola – Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – Paweł Michalec
oraz
Prezydent Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski
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KOMITET ORGANIZACYJNY
XXIX STOŁECZNEJ EDYCJI KONKURSU

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO – Joanna Fabisiak
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA – Katarzyna Banasik, Natalia Łęczycka
DZIELNICA BEMOWO – Ewa Wyrwich – Hejduk
DZIELNICA BIELANY – Agnieszka Kowalska
DZIELNICA MOKOTÓW – Dalila Barańska
DZIELNICA OCHOTA – Katarzyna Kazubska
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE – Edyta Kurant
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC – Katarzyna Łagocka
DZIELNICA REMBERTÓW – Ilona Prejss- Iwanicka
DZIELNICA TARGÓWEK – Aneta Szlakiewicz
DZIELNICA URSUS – Katarzyna Cichocka, Bogusław Łopuszyński
DZIELNICA URSYNÓW – Aneta Rachtan
DZIELNICA WAWER – Anna Cybart - Godusławska
DZIELNICA WESOŁA – Marta Szczybelska
DZIELNICA WILANÓW – Aneta Ulfan
DZIELNICA WŁOCHY – Anna Zakrzewska
DZIELNICA WOLA – Justyna Korga
DZIELNICA ŻOLIBORZ – Monika Grzyb
LEGIONOWO – Małgorzata Loba
FUNDACJA „ŚWIAT NA TAK” – Katarzyna Staniszewska
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WERDYKT JURY

Werdykt Jury XXIX Stołecznej Edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w 2022 r.

Jury w składzie:
Bogusław Łopuszyński – Dyrektor Ośrodka Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus,
		 Przewodniczący Jury
Edyta Kurant – Główny specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy
		Praga-Południe
Agnieszka Kowalska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak
		 w Dzielnicy Bielany
Aneta Szlakiewicz – Inspektor z Wydziału Edukacji i Wychowania
		 dla Dzielnicy Targówek
Mateusz Wietrak – Laureat Stołeczny i Ogólnopolski w 2018 r.
Katarzyna Staniszewska – Dyrektor Fundacji „Świat na Tak”
Marta Gierczak – Pracownik Fundacji „Świat na Tak”

wyłoniło:

LAUREATÓW INDYWIDUALNYCH
w kategorii „ÓSEMKI”
WERONIKA BRONISZEWSKA

Legionowo

WIKTORIA KRAJCZYŃSKA

Dzielnica Praga Północ

JĘDRZEJ KUKIER 			

Dzielnica Ursynów

DOMINIK LASKOWSKI 		

Dzielnica Ursynów

MAJA MACIEJEWSKA 		

Dzielnica Targówek

ALEKSANDRA PODGÓRSKA

Dzielnica Praga Południe

KATARZYNA WŁOCH 		

Dzielnica Bielany

POLA ZĘGOTA 			

Dzielnica Rembertów
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WERONIKA BRONISZEWSKA
17 LAT
II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Legionowie
LEGIONOWO

Weronika jest śmiałą, energiczną i pełną entuzjazmu dziewczyną. Jej przygoda z wolontariatem rozpoczęła się w czwartej klasie szkoły podstawowej.
Nawet podczas pandemii nie spoczęła na laurach – miała doskonałe pomysły i udzielała pomocy potrzebującym, uziemionym w domu przez kwarantannę. Robiła zakupy
i wyprowadzała psy na spacer.
W szkole zachęciła swoje młodsze koleżanki do autorskiej szkolnej akcji „Paczka od Sobieskiego”. We współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych UM
w Legionowie uczniowie przeprowadzili zbiórkę żywności i środków czystości dla osób
potrzebujących.
Weronika jest także inicjatorką akcji „Różowe pudełeczko” – artykuły higieniczne dla
dziewcząt ze szkoły. To jej pomysł i realizacja.
Laureatka angażuje się i doskonale organizuje różnorodne prace na rzecz szkoły. Swoją
pracowitością i zaangażowaniem, ale także otwartością, pociąga za sobą wiele osób.
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WIKTORIA KRAJCZYŃSKA
18 LAT
Zespół Szkół nr 14 w Warszawie
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wiktoria to uzdolniona lingwistycznie, towarzyska dziewczyna z uśmiechem na twarzy.
Jest perfekcjonistką w swoich działaniach i z determinacją dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu.
Ta pogodna osiemnastolatka pomaga swoim szkolnym kolegom w nauce języka angielskiego. Wspiera szkolny wolontariat w wielu przedsięwzięciach. W tym roku brała udział m.in. w akcji krwiodawstwa, propagując ideę i cele honorowego oddawania
krwi. Nieobojętny jest jej los czworonożnych przyjaciół. Wiktoria regularnie włącza się
w zbiórki na ich rzecz.
Jednak to nie wszystko. Cztery razy w tygodniu dziewczynka udziela się w Powiślańskiej
Fundacji Społecznej, która ma pod opieką dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Tam, w świetlicy edukacyjnej, uczy jako wolontariuszka angielskiego,
hiszpańskiego a nawet japońskiego. Pomaga podopiecznym w opanowywaniu emocji
w krytycznych sytuacjach. Wspomaga również kadrę wychowawczą Fundacji w organizacji i realizacji wycieczek, rozgrywek sportowych oraz warsztatów tematycznych.
Wiktoria mówi, że wraz z innymi wolontariuszami chciałaby zmieniać świat na lepsze
i pokazać ludziom, że każdy może stać się lepszym człowiekiem. Jest w stanie pomóc
każdemu, kto tego bardzo potrzebuje.
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JĘDRZEJ KUKIER
14 LAT
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty
DZIELNICA URSYNÓW

Jędrzej to sympatyczny czternastolatek. Od trzech lat pracuje w szkolnym wolontariacie.
Cechuje go koleżeńskość i sumienność.
W szkole Jędrek poświęca swój wolny czas młodszym kolegom ze świetlicy, organizując im różne zabawy i zajęcia. Dzieciaki bardzo chętnie grają w murarza i berka oraz
bawią się w chowanego. Dla tych dzieci jest wzorem i autorytetem.
Jednak nie tylko na zabawie skupia się ten wspaniały młody człowiek. Regularnie udziela koleżeńskich korepetycji, łącząc się przez komunikator internetowy z dziewczynką,
która potrzebuje pomocy w nauce.
Jędrzej włącza się w wiele wolontarystycznych akcji szkolnych, m.in. w pomoc w organizacji festynów społecznościowych, wieczorów poezji i kawiarenek charytatywnych.
Chłopiec sam o sobie mówi: „Pomaganie innym sprawia mi ogromną satysfakcję. Tak
wiele można, jeśli się tylko chce, i do tego wcale nie trzeba dużych pieniędzy. Wystarczy
chcieć i świat staje się inny”.
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DOMINIK LASKOWSKI
19 LAT
LXX Liceum Ogólnokształcące
im. Aleksandra Kamińskiego
w Warszawie
DZIELNICA URSYNÓW

Dominik jest pogodnym, wytrwałym i niespotykanie skromnym młodym człowiekiem.
Od 2016 roku laureat jest wolontariuszem w Domu Emeryta (Centrum Księdza Orione)
w rodzinnym Brańszczyku. Tam pomaga w pracach porządkowych na terenie ośrodka,
robi zakupy, odwiedza chorych mieszkańców. Ostatnio razem z bratem utworzyli mały
zespół muzyczny i wystawili jasełka dla podopiecznych oraz wspólnie kolędowali.
Od czterech lat Dominik angażuje się także w program na rzecz osób upośledzonych
umysłowo „Drabina Jakubowa”. Dominik wyjeżdża jako opiekun na wszystkie sylwestrowe i wakacyjne turnusy rehabilitacyjne. Tam sprawuje całodobową opiekę nad przydzielonym podopiecznym, wykonuje wszystkie czynności pielęgnacyjne i dba o jego dobre
samopoczucie.
Nasz laureat ma kontakt z podopiecznymi przez cały rok. Pomaga im dotrzeć na cotygodniowe spotkania w duszpasterstwie chorych. W ramach Anielskiej Domówki odwiedza niepełnosprawnych w domach oraz organizuje grupowe wyjścia do restauracji
i na pikniki, dzięki którym osoby te mogą przeżyć wspaniałą przygodę, wyjść z domu
a jednocześnie odciążyć swoich stałych opiekunów.
Satysfakcję sprawiają Dominikowi relacje, które udaje mu się nawiązać z podopiecznymi. Cieszy go, kiedy udaje mu się dotrzeć do niewidomej dziewczyny, otworzyć ją na
świat lub kiedy podopieczny prosi, aby to właśnie on był jego opiekunem na kolejnym
turnusie.
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MAJA MACIEJEWSKA
17 LAT
XLVI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
DZIELNICA TARGÓWEK

Maja jest pełną empatii siedemnastoletnią przyszłą przedszkolanką, rozdartą pomiędzy
działaniami na Targówku i na Woli.
Wolontariuszka mieszka i uczy się na Targówku. Już w szkole podstawowej chodziła
do przedszkola czytać dzieciom książki oraz organizowała dyskoteki dla osób niepełnosprawnych, związanych z Parafią św. Marii Magdaleny. Obecnie, w liceum, Maja włącza
się we wszystkie akcje organizowane przez szkolny wolontariat, m.in.: Szlachetna Paczka, Gorączka Złota dla PCK.
Jednak to na Woli Maja spędza najwięcej czasu jako wolontariuszka. Od 2019 roku związana jest z Wolskim Centrum Kultury. Brała udział m.in. w spacerach dla osób niepełnosprawnych, organizowała i przeprowadzała gry terenowe „Wolna Wola – Odolany”.
Maja pasjonuje się historią. To zainteresowanie pomaga jej podczas wystaw i spacerów,
związanych z przeszłością Warszawy – jest przewodnikiem wolontariuszką po dzielnicy
Wola.
Od lutego br. dziewczynka w każdy weekend przygotowuje kanapki, które zawożone
są na dworzec kolejowy i przekazywane uchodźcom z Ukrainy. Pomaga również w sortowaniu dla nich darów.
Maja jest otwarta na innych. Wolontariat traktuje także jako możliwość poznawania nowych osób i zawierania przyjaźni.
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ALEKSANDRA PODGÓRSKA
18 LAT
XIX Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Warszawy
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Ola to uśmiechnięta, energiczna i ciekawa świata osoba z ambitnymi planami na przyszłości – chce zostać chemikiem jądrowym.
Jest pełna pomysłów i chęci do pracy. W swojej szkole reaktywowała wolontariat,
obecnie prężnie działający. Aleksandra swoją kreatywnością zaskakuje nawet nauczycieli. Wpadła na pomysł stworzenia w liceum strefy relaksu oraz ogrodu deszczowego.
Napisała wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, uzyskała fundusze, zorganizowała
zespół chętnych uczniów z którymi wspólnie zrealizowała projekt.
Jest doskonałą liderką i koordynatorką. Projekty przez nią prowadzone kończą się
ogromnymi sukcesami. To dzięki niej i kierowanymi przez nią stu trzydziestoma wolontariuszami udało się zebrać łącznie trzy tony żywności dla Banku Żywności.
Nie tylko ludzie, również zwierzęta otrzymały pomoc. Ola przygotowała kiermasz, z którego dochód przeznaczony był na budowę nowych bud dla psów w schroniskach w Falenicy i Nowym Dworze Mazowieckim.
Aleksandra myśli przyszłościowo: wolontariat wzbogaca jej doświadczenia, które
w przyszłości pozwolą na rozszerzenie jej działań.
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KATARZYNA WŁOCH
13 LAT
Szkoła Podstawowa nr 293
im. Jana Kochanowskiego w Warszawie
DZIELNICA BIELANY

Kasia jest skromną uczennicą klasy siódmej, otwartą na ludzi potrzebujących. Zachęca
kolegów do działania na rzecz klasy i szkoły.
Dziewczynka z własnej inicjatywy odwiedza przedszkolaki przy ulicy Broniewskiego
i czyta im książki. Robi to oczywiście bezinteresownie a uśmiech dzieci jest dla niej
największą nagrodą. Od trzech lat angażuje się w działania Młodzieżowego Domu Kultury na Woli. Pomaga w przygotowaniach do wystaw, organizuje konkursy i zabawy dla
dzieci oraz pracuje w „Klubie Czytelnika”.
Laureatka włącza się również w wiele akcji szkolnych a część z nich to jej inicjatywa.
Brała udział m.in. w zbiórce szczoteczek do zębów dla dzieci z Afryki „Kup Pan Szczotkę” dla Fundacji Redemptoris Missio, w zbiórce zniczy w projekcie „Szkoła pamięta”.
Katarzyna jest aktywna także w grupie „Pomocne Bielany”. Zbierała książki dla potrzebującej dziewczynki, ubrania dla uchodźców z Afganistanu oraz dary dla chorych z oddziałów covidowych.
Kasia jest tolerancyjna. Uważa, że to jedna z najważniejszych cech wolontariusza.
W osobach z niepełnosprawnościami widzi pełnowartościowych ludzi.
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POLA ZĘGOTA
15 LAT
Szkoła Podstawowa nr 217
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Obrońców Radiostacji
AK w Rembertowie w Warszawie
DZIELNICA REMBERTÓW

Pola jest aktywną i chętną do pomocy piętnastolatką.
Jest całkowicie oddana wychowankom Domów Dziecka im. Jana Korczaka w Olecku. Systematycznie pomaga jednemu z dzieci w nauce języka polskiego, angielskiego
i matematyki. Utrzymuje z nim stały kontakt. Chłopiec wie, że może zwrócić się do niej
o pomoc w każdej chwili.
Pola zorganizowała zbiórkę kosmetyków dla starszych dzieci z Domu Dziecka oraz
świąteczną zbiórkę prezentów dla wszystkich podopiecznych z Olecka. Z pomocą
mamy osobiście dostarczyła dzieciom prezenty.
Dziewczynka całym sercem zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
W weekendy pracuje jako wolontariuszka w charytatywnym sklepie dla kobiet z Ukrainy
w Rembertowie. Planuje zorganizować lekcje tańca dla dzieci uchodźców, które będzie
sama prowadziła.
Pomaganie daje Poli dużo satysfakcji.
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WERDYKT JURY

Werdykt Jury XXIX Stołecznej Edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w 2022 r.

Jury w składzie:
Bogusław Łopuszyński – Dyrektor Ośrodka Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus,
		 Przewodniczący Jury
Edyta Kurant – Główny specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy
		Praga-Południe
Agnieszka Kowalska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak
		 w Dzielnicy Bielany
Aneta Szlakiewicz – Inspektor z Wydziału Edukacji i Wychowania
		 dla Dzielnicy Targówek
Mateusz Wietrak – Laureat Stołeczny i Ogólnopolski w 2018 r.
Katarzyna Staniszewska – Dyrektor Fundacji „Świat na Tak”
Marta Gierczak – Pracownik Fundacji „Świat na Tak”

wyłoniło:

LAUREATÓW GRUPOWYCH
w kategorii „ÓSEMKI”
DZIELNICA MOKOTÓW
„MY POMAGAMY”
Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego
DZIELNICA WŁOCHY
WOLONTARIAT
CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
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„MY POMAGAMY”
Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39
im. Edmunda Jankowskiego

Dzielnica Mokotów

„MY POMAGAMY” to grupa wolontariacka, która od dwóch lat działa w Zespole Szkół nr
39. Są to dziewczyny, które we współpracy z samorządem i uczniami podejmują różne
działania charytatywne.
Pośród wielu akcji, które wolontariuszki proponują w swojej szkole, na uwagę zasługują
dwie, które wymyśliły samodzielnie:
„Korki za korki” – to pomysł na udzielanie korepetycji kolegom ze szkoły i pozyskiwanie korków na akcję pomocowe dla potrzebujących. W akcję włączyli się zarówno uczniowie jak
i nauczyciele udzielając bezpłatnych korepetycji, każdemu kto ich potrzebuje w zamian
za plastikowe nakrętki. Zasada jest prosta – potrzebujesz korepetycji, przynosisz korki
i dostajesz korki.
Następną akcją, która była ich autorskim pomysłem, była „Krwiorenka”. Dziewczynom
udało się do szkoły ściągnąć autobus, w którym można było oddać krew a w zamian
skorzystać bezpłatnie z „Krwiorenki”, czyli kawiarenki dla krwiodawców. Miały również
pomysł, jak z kawiarni mogą skorzystać uczniowie, którzy nie oddają krwi. Dla nich kawiarenka była płatna a dochód ze sprzedaży przeznaczony był na zbiórkę na operację
dla koleżanki ze szkoły.
Wolontariat z tej szkoły pomaga również uchodźcom z Ukrainy. W punkcie hotelowym
przygotowują pokoje, łóżka i pościel przeznaczone dla przybyłych.
Każda z dziewczyn prowadzi także swoją działalność wolontariacką poza szkołą. Martyna pomaga zwierzakom w schronisku, sprząta kojce, wyprowadza psy na spacer. Natomiast Edyta jest harcerką i prowadzi drużynę harcerską.
Dziewczyny mówią, iż ledwie starcza im doby na wszystkie działania ale niosą pomoc,
bo daje im to satysfakcję i radość.
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WOLONTARIAT
CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

Dzielnica Włochy

Laura, Wiktoria i Thien-Nhy to dziewczyny, które nigdy nie zawodzą a ich postawa jest
godna naśladowania. W tych trudnych czasach zawsze znajdują czas, by poświęcić go
na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Były również inicjatorkami i realizatorkami różnych akcji, które odbyły się w szkole.
Działają także na rzecz środowiska lokalnego dzielnicy. Z ich inicjatywy objęto opieką
jadłodzielnię przy Urzędzie Dzielnicy Włochy, w której można zostawić żywność dla
potrzebujących. Dzięki dziewczynom każda z klas z ich szkoły przyłączyła się do tej
akcji. Zawsze znajdzie się ktoś, kto po drodze do lub ze szkoły dorzuci coś od siebie
do tego punktu.
Wolontariuszki prowadzą również szeroką pomoc koleżeńską, czy to w nauce czy też
w innych sprawach, pomagając rozwiązywać problemy uczniów.
Dziewczyny są autorkami projektu „Czerwona odsiecz”, który jest skierowany do młodzieży i ma na celu zachęcenie jej do oddawania krwi na rzecz osób walczących
w Ukrainie.
Ich mottem są słowa wypowiedziane przez O. Fabiana Kaltbacha OFM: „Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków
aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci…”. Więc dziewczyny w myśl tej idei co dzień
„grzeszą” tą dobrocią i pomagają, jak tylko mogą.
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WERDYKT JURY

Werdykt Jury XXIX Stołecznej Edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w 2022 r.
Jury w składzie:
Bogusław Łopuszyński – Dyrektor Ośrodka Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus,
		 Przewodniczący Jury
Edyta Kurant – Główny specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy
		Praga-Południe
Agnieszka Kowalska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak
		 w Dzielnicy Bielany
Aneta Szlakiewicz – Inspektor z Wydziału Edukacji i Wychowania
		 dla Dzielnicy Targówek
Mateusz Wietrak – Laureat Stołeczny i Ogólnopolski w 2018 r.
Katarzyna Staniszewska – Dyrektor Fundacji „Świat na Tak”
Marta Gierczak – Pracownik Fundacji „Świat na Tak”

przyznało:

w kategorii „Ósemeczki”
WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE I STOPNIA
ALICJA BAKUN
JAKUB JULIAN BEREZOWSKI
JULIAN BOMBIK
KONSTANCJA CHACUN-KĄDZIOŁA
HANNA LECHOWICZ
MICHAŁ ZYSK

Legionowo
Dzielnica Ursynów
Dzielnica Wesoła
Dzielnica Bielany
Dzielnica Wesoła
Dzielnica Wesoła

oraz WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE II STOPNIA
VERANIKA APANASOVICH
BARBARA PILECKA
TYMON SINULINGGA
HANNA ZAJĄC

Dzielnica Wesoła
Dzielnica Wesoła
Legionowo
Dzielnica Wesoła
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA
W KATEGORII „ÓSEMECZKI”

ALICJA BAKUN
11 LAT
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Legionów Polskich
LEGIONOWO

Alicja ma 11 lat i od początku swojej działalności w wolontariacie wiedziała, jakim aktywnościom społecznym chce poświęcić swój czas. Wybrała pomoc młodszym kolegom.
Dziewczynka raz w tygodniu wspiera swoich kolegów w świetlicy szkolnej przy odrabianiu prac domowych oraz czyta im książki. Organizuje dzieciom ciekawe gry i zabawy,
wykazując przy tym sporą kreatywność.
Wolontariuszka zaangażowała się również w pomoc w przedszkolu, organizuje różne
zabawy dla dzieci oraz zajęcia plastyczne.
Ala bardzo aktywnie włącza się w organizację kiermaszów szkolnych z których dochód
przeznaczony jest na różne cele charytatywne. Dziewczyna w swoim wolnym czasie
przygotowuje prace plastyczno – techniczne, które sprzedaje na tych kiermaszach.
Ta młoda społeczniczka czynnie uczestniczy we wszystkich akcjach, organizowanych
przez Klub Młodego Wolontariusza ze swojej szkoły a części z nich jest inicjatorką.
W życiu kieruje się zasadą, którą wpoili jej rodzice: „Traktuj innych tak, jak sama chcesz
być potraktowana”. Ala wdraża ją w życie gdyż uważa, że: „Gdyby każdy człowiek tak
postępował, świat byłby o wiele lepszy”.
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JAKUB JULIAN BEREZOWSKI
11 LAT
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
Dzielnica Ursynów

Jakub jest uczniem klasy piątej a do wolontariatu szkolnego należy od dwóch lat.
Podczas pandemii wspierał na przykład działania e-wolontariatu, zachęcał do udziału
klasę i znajomych, aby pomagali sobie nawzajem.
Aktywnie działa w obszarze pomocy koleżeńskiej. Uczestniczy w projekcie „Starsza siostra, starszy brat”, prowadząc dla uczniów świetlicy zajęcia plastyczno – techniczne.
Kuba wymyślił również zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego, których ma w domu
bardzo dużo. Przynosi je do szkoły i wraz z dziećmi ze świetlicy konstruują wspaniałe
budowle rozmawiając o architekturze, która jest jedną z pasji chłopca.
Wolontariusz przy okazji akcji pomocy dzieciom uciekającym przed wojną z Ukrainy,
aby umilić im pierwsze chwile w obcym kraju, przygotował małe pudełeczka klocków
Lego z tak cennych dla siebie domowych zbiorów.
Kuba o sobie mówi tak: „Kiedy pomagam innym, czuję radość i dumę”.
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JULIAN BOMBIK
11 LAT
Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
DZIELNICA WESOŁA

Julek jest uczniem piątej klasy integracyjnej. Jest bardzo cichy i spokojny. Mimo swoich
ograniczeń których doświadcza od czwartego roku życia, próbuje odnaleźć się w świecie starszych dzieci i młodzieży.
Komunikowanie się z rówieśnikami stanowi dla Juliana wyzwanie ale stara się pomagać
innym. Wolontariat stał się dla niego formą terapii, pozwala na budowanie nowych relacji i pokonywanie samego siebie.
Wolontariusz chętnie włącza się w akcje organizowane przez Szkolny Klub Wolontariatu
ale również samodzielnie pomaga kolegom w lekcjach.
Sam, wiedząc o swoich ograniczeniach, daje prawo innym do ich słabości, może właśnie dlatego jest tak bardzo ceniony przez kolegów, którym pomaga. Nie ocenia ich,
pokazując jednocześnie, iż nie należy załamywać się swoimi porażkami.
Julek o pomaganiu innym mówi: „Gdy pomaga się komuś, uśmiechają się wtedy dwie
osoby”.
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KONSTANCJA
CHACUN-KĄDZIOŁA
11 LAT
Szkoła Podstawowa nr 209
im. Hanki Ordonówny
Dzielnica Bielany

Konstancja jest uczennicą klasy szóstej i wolontariuszką szkolnego „Klubu Ośmiu”. Chętnie bierze udział w akcjach przez niego organizowanych a ze swoich obowiązków wywiązuje się sumiennie i odpowiedzialnie. Podejmuje również własne inicjatywy, w które
angażuje innych uczniów.
Dziewczynka zainicjowała u siebie w szkole akcję zbiórki funduszy dla jeży z Ośrodka
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jeżurkowo Fundacji Na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt
PREMIUM. Na aukcję własnoręcznie przygotowała wyroby rękodzielnicze i upiekła ciasteczka a potem sprzedawała je podczas kiermaszu wraz z koleżankami z klubu wolontariatu.
Wolontariat Konstancji ma również charakter międzynarodowy. Dziewczynka, przebywając we Francji, włączyła się w pomoc na rzecz Stowarzyszenia FESTIVAL DES FILETS
BLEUS. Pomagała też w organizacji festynów historycznych.
Wolontariuszka pomaga również mamie w domu z młodszym rodzeństwem, co jest dla
niej bardzo ważnym zajęciem.
Aktualnie włączyła się w pomoc nowoprzybyłym do jej szkoły dzieciom z Ukrainy. Pomaga im w lekcjach i w zaaklimatyzowaniu się w szkole.
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HANNA LECHOWICZ
11 LAT
Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
DZIELNICA WESOŁA

Hania to uczennica klasy czwartej, która z życzliwością i miłym słowem zawsze bardzo
chętnie służy innym. Chętnie porozmawia z każdym, kto potrzebuje wsparcia w klasie,
szuka rozwiązań konfliktów i troszczy się o innych.
Dziewczynka pomaga w świetlicy koleżankom i kolegom w odrabianiu lekcji dwa lub
trzy razy w tygodniu.
Gdy Hanna usłyszała, iż uchodźcy z Ukrainy przebywający na dworcu są głodni, wraz
ze swoją koleżanką Marysią postanowiły przekonać obydwie mamy, że należy dla nich
przygotować kanapki i zawieść je tam, gdzie są potrzebne. Mamy udało się namówić
a dziewczynki wspólnie przygotowały aż pięćdziesiąt kanapek, które z pomocą rodziców dostarczyły na dworzec.
Hania postanowiła zaangażować również koleżankę do pomocy w sprzątaniu polanki
obok miejsca ich zamieszkania. Dziewczynki zebrały trzy worki śmieci. Dzięki ich pracy
korzysta się teraz z polanki dużo przyjemniej.
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MICHAŁ ZYSK
13 LAT
Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
Dzielnica Wesoła

Opowieść o swoim wolontariacie Michał zaczął od słów: „Wolontariat to moje życie,
pomaga mi zapanować nad moim gniewem i być lepszym”.
Chłopiec, mimo swoich trudności, bardzo mocno i aktywnie włącza się w działania
Szkolnego Koła Wolontariatu. Jest również nieustającym inicjatorem różnych akcji,
w które stara się wciągać swoich kolegów ze szkoły.
Wolontariusz bardzo chętnie zaangażował się w występy dla osób starszych w DPS-ie.
Gdy dowiedział się o 101. urodzinach pensjonariuszki tego ośrodka postanowił uczcić
jej urodziny balonami, których było aż 101. Razem z pozostałym wolontariuszami
nadmuchali je wspólnie i zanieśli do szacownej jubilatki.
Michał włącza się również w pomoc swojej parafii. To właśnie tam zainicjował akcję
zbierania książek dla dzieci z poprawczaka.
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA
W KATEGORII „ÓSEMECZKI”

VERANIKA APANASOVICH
10 LAT
Dzielnica Wesoła,
Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

BARBARA PILECKA
12 LAT
Dzielnica Wesoła, Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

TYMON SINULINGGA
9 LAT
Legionowo, Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Legionowie

HANNA ZAJĄC
12 LAT
Dzielnica Wesoła, Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie
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WERDYKT JURY

Werdykt Jury XXIX Stołecznej Edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w 2022 r.

Jury w składzie:
Bogusław Łopuszyński – Dyrektor Ośrodka Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus,
		 Przewodniczący Jury
Edyta Kurant – Główny specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy
		Praga-Południe
Agnieszka Kowalska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak
		 w Dzielnicy Bielany
Aneta Szlakiewicz – Inspektor z Wydziału Edukacji i Wychowania
		 dla Dzielnicy Targówek
Mateusz Wietrak – Laureat Stołeczny i Ogólnopolski w 2018 r.
Katarzyna Staniszewska – Dyrektor Fundacji „Świat na Tak”
Marta Gierczak – Pracownik Fundacji „Świat na Tak”

przyznało:

WYRÓŻNIENIA GRUPOWE
w kategorii „Ósemeczki”
DZIELNICA URSYNÓW
Wolontariat Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
DZIELNICA BEMOWO
Grupa „Troje Wspaniałych” ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
LEGIONOWO
Szkolne Koło Wolontariatu w Szkoła Podstawowa nr 8
im. 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty
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Wolontariat
Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
Dzielnica Ursynów
Wolontariat działa w szkole od roku 2009 a w bieżącym roku szkolnym ma aż 207 członków.
Klub wolontariatu kieruje się zasadą dbania o najbliższych którzy żyją obok i często potrzebują pomocy. Dlatego dzieci działają na terenie szkoły pomagając społeczności uczniowskiej: organizują obiady, wycieczki szkolne, żywność, buty dla potrzebujących uczniów
i ich rodzin. We wrześniu przeprowadzają zbiórkę artykułów szkolnych, które przekazują
swoim kolegom i koleżankom. Klub ma rozeznanie, które rodziny potrzebują pomocy
materialnej. W czasie pandemii, kiedy trudno było organizować spotkania, wydelegowani
wolontariusze dostarczali produkty dla osób starszych i chorych.
Dzieci angażują się także w akcje Caritas Polska przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Warszawie. Pomagają w przygotowaniu spotkań wigilijnych i wielkanocnych dla osób
samotnych i chorych – odpowiadają za część artystyczną oraz troszczą się o upominki dla
gości. Przed 6 grudnia zorganizowali zbiórkę słodyczy i przekazali dzieciom aż 44 paczki
od Św. Mikołaja. Natomiast przed Świętami Bożego Narodzenia udało im się obdarować 25
rodzin. Wolontariusze sami rozwozili wszystkie paczki, odwiedzając zaprzyjaźnione ze szkołą rodziny. Spędzali z nimi wówczas trochę czasu na rozmowie i zabawie z dziećmi.
Wszyscy członkowie szkolnego wolontariatu są bardzo wrażliwi i bardzo chętnie poświęcają swój czas dla innych. Zawsze można na nich liczyć!
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Grupa „Troje Wspaniałych”
ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341
im. Twórców Literatury Dziecięcej
Dzielnica Bemowo
Wolontariat w tej szkole ma potrójną moc, ponieważ należą do niego wspaniałe trojaczki: Ksenia, Sonia i Kuba. Chcą nieść pomoc każdemu, kto tego potrzebuje. Ich motto brzmi: „Nie pękam. Spełniam marzenia”. Wcześniej, w młodszych klasach, działali
na osiedlu, pomagali chorym sąsiadom, wyprowadzali ich psy i wyrzucali śmieci.
Trojaczki wciągają do pomocy swoich koleżanki i kolegów. Wolontariusze organizują kiermasze, na które sami pieką ciasta a dochód przeznaczają na akcje, w których szkoła bierze
udział, m.in. „Paczka dla Kombatanta”, „Paczka dla Rodaków na Wileńszczyźnie”. Sprzedaż
ciast prowadzona jest regularnie przez cały rok. Ze zgromadzonych środków udało się
zakupić lodówkę i kabinę prysznicową dla rodziny w ramach „Szlachetnej Paczki.” Sonia,
Kuba i Ksenia przekazali na ten cel także swoje pieniądze, które oszczędzali na zakup
konsoli do gier.
Dzieci pomagają młodszym uczniom w świetlicy w odrabianiu lekcji, udzielają się w szkolnej bibliotece. Wspomogli akcję „Daj włos”, przekazując włosy na potrzeby wykonania
peruk dla osób chorych na nowotwory. Wolontariusze wzięli również udział w zbiórce
odzieży dla podopiecznych Domu Dziecka w Morągu. W czasie pandemii w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej rozprowadzali maseczki dla mieszkańców Bemowa.
To wspaniałe rodzeństwo ujmuje swoją dobrocią i empatią.
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Szkolne Koło Wolontariatu
w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty
Legionowo
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” – tymi słowami
kierują się członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w SP 8 w Legionowie.
Wolontariusze dają z siebie wiele. Włączają się w mnóstwo akcji, planując ich przebieg
od kampanii reklamowej do informacji o osiągniętych efektach. W ten sposób udało się
uszyć poduszki w kształcie emotek („Emotkowe Pożeracze Smutków”) i przekazać je małym pacjentom w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dla UNICEF, w ramach projektu „Wszystkie kolory świata”, uszyli laleczki. Dochód z ich sprzedaży został przekazany
na zakup szczepionek dla dzieci w Afryce. Przeprowadzili zbiórkę żywności, zabawek i pieluch dla Domu Dziecka w Chotomowie. Zaangażowali się również w projekt edukacyjny
EKO-SZKOŁA. Dzięki niemu na terenie powiatu legionowskiego posadzili drzewka.
Dzieci z Koła Wolontariatu promują ekologię. Fantastycznym przedsięwzięciem był ich autorski program warsztatów ekologicznych dla uczniów z klas 0-3. W ramach tego projektu
przekazali swoim młodszym kolegom wiedzę na temat ochrony środowiska i segregacji śmieci. Członkowie wolontariatu zaproponowali szkole świętowanie Dnia Pszczoły i Dnia Wody.
Przygotowali film edukacyjny na temat zasobów wody na Ziemi. Z okazji Dnia Drzewa nagrali
audiobook do książki „Drzewo życzeń” i zamieścili go na wirtualnej e-gazetce szkolnej.
Każdy z wolontariuszy jest wyjątkowy a działając razem tworzą coś niezwykłego. Dla
wielu uczniów są wzorem do naśladowania. Dzięki nim w wolontariat angażuje się coraz
więcej kolegów i koleżanek ze szkoły.
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LISTA OSÓB REKOMENDOWANYCH
PRZEZ DZIELNICE M.ST. WARSZAWY
DO ELIMINACJI STOŁECZNYCH
W Kategorii „Ósemka”
BEMOWO: Hanna Borowska, Zuzanna Borowska, Zuzanna Kozioł, Julia Stępień
BIELANY: Karolina Pekrul, Mateusz Polak, Katarzyna Ratajska, Katarzyna Włoch
PRAGA POŁUDNIE: Aleksandra Podgórska
PRAGA PÓŁNOC: Wiktoria Krajczyńska
TARGÓWEK: Iga Kozarzewska, Maja Łabodzian, Róża Lewandowska,
Maja Maciejewska, Nadia Szymanik, Katarzyna Zawodnik
REMBERTÓW: Pola Zęgota, Honorata Waligórska
URSUS: Laura Filipiuk, Mateusz Wojciewski
URSYNÓW: Katarzyna Chrzanowska, Wiktoria Dobrzyńska, Jędrzej Kukier,
Dominik Laskowski, Mateusz Ring, Antonina Sionko, Joanna Skoworodko,
Maja Zastocka
WAWER: Maja Buczkowska, Amelia Grabowska, Joanna Kuśmierczak,
Julian Patulski, Jakub Pszczel, Maria Strzelczyk
WESOŁA: Ida Bzdęga, Joanna Stachyra
WŁOCHY: Wiktoria Olszówka, Weronika Warczyk, Zofia Wolińska
LEGIONOWO: Weronika Broniszewska, Klaudia Gudyn, Maja Powroziewicz,
Natalia Sejda

W Kategorii „Ósemeczki”
BIELANY: Konstancja Chacun-Kądzioła
URSYNÓW: Jakub Julian Berezowski
WESOŁA: Veranika Apanasovich, Julian Bombik, Hanna Lechowicz,
Barbara Pilecka, Hanna Zając, Michał Zysk
LEGIONOWO: Alicja Bakun, Tymon Sinulingga

W Kategorii „Ósemka Grupy”
MOKOTÓW: Wolontariat Ekonomik przy Technikum Ekonomicznym nr 8;
Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego
WŁOCHY: CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
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LISTA OSÓB REKOMENDOWANYCH
PRZEZ DZIELNICE M.ST. WARSZAWY
DO ELIMINACJI STOŁECZNYCH
W Kategorii „Ósemeczka Grupy”
BIELANY: Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza;
Klub Ośmiu „Serce na dłoni” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej;
Klub Ośmiu przy Szkole Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk;
Klub Ośmiu w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego;
Szkolny Klub Wolontariatu „Wolontariusze bez Barier” przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija;
BEMOWO: Grupa „Troje Wspaniałych” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej;
Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego
w Warszawie;
Szkolne Koło Wolontariatu Szkoła Podstawowa nr 357;
BIAŁOŁĘKA: Wolontariat „BRACIA” przy Szkole Podstawowej 257
im. prof. Mariana Falskiego;
PRAGA-POŁUDNIE: Szkoła Podstawowa nr 401 im. Macieja Rataja;
URSYNÓW: Wolontariat Szkoły Podstawowej nr 96; „Klub Ośmiu”
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty;
WAWER: „Złota piątka” Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców
Kresowych;
Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów
Wołyńskich;
WILANÓW: Szkolny Klub Wolontariatu MYWolontariusze Szkoła Podstawowa nr 358
im. hetmana Jana Zamoyskiego;
Koło Wolontariatu “Kochamy, więc pomagamy” Szkoła Podstawowa nr 300 im.
Wandy Rutkiewicz;
WŁOCHY: Najlepsza SU do Spraw - wolontariat przy Szkole Podstawowej nr 94
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego;
Wolontariat przy Szkole Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza;
LEGIONOWO: Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 8
im. 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty;
Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Legionowie;
Klub Młodego Wolontariusza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legionowie.
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XXVIII
OGÓLNOPOLSKA EDYCJA
SAMORZĄDOWEGO KONKURSU
NASTOLATKÓW

„Ośmiu Wspaniałych”
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OGÓLNOPOLSKIE KOMITETY ORGANIZACYJNE
KONKURSU OŚMIU WSPANIAŁYCH W 2022 r.
Dolnośląskie

Gmina Wałbrzych

Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta
Wałbrzycha dr Romana Szełemieja.
Organizator: Biuro Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu – Anna Elżbieciak-Stec
Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego, Zespół ds. wolontariatu – Justyna Pater,
Justyna Stadniczenko

Dolnośląskie

Urząd Miasta
Wrocław

Kujawsko-Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie

Urząd Miasta
Bydgoszczy
Urząd Miasta
Torunia

Organizator: Zespół ds. wspierania organizacji
pozarządowych i wolontariatu – Karolina Jaruszewska
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia
Michała Zaleskiego.

Urząd Miasta
Włocławek
Urząd Miasta
Skierniewice
Urząd Miasta
Zgierz

Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta – Anna
Mikołajczyk oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu
– Ewa Skonieczka
Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Włocławek – Edyta Seider
Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Skierniewice – Agnieszka Gręda
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierz
Przemysława Konrada Staniszewskiego.

Urząd Miasta
Krakowa

Organizator: Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych
i Polityki Senioralnej UMZ – Patrycja Hajdenrajch
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego.

Kujawsko-Pomorskie
Łódzkie
Łódzkie

Małopolskie

Małopolskie

Mazowieckie

Mazowieckie
Mazowieckie

Opolskie

Urząd Miasta
i Gminy
w Myślenicach
Stowarzyszenie
Centrum Młodzieży
„Arka” w Radomiu
Powiat
Sochaczewski
Urząd Miasta
Pruszkowa
Urząd Miasta
Płocka

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom
Harcerza” w Krakowie, Dział Sportu, Tańca i Rekreacji
MDK – Wojciech Hausner
Organizator: Wydział Edukacji i Zdrowia UMiG
w Myślenicach – Małgorzata Ciemińska
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia
Radosława Witkowskiego oraz Biskupa Radomskiego bp
Marka Solarczyka. SCM „Arka” – ks. Krzysztof Bochniak
Organizator: Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi – Monika Kacprzak
Organizator: Wydział Inicjatyw Społecznych – Adam
Poholski
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka
Andrzeja Nowakowskiego.

Organizator: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw
Społecznych – Joanna Wiśniewska, Daniel Urbański
Powiat Kluczborski Konkurs pod patronatem Starosty Kluczborskiego
Mirosława Bireckiego.
Organizator: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Kluczborku – Anna Dzierżan
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OGÓLNOPOLSKIE KOMITETY ORGANIZACYJNE
KONKURSU OŚMIU WSPANIAŁYCH W 2022 r.
Opolskie

Opolskie
Opolskie

Podkarpackie
Podlaskie

Starostwo
Powiatowe
w Oleśnie
Urząd Miasta
i Gminy Kępno
Gmina Strzelce
Opolskie
Urząd Miasta
Tarnobrzega
Starostwo
Powiatowe
w Białymstoku

Podlaskie

Urząd Miejski
w Białymstoku

Pomorskie

Urząd Miasta
Słupska
Gmina Miasto
Elbląg
Miasto Kętrzyn

Warmińsko-Mazurskie
Warmińsko-Mazurskie
Warmińsko_Mazurskie
Warmińsko-Mazurskie
Warmińsko-Mazurskie

Powiat Olsztyński
Urząd Gminy
Ostróda
Urząd Miejski
w Ostródzie

Warmińsko-Mazurskie

Starostwo
Powiatowe
w Ostródzie

Warmińsko-Mazurskie
Zachodniopomorskie

Urząd Miasta
Olsztyna
Urząd Miasta
Białogard

Konkurs pod patronatem Starosty Oleskiego Rolanda
Fabianka.
Organizator: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
– Bogusława Szychowska, Monika Nalichowska-Keler
Organizator: Wydział Komunikacji Społecznej
– Bartłomiej Dziuba
Organizator: Gminny Zarząd Obsługi Jednostek, Dział
Oświatowo-Organizacyjny – Agnieszka KwitowskaTobys
Organizator: Wydział Organizacji i Partycypacji
Społecznej – Magdalena Korczak
Konkurs pod patronatem Starosty Powiatu
Białostockiego Jana Bolesława Perkowskiego.
Organizator: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji – Julita Skiepko
Konkurs pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza
Arcybiskupa dr Józefa Guzdka oraz Jego Ekscelencji
Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.
Organizator: Centrum Aktywności Społecznej – Alicja
Regucka
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
Organizator: Departament Edukacji – Karolina
Kuczyńska
Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn
Ryszarda Henryka Niedziółki. Organizator: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie – Anna Pawlik
Organizator: Wydział Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej – Barbara Guga
Organizator: Referat Oświaty – Ewa Malinowska
Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Ostróda
Zbigniewa Michalaka.
Organizator: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych –
Bożena Ratajczyk
Konkurs pod patronatem Starosty Ostródzkiego
Andrzeja Wiczkowskiego. Organizator: Wydział
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Ostródzie – Dorota Mazur
Organizator: Biuro ds. Współpracy z organizacjami
Pozarządowymi – Magdalena Jasińska
Konkurs pod patronatem Burmistrza Białogardu
Emilii Bury.
Organizator: Biuro Rady Miejskiej – Małgorzata
Zimmer
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WERDYKT JURY

Werdykt Jury XXVIII Ogólnopolskiej Edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w 2022 r.

Jury w składzie:
Marzanna Zawadzka – Ciępka – przedstawiciel Powiatu Prudnickiego,
				 Przewodnicząca Jury
Jolanta Dakowska – przedstawiciel Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Monika Kacprzak – przedstawiciel Powiatu Sochaczewskiego
Anna Samborska – przedstawiciel Białegostoku
Małgorzata Zimmer – przedstawiciel Białogardu
Mateusz Wietrak – Laureat Stołeczny i Ogólnopolski w 2018 r.
Katarzyna Staniszewska – Dyrektor Fundacji „Świat na Tak”
Marta Piasecka – przedstawiciel Fundacji „Świat na Tak”

wyłoniło:

LAUREATÓW
w kategorii „ÓSEMKI”
ALICJA ATAY

Miasto Siedlce

MAJA MACIEJEWSKA

Miasto Stołeczne Warszawa

KATARZYNA MAJOREK

Powiat Sochaczewski

MARTYNA PŁUSKA

Miasto Wrocław

ANNA ROZBIEWSKA

Miasto Ząbki

JULIA SZKLARZEWSKA

Miasto Białystok

JULIA TRYPUCKA

Miasto Kętrzyn

EMILIA WOLEŃ

Miasto Prudnik
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MIASTO SIEDLCE

ALICJA ATAY
14 LAT

Alicja ma 14 lat i jest uczennicą Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 7 lat.
Dziewczynka chętnie służy pomocą młodszym uczniom, pomagając im w odrabianiu
lekcji w świetlicy szkolnej. Zorganizowała w szkole Dzień Życzliwości i Dzień Uśmiechu,
uświadamiając rówieśnikom ogromne znaczenie nawet najdrobniejszych gestów, takich jak uśmiech czy życzliwe spojrzenie.
Przez siedem lat Alicja uczestniczyła w akcji „Adopcja serca na odległość”. Przekazywała
dużą część swoich oszczędności dla chłopca z Afryki, który dzięki jej pomocy ukończył
szkołę, zdobył upragniony zawód i prowadzi teraz swój warsztat komputerowy.
Od dwóch lat laureatka jest wolontariuszką Siedleckiego Domowego Hospicjum dla
Dzieci. Angażuje się w pomoc rodzinom w opiece nad ciężko chorymi dziećmi. Praca w hospicjum jest dla niej niezwykle ważna. Uczy pokory, cierpliwości, delikatności
i otwartości na drugiego człowieka. Jako wolontariuszka uczestniczy w wielu akcjach
charytatywnych organizowanych w ramach działalności Hospicjum, m.in. w zbiórkach,
kiermaszach, festynach.
W ubiegłym roku, razem ze swoją mamą, zorganizowała zbiórkę leków i materiałów
medycznych dla domu dziecka w Ukrainie.
Alicja głęboko wierzy w to, że dzięki dobrym ludziom świat może stać się miejscem,
w którym wszyscy będą mogli czuć się szczęśliwi. Uśmiech na twarzy drugiego człowieka jest dla niej najlepszą motywacją do dalszej pracy na rzecz potrzebujących. Pokazuje swoim koleżankom i kolegom, jak być dobrym i wartościowym człowiekiem. Jej
postawa życiowa jest godna pochwały i powinna być przykładem i inspiracją, zarówno
dla młodzieży, jak i dorosłych.
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MAJA MACIEJEWSKA

MIASTO ST. WARSZAWA

17 LAT

Maja jest pełną empatii siedemnastoletnią przyszłą przedszkolanką, rozdartą pomiędzy
działaniami na Targówku i na Woli.
Wolontariuszka mieszka i uczy się na Targówku. Już w szkole podstawowej chodziła
do przedszkola czytać dzieciom książki oraz organizowała dyskoteki dla osób niepełnosprawnych, związanych z Parafią św. Marii Magdaleny. Obecnie, w liceum, Maja włącza
się we wszystkie akcje organizowane przez szkolny wolontariat, m.in.: Szlachetna Paczka, Gorączka Złota dla PCK.
Jednak to na Woli Maja spędza najwięcej czasu jako wolontariuszka. Od 2019 roku związana jest z Wolskim Centrum Kultury. Brała udział m.in. w spacerach dla osób niepełnosprawnych, organizowała i przeprowadzała gry terenowe „Wolna Wola – Odolany”.
Maja pasjonuje się historią. To zainteresowanie pomaga jej podczas wystaw i spacerów,
związanych z przeszłością Warszawy – jest przewodnikiem wolontariuszką po dzielnicy
Wola.
Od lutego br. dziewczynka w każdy weekend przygotowuje kanapki, które zawożone
są na dworzec kolejowy i przekazywane uchodźcom z Ukrainy. Pomaga również w sortowaniu dla nich darów.
Maja jest otwarta na innych. Wolontariat traktuje także jako możliwość poznawania nowych osób i zawierania przyjaźni.
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POWIAT SOCHACZEWSKI

KATARZYNA MAJOREK
19 LAT

Katarzyna jest uczennicą czwartej klasy technikum w Zespole Szkół im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Sochaczewie.
Katarzyna jest bardzo zaangażowana w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od września 2021 jest wolontariuszką w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Chętnie wykonuje powierzone jej zadania, a także bierze udział w akcjach organizowanych
przez WTZ. Pomaga w organizacji wydarzeń okolicznościowych, spędza czas z uczestnikami oraz wspiera instruktorów w prowadzeniu zajęć. Wolontariuszka spędza również
czas z biorącymi udział w warsztatach podczas przerw. Proponuje im różne aktywności
rozwijające kompetencje społeczne. Kasia jest również otwarta na rozmowy z uczestnikami, wykonuje zadania związane z przygotowaniem materiałów do zajęć.
Bardzo aktywnie bierze udział także w wielu projektach i akcjach organizowanych przez
Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. Od kilku lat jest wolontariuszką działającego tam Klubu Wolontariuszy. Pracowała w długotrwałym projekcie skierowanym
do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym „Pogotowie Lekcyjne” oraz
kontynuowała pracę z dziećmi podczas zajęć wakacyjnych i podczas ferii zimowych.
Kasia jest przykładem starszej siostry – pomoże, wysłucha, porozmawia, pobawi się, ale
również zwróci uwagę oraz wytłumaczy.
Wolontariuszka współpracuje też z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Atria w Giżycach. Dzieci uwielbiają spędzać z nią czas na wspólnej nauce oraz zabawie. Kasia zwraca dużą uwagę na poprawne słownictwo i zachowanie, ucząc i tłumacząc dzieciom jak
dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Poznaje historię najmłodszych, motywuje ich
do zwiększonej pracy nad sobą, poszerzania zainteresowań.
Katarzyna współpracuje z wieloma Fundacjami i Stowarzyszeniami, bierze udział w piknikach i festynach rodzinnych, w olimpiadach i biegach sportowych. Jest wspaniałą, mądrą,
bardzo empatyczną dziewczyną, która tak pokochała pracę z drugim człowiekiem, że postanowiła zmienić kierunek obranej drogi zawodowej z ekonomicznej na pedagogiczną.
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MIASTO WROCŁAW

MARTYNA PŁUSKA
18 LAT

Martyna jest uczennicą trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego nr IV. Jest bardzo,
sumienna i empatyczna, inspiruje wolontariat szkolny swoimi pomysłami.
Razem z grupą kolegów podejmuje w szkole wiele inicjatyw. Czuwała nad akcją Nakrętki dla Borysa – pomoc dla chorego kuzyna jednej z uczennic. Zmobilizowała społeczność szkolną tak mocno, że w czasie nauki zdalnej zostało zebrane 500 kg nakrętek.
Zorganizowała akcję „Śliniak na dzień dziecka” – zbiórkę funduszy na specjalistyczne
śliniaki dla seniorów-podopiecznych Hospicjum Bonifratrów.
Martyna jest aktywna także poza szkołą. Włączyła się w organizację wydarzenia „Just
dance 2021 na przedmieściu. Daj się ponieść!” organizowanego przez Centrum
na Przedmieściu, co zapoczątkowało przyjaźń i dalszą współpracę z Centrum. Przygotowała z nimi m.in. Dzień Trójkąta – wielkie święto Przedmieścia Oławskiego.
Podczas Brave Kids Koordynowała występ grupy z Przedmieścia Oławskiego, dając wyraz swojemu zaangażowaniu w obie społeczności. Podczas całego, kilkutygodniowego,
festiwalu jej zadaniem było dbanie o artystów, towarzyszenie im podczas przerw oraz
urozmaicanie czasu wolnego. Jako wolontariusz brała udział w większości warsztatów
Brave Kids na terenie Wrocławia.
Martyna wzięła udział w projekcie „Łączą nas góry” – wycieczkach po Sudetach dla osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin, organizowanym przez fundację Ładne Historie.
Pełniła tam funkcję asystenta podopiecznych Fundacji. Z łatwością przełamywała bariery, stwarzając dla nich przestrzeń do swobodnego korzystania z uroku gór. Wybrała się
tam razem z mamą i psami.
„Wspaniali ludzie, nowe doświadczenia życiowe, nowe umiejętności, poznanie świata
i „światów” innych ludzi, odwzajemniony uśmiech i wspólna życzliwość, to są dla mnie
wartości nie do przecenienia. Tym jest dla mnie wolontariat.”
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MIASTO ZĄBKI

ANNA ROZBIEWSKA
14 LAT

Ania jest uczennicą ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.
W wolontariacie działa od czterech lat. Wolontariat i pomaganie jest jej pasją. Robi to
spontanicznie. Ma mnóstwo pomysłów. Jest osobą o drobnej posturze, ale stanowczym
działaniu i ogromnej sile przekonywania. „ Wszędzie jej pełno”. Ania jest odważna i przebojowa, ale nie przemądrzała. Jest osobą pogodną, zawsze pozytywnie nastawioną do
świata i ludzi. Jest godna zaufania, bardzo lubiana przez dzieci i ceniona przez dorosłych.
Dziewczynka interesuje się sportem (dobrze biega), psychologią (jest mediatorem i pomaga rozwiązywać konflikty w szkole), podróżami (chce zostać stewardessą i pomagać
w czasie lotów samolotem), działalnością społeczną (w szkole pełni rolę rzecznika praw
ucznia oraz jest wiceprzewodniczącą w Młodzieżowej Radzie Miasta).
Ania angażuje się wolontarystycznie zarówno w szkole jak i poza nią.
W szkolnej świetlicy dziewczynka pomaga młodszym uczniom w odrabianiu lekcji, organizuje im czas i wymyśla różne zabawy. Organizuje również pogotowie naukowe dla ukraińskich i polskich dzieci. Odprowadza dzieci z młodszych klas z szatni do sal lekcyjnych.
Poza tym w szkole Ania organizuje różne imprezy okolicznościowe, kiermasze i zbiórki.
Dziewczynka pomaga również w schronisku dla zwierząt.
Zaangażowała się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przygotowywała dla nich kanapki i naleśniki, segregowała dary dla nich przeznaczone.
Ania opiekuje się również starszymi sąsiadami. Pamięta też o zmarłych pracownikach
szkoły. Odwiedza ich groby na miejscowym cmentarzu.
Aż trudno uwierzyć, że starcza jej na to wszystko czasu. Potrafi wszystko załatwić. W pracy
wolontariusza nic nie stanowi dla niej przeszkody. Jest kreatywna i bardzo kontaktowa.
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JULIA SZKLARZEWSKA

MIASTO BIAŁYSTOK

18 LAT

Julia jest uczennicą trzeciej klasy Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana
Władysława Bryły w Białymstoku. Działania społeczne Julia rozpoczęła już w szkole
podstawowej i kontynuuje do chwili obecnej.
Ukończyła kurs udzielania pierwszej pomocy i aktywnie działa w harcerstwie. Była wolontariuszką podczas zawodów Nordic Walking, WOŚP i kiermaszów charytatywnych
na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Niejednokrotnie włączała się w ogólnopolskie akcje takie jak: Betlejemskie Światło Pokoju, Góra Grosza, Łańcuch Dobra
(pomoc dzieciom z dystrofią mięśniową), Szlachetna Paczka, Sprzątanie Świata.
Zaangażowała się w akcję zbirerania środków finansowych na rzecz Podlaskiego Hospicjum Domowego im. Proroka Eliasza, które buduje wiejskie hospicjum w Makówce.
Będąc stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia stara się pomagać wszystkim,
którzy potrzebują wsparcia finansowego na rozwój swoich uzdolnień.
Mimo dużej aktywności społecznej osiąga wybitne wyniki w nauce. Jako przewodnicząca samorządu uczniowskiego aktywnie promuje w środowisku szkolnym idee wolontariatu, ochrony środowiska, tolerancji, walki z uzależnieniami i zdrowego stylu życia.
Julia konsekwentnie dąży do celu i nie zraża się trudnościami. Ma w sobie naturalną
potrzebę czynienia dobra. Wszyscy mogą na nią liczyć, ponieważ jest odpowiedzialna,
zaangażowana i stale gotowa do niesienia pomocy. Julia zachęca wszystkich do podejmowania działalności dobroczynnej, która – jak sama twierdzi – nie tylko służy innym,
ale także wzbogaca nas samych, dowartościowuje i rozwija.
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MIASTO KĘTRZYN

JULIA TRYPUCKA
17 LAT

Julia jest uczennicą drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Z wolontariatem jest związana od kilku lat i we wszystkie działania
wkłada całe swoje serce. Jest wolontariuszką Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
„Sztama” – organizacji pozarządowej założonej z inspiracji jej szkolnych kolegów i koleżanek.
Julia przez wiele lat była wolontariuszką w stajni w Kątach: zajmowała się końmi, dbała
o budynek stajni oraz prowadziła zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Włączała się
w organizację wydarzeń stajennych, tj.: „Wakacje w siodle” oraz coroczny „Hubertus”.
Jest również wolontariuszką w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie, gdzie udziela
dzieciom korepetycji z chemii oraz dba o ich komfort i organizację wolnego czasu.
Największym wolontariackim osiągnięciem laureatki jest realizacja kampanii społecznej
przeciwko presji i braku akceptacji w szkołach. Ta kampania powstała we współpracy
z Amnesty International Polska w ramach projektu „Twój głos ma MOC!”, który realizuje wspólnie z kolegami i koleżankami. Celem akcji jest przede wszystkim pokazanie,
że różnorodność jest wartością a nie powodem do hejtowania, wykluczania czy dyskryminacji. Ich rolą w społeczności szkolnej jest przede wszystkim zadbanie o komfort i dobre samopoczucie każdego ucznia/uczennicy, bez względu na jego/jej płeć, orientację
seksualną, kolor skóry czy strój albo sposób bycia. Ta kampania to oddolna inicjatywa,
by udzielać pomocy tym, którzy jej potrzebują, jednak nie mają osoby, do której mogliby
się zwrócić lub po prostu wstydzą się poprosić o nią.
Bierze również udział w projekcie „Druha we mnie masz”, którego celem jest pomoc
uchodźcom z Ukrainy w zaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu, nauce języka polskiego i udzielanie wsparcia w tym trudnym dla nich czasie.
Działania wolontariackie przynoszą Julii ogromną radość. Lubi czuć się potrzebna innym i mieć świadomość, że dzięki niej kilku osobom żyje się lepiej. Zobaczyć błysk
w oku drugiego człowieka i uśmiech na jego twarzy jest dla Julii największą nagrodą.
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POWIAT PRUDNICKI

EMILIA WOLEŃ
17 LAT

Emilia jest uczennicą trzeciej klasy mundurowo-wojskowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.
Od trzech lat jest wolontariuszką „Powiatowego Klubu Ośmiu”. Od początku swojej działalności prowadziła stały wolontariat w świetlicy pod nazwą „Promyczek” w Gminnym
Ośrodku Kultury w Białej Prudnickiej, gdzie pomagała dzieciom w odrabianiu lekcji oraz
organizowała gry i zabawy. W drugiej klasie dziewczyna rozpoczęła stały wolontariat
w Bursie Międzyszkolnej przy ZSR w Prudniku. Uczyła raz w tygodniu języka polskiego
uczennice z Ukrainy, a w czasie pandemii kontaktowała się z nimi poprzez różne media
społecznościowe. W tym roku szkolnym stały wolontariat realizuje w Świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku. Opiekuje się dziećmi specjalnej troski poświęca im wiele czasu, organizując czas wolny pomagając im zmagać się
z ich niepełnosprawnością. Jednocześnie uczy języka polskiego tym razem uchodźców
z Ukrainy i zajmuje się popołudniami dziećmi ofiar wojny organizując im wolny czas.
Emilia przeprowadzała też liczne akcje charytatywne. Realizowała miedzy innymi projekt: „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji i „Razem dla Bezpieczeństwa” Starostwa Powiatowego w Prudniku biorąc udział w „ŚWIĘCIE TWÓRCZEJ PROFILAKTYKIAndrzejki 2019”. Zachęca rówieśników do pożytecznego spędzania czasu wolnego
i mobilizuje ich do pomagania innym. Dwukrotnie współorganizowała „Dzień na TAK”.
W tym roku odbyło się to ramach Obchodów Święta Szkoły. Zainicjowała otwarcie „Kawiarenki na TAK”, którą obsługiwała i zaopatrzyła w swoje wypieki.
Od tego roku szkolnego została powołana na gospodarza klubu, systematycznie organizuje spotkania, bardzo angażuje się w podejmowane akcje i jako pierwsza przynosi
dary inspirując pozostałych wolontariuszy do działania.
Emilka jest pogodna, kreatywna, pełna entuzjazmu i empatia. Konsekwentnie realizuje swoje
zamierzenia, pokonuje trudności. Zawsze można na niej polegać, potrafi współdziałać z innymi, a pracować z nią to czysta przyjemność. Jest niewątpliwym wzorem do naśladowania.
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LISTA OSÓB REKOMENDOWANYCH
PRZEZ KOMITETY LOKALNE
DO ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKICH

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
URZĄD MIASTA W WAŁBRZYCH: Amelia Węgiel
WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO: Martyna Płuska
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY: Aleksander Niemielewski
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK: Justyna Zygadło
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
MIASTO SKIERNIEWICE: Mateusz Stanisław Przerwa
URZĄD MIASTA ZGIERZ: Hanna Graczyk
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
KRAKÓW: Piotr Celej
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA: Maja Maciejewska
MIASTO ZĄBKI: Anna Rozbiewska
POWIAT SOCHACZEWSKI: Katarzyna Majorek
URZĄD MIASTA SIEDLCE: Alicja Atay
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
GMINA STRZELCE OPOLSKIE: Marta Jureczko
POWIAT KLUCZBORSKI: Aleksandra Bielska
STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE: Dominika Olszowa
STAROSTWO PRUDNIK: Emilia Woleń
URZĄD MIASTA I GMINY KĘPNO: Zuzanna Gumienna
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
URZĄD MIASTA TARNOBRZEG: Kacper Janczy
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
MIASTO BIAŁYSTOK – URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU: Julia Szklarzewska
STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU: Zuzanna Łuckiewicz
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
URZĄD MIASTA SŁUPSK: Adianna Szmigiero
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LISTA OSÓB REKOMENDOWANYCH
PRZEZ KOMITETY LOKALNE
DO ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKICH

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
BIELSKO BIAŁA: Milena Krupa
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
GMINA MIASTO ELBLĄG: Aleksandra Kocięba
MIASTO KĘTRZYN: Julia Trypucka
POWIAT OLSZTYŃSKI: Dawid Cieszkowski
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE: Joanna Masiuk
URZĄD MIASTA OLSZTYN: Julia Brdys
URZĄD MIASTA OSTRÓDA: Julia Bogdańska
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE
URZĄD MIASTA BIAŁOGARD: Wiktoria Michalak
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PROGRAM GALI
• Wystąpienie Gościa Honorowego Pana Andrija Deszczycy,
Ambasadora Ukrainy w Polsce
• Przesłanie do Wolontariuszy
• Nagrodzenie Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie
• Przyznanie Tytułów Ambasadora Dobra
• Nagrodzenie Opiekunów „Klubów Ośmiu”
• Program artystyczny

Prowadzenie Gali
Jarosław Jóźwiak
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FUNDACJA „ŚWIAT NA TAK” W DZIAŁANIU
(www.swiatnatak.pl)
SAMORZĄDOWY KONKURS NASTOLATKÓW
„OŚMIU WSPANIAŁYCH”
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw
i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej,
sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia społecznego. Joanna Fabisiak, inaugurując w 1993 r. Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”,
inspirowała się przesłaniem westernu „Siedmiu Wspaniałych”. Bohaterowie
filmu przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku
i zwyciężają. To proste przesłanie „wystarczy niewielu, by zmienić wiele” było
pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń Konkursu.
Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 29 lat, ma charakter ogólnopolski
i dwuetapowy. Otwierają go eliminacje na szczeblu lokalnym: miasta, gminy,
powiatu, województwa. W przypadku Warszawy etap ten przeprowadzany
jest na szczeblu dzielnicowym.
Na tym etapie wyłanianych jest maksymalne ośmiu laureatów indywidualnych w kategorii „Ósemka”. Do eliminacji ogólnopolskich komitety lokalne
zgłaszają tylko jednego laureata. Bierze on udział w wyborze ogólnopolskiej
ósemki zwyczajnych-niezwyczajnych „Wspaniałych”. Laureatem w kategorii
„Ósemka” można być tyko raz, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim.
W edycji lokalnej prowadzane jest również postępowanie konkursowe indywidualne w kategorii „Ósemeczka”, obejmujące młodsze dzieci. Jury wybiera spośród kandydatów nie więcej niż 8 wyróżnionych. Kandydaci mogą
uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie, ale tylko na etapie lokalnym. Zarówno Jury Lokalne jak Ogólnopolskie ma prawo przyznać wyróżnienia równorzędne a Prezes Fundacji „Świat na Tak” wyróżnienie specjalne.
Wyrażeniem uznania dla postaw i działań młodych wolontariuszy jest uroczysta gala, podczas której laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy i pamiątkowe statuetki.
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LAUREACI KONKURSU NASTOLATKÓW OŚMIU WSPANIAŁYCH 2021/2022
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Uroczystości – zarówno ogólnopolska, odbywająca się co roku w innym
mieście jak i lokalne – zyskują zawsze godną oprawę i towarzyszą im ciekawe imprezy oraz wspólne zabawy. Każdą edycję dokumentuje kronika.
Kronika jest rozsyłana do wszystkich Klubów, aby zaprezentować Polsce
„Wspaniałych”, nasze wspólne dobro. Jest ważne, aby finał Konkursu nie był
końcem, lecz początkiem ich działalności.
Uroczysta gala w Warszawie kończy edycję stołeczną, zaś galę edycji ogólnopolskiej organizuje co roku inne miasto. Dotychczas gale ogólnopolskie
odbyły się w następujących miastach: Wrocław (1997, 2006), Toruń (1998),
Częstochowa (1999, 2005), Wadowice (2000), Poznań-Września (2001),
Rzeszów (2002, 2013), Białystok (2003, 2012), Przemyśl (2004), Białogard
(2007, 2019), Kamień Pomorski (2008, 2014), Poznań (2009), Wałbrzych
(2010), Gdynia (2011), Ostróda (2015), Prudnik (2016), Gdańsk (2017), Trzebiatów (2018). Kilkukrotnie połączone one były z galami stołecznymi, szczególnie w okresie pandemii Covid..

„KLUBY OŚMIU”
Autorski program wychowawczy Joanny Fabisiak „Wychowanie przez pracę
i pomoc słabszym” realizowany jest w szkołach, w „Klubach Ośmiu” – młodzieżowym wolontariacie. Głównym celem programu jest kształtowanie
osobowości dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Bezinteresowną pomoc potrzebującym, pracę na rzecz społeczeństwa
i środowiska naturalnego uznajemy za skuteczny sposób oddziaływania wychowawczego.
Pozytywne nastawienie do otaczającego świata i ludzi, chęć bezinteresownego działania, gotowość do systematycznej pracy ochotniczej, wstyd
za zło to zasady obowiązujące naszych wolontariuszy, ale też chętnie przez
nich akceptowane. Uznanie przez wolontariuszy służby wolontarystycznej
jako życiowej postawy jest celem, do którego zmierzają Opiekunowie „Klubów Ośmiu” Fundacji „Świat na Tak” w pracy z młodzieżą.
Aktywność wolontariuszy skupionych w „Klubach Ośmiu” jest skierowana do różnych grup odbiorców. Młodzież chętnie adresuje swoją pomoc
do rówieśników. Pomagają kolegom w lekcjach, prowadzą zabawy i zajęcia
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w świetlicach socjoterapeutycznych, spotkania kulturalne lub wycieczki. Odwiedzają mieszkańców domów dziecka. W swoich szkołach przeprowadzają
zbiórki zabawek, podręczników i artykułów szkolnych dla innych dzieci.
Ważną grupę podopiecznych, do których kierują pomoc, są osoby niepełnosprawne. Członkowie Klubów spędzają z nimi wolny czas, prowadzą lub
wspomagają ich rehabilitację, organizują wyjazdy plenerowe. Aktywnie włączają się w organizację Balu Integracyjnego dla młodzieży z wielorakimi dysfunkcjami organizowanego przez Fundacji „Świat na Tak”.
Wolontariusze nie zapominają o osobach chorych, nie wyłączając osób objętych opieką paliatywną. Odwiedzają pacjentów w szpitalach, organizują
zajęcia w świetlicach szpitalnych, prowadzą biblioterapię, pomagają w hospicjach.
Szczególną uwagę kierują na seniorów, dla których przygotowują spotkania i wyjazdy integracyjne. Spędzają czas z podopiecznymi domów pomocy
społecznej, prowadzą dla nich kursy komputerowe oraz aranżują wspólne
wyjścia do teatru, kina, na koncerty. Starają się objąć pomocą również osoby;
ubogie, samotne, nieporadne życiowo zagrożone wykluczeniem społecznym. Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowują paczki, urządzają
spotkania wigilijne dla bezdomnych. W miarę potrzeb i możliwości spotykają
się z wychowankami zakładów poprawczych a nawet więźniami.
Członkowie Klubów chętnie włączają się w działalność na rzecz szeroko
rozumianej ochrony środowiska naturalnego: pomagają w schroniskach dla
zwierząt, urządzają zbiórki funduszy i niezbędnych akcesoriów dla czworonożnych przyjaciół.
Należy pamiętać, że inicjatywy podejmowane przez wolontariuszy zależą
od ich wieku i predyspozycji. Inne będą środowiska i sposób pracy uczniów
szkół podstawowych, inne – ponadpodstawowych. Dlatego uczniowie, decydujący się na wstąpienie do „Klubie Ośmiu” zobowiązani są do odbycia
szkoleń podstawowego i predyspozycyjnych, przygotowujących do bezpiecznego podjęcia pracy wolontarystycznej. Ważną rolę odgrywa Opiekun
Klubu, który najlepiej zna klubowiczów, ich preferencje i zdolności, mocne
i słabe strony. Przygotowując z nimi program pracy, musi mieć na uwadze,
jak dane miejsce czy konkretne przedsięwzięcie może wpływać na psychikę wolontariusza. Równolegle ze szkoleniami merytorycznymi prowadzone
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są szkolenia osobowościowe. Nastolatkowie kształtując własną tożsamość
stają przed wieloma wyborami. Zmagają się z fundamentalnymi wątpliwościami i pytaniami, na które nie znajdują odpowiedzi. Nie chcemy, aby pozostawali z nim sam na sam. Dlatego organizowane są w Klubach comiesięczne spotkania, podczas których wolontariusze mogą przedyskutować
problemy wynikające z podejmowanej pracy ochotniczej ale również trudności życiowych.
Obecnie w Polsce działa 205 „Klubów Ośmiu” Fundacji „Świat na Tak, w tym
35 warszawskich.
Oto jeden z nich
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WEBINARIA
Czas pandemii wymusił, ale
i wzbogacił sposoby prowadzenia szkoleń i spotkań formacyjnych z wolontariuszami i opiekunami „Klubów Ośmiu”. Obok
tradycyjnej formy nawiązywaliśmy kontakt z Klubami online.
W organizowanych co najmniej
raz w miesiącu spotkaniach bierze udział od 100 do 200 wolontariuszy.
Tematyka jest bardzo zróżnicowana i odpowiada na zapotrzebowanie młodzieży. Przede
wszystkim jest reakcją na sytuację
społeczną, z którą zmagają się
uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Po agresji Rosji na Ukrainę uczestnicy webinaru spotkali się z Anną
Wojtachą, korespondentką wojenną, by głębiej wejść i poznać dramatyczne następstwa wojny. Dyskutowaliśmy także o odpowiedzialności każdego
człowieka za umacnianie pokoju lub kreowanie konfliktów we własnym otoczeniu. Webinar nawiązujący do problematyki wojennej, lecz przede wszystkim pokazujący zachowania humanitarne żołnierzy w najtrudniejszych sytuacjach wojennych, poprowadził ksiądz Bogusław Jankowski. W webinarze
poświęconym motywacji i rywalizacji w sporcie uczestniczył Tomasz Majewski, lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski oraz Dominik Wietrak, Prezes Polskiego Związku Rugby na Wózkach. Młodzież, szczególnie męska,
bardzo aktywnie brała udział w dyskusji. Spotkanie poświęcone oddziaływaniu świadczonej pomocy wolontarystycznej na pomagającego cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem a poprowadził je Opiekun naszego Klubu
Ośmiu z Olsztyna Krzysztof Świątek.
Pełny wykaz spotkań: https://swiatnatak.pl/webinaria-spotkania-on-line.
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POGOTOWIE NAUKOWE
BEZPŁATNE KOREPETYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Projekt skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mających problemy w nauce, których nie stać na korepetycje.
Obejmuje wsparcie ze wszystkich
przedmiotów. Najczęściej rodzice poszukują dla swoich dzieci pomocy z zakresu matematyki i języków obcych,
ale oferta zajęć obejmuje również chemię, fizykę, język polski. Fundacja stara
się odpowiadać na zapotrzebowanie
uczniów, poszukując osób posiadających wiedzę w danej dziedzinie.
Dzięki bezpłatnym zajęciom „Pogotowia naukowego” uczniowie mają
szansę uzupełnić zaległości w nauce, przygotować się do egzaminów
w klasie ósmej, matury lub egzaminów poprawkowych.
Program realizowany jest przy współpracy nauczycieli i studentów warszawskich szkół wyższych oraz osób mających wiedzę i chcących się
nią dzielić. Wymuszona przez pandemię forma zajęć online pozwoliła
na poszerzenie grona korepetytorów o osoby spoza Warszawy oraz osoby przebywające poza granicami Polski.
Zajęcia prowadzone są stacjonarnie oraz online. Zajęcia stacjonarne odbywają się dzięki użyczeniu sal przez warszawskie szkoły. Co roku wsparcie w nauce otrzymuje ok. 50 dzieci.
Bardzo chciałabym podziękować za dotychczasowe wsparcie Antka na lekcjach matematyki. Lekcje pomogły Antkowi otrzymać na I semestr ocenę dostateczną, co jest
ogromnym sukcesem. Nabrał pewności siebie na lekcjach matematyki a jest to szczególnie ważne przed nadchodząca maturą. Bardzo pomaga Antkowi również prowadzenie zajęć stacjonarnie, bo w czasach nauczania online nie wszystko jest dla Antka
zrozumiałe i nie zawsze jest w stanie się skoncentrować. Dla nas natomiast, jako rodziców, istotny jest stały kontakt z Fundacją w bieżących sprawach organizacyjnych
Pogotowia Naukowego. Za Państwa dotychczasową pomoc bardzo dziękujemy.
Mama Antka
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KONKURS „BYĆ POLAKIEM”
(www.bycpolakiem.pl)
Konkurs, zainicjowany w 2010 r., jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży
polonijnej oraz mieszkającej poza granicami Polski.
Jego celem jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej młodych Polaków, kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie historii
Polski splecionej z historią swojej rodziny, doskonalenie sprawności języka
polskiego, ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności, przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
W dotychczasowych XII edycjach udział wzięło ponad 10.000 uczestników
w wieku 6-22 lata z 45 krajów świata nawet tak egzotycznych jak Kuwejt,
Madagaskar, Tadżykistan, Turkmenistan, Chiny, Wenezuela, Brazylia.
Równolegle prowadzony jest konkurs dla nauczycieli szkół polonijnych.
Przygotowują oni scenariusz lekcji dla dzieci w dwóch grupach wiekowych,j
których tematem jest pomoc w przyswojeniu przez uczniów trudnego zagadnienia gramatycznego.
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OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE
DLA WOLONTARIUSZY I OPIEKUNÓW
Fundacja organizuje co roku konferencje dla wolontariuszy oraz opiekunów, działających w „Klubach Ośmiu” na terenie całej Polski. Pozwalają one na uzupełnienie wiedzy merytorycznej i praktycznej, potrzebnej
do działania w wolontariacie.
Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedzin, których dotyczy dana konferencja – ludzie nauki i praktycy, którzy pomagają uczestnikom spotkania
rozwiązywać własne problemy i przygotowują do pracy na rzecz potrzebujących.
Konferencje to nie tylko wykłady i praca w grupach. To wyjątkowe spotkania „towarzyskie” wolontariuszy i opiekunów, połączone z doskonała
zabawą – tańcem oraz grami.
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SPOTKANIA DLA OPIEKUNÓW WOLONTARIATU
Fundacja organizuje dwa razy w roku spotkania dla opiekunów wolontariatu.
Omawiane na ich zagadnienia dotyczą pracy z młodzieżą a także motywowania uczniów do pracy w wolontariacie.
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BALE INTEGRACYJNE
Od 24 lat Fundacja organizuje Integracyjne Bale Karnawałowe dla
osób z niepełnosprawnościami.
Osoby te często nie mają szans
w społeczeństwie, na miarę swoich predyspozycji i możliwości. Bal
ma na celu dać naszym przyjaciołom, wobec których los okazał się
nieprzychylny, możliwość spotkania
ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Aby mogli opuścić swój dom i zapomnieć o chorobach. Każdy bal
ma swój motyw przewodni. Były już bale pod hasłem „W krainie bajek i legend warszawskich”, „Karnawał w Rio”, „W świecie magii i fantazji” czy „W rytmie Bollywood”. Uczestnicy świetnie się bawią pod opieką wolontariuszy,
którzy stawiają się wyjątkowo licznie do pomocy.
Ostatni przed pandemią bal liczył 250 osób oraz 250 wolontariuszy-opiekunów. W czasie pandemii bal odbył się w formule online z występami artystycznymi, tańcami i innymi atrakcjami.
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WARSZAWSKI BAL DLA WOLONTARIUSZY
W 2021 r. zainaugurowano, po okresie wyjątkowych obostrzeń pandemicznych, bal dla naszych wspaniałych wolontariuszy z „Klubów Ośmiu”.
Został zorganizowany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji wśród młodzieży, a także dał możliwość integracji młodzieży z różnych
szkół. W tym pierwszym balu uczestniczyło 15 szkół i blisko 65 wolontariuszy oraz ich opiekunowie.
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ZBIÓRKI – ŚWIĄTECZNE,
ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH I ŻYWNOŚCIOWYCH
Fundacja regularnie, przy wsparciu wolontariuszy z warszawskich „Klubów Ośmiu” prowadzi
zbiórki dla potrzebujących.
We wrześniu są to artykuły
szkolne dla dzieci rodzin gorzej
sytuowanych. Zbieramy m.in.
zeszyty, kredki, farby, piórniki,
flamastry, plecaki, kleje, plastelinę. Asortyment zależy od ofiarodawców – uczniów, którzy wiedzą najlepiej co jest potrzebne w
szkole. Obdarowujemy rocznie
ponad sto dzieci.
W okresie przedświątecznym
zbieramy produkty żywnościowe, zabawki, środki czystości
ale przede wszystkim słodycze.
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Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy wyzwalają wyjątkową szczodrość ofiarodawców i dzięki zbiórce możemy „bogatymi” paczkami obdarować nawet dziewięćdziesiąt rodzin.
Grono podopiecznych Fundacji jest liczne i nie zawsze jest możliwe
zaspokojenie potrzeb wszystkich. Jednak wyjątkowa ofiarność wolontariuszy z warszawskich i podwarszawskich szkół przynosi radość dużej
grupie dzieci i ich rodziców.
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PUBLIKACJE FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
Publikacje Fundacji są odpowiedzią na potrzeby opiekunów „Klubów Ośmiu”
Młodzieżowego Wolontariatu oraz wolontariuszy. Mają za zadanie aktywizować młodych ludzi, rozwiązywać problemy z którymi stykają się na co
dzień, uczyć jak przeciwstawiać się zagrożeniom które niesie współczesny
świat, rozwiązywać sytuacje kryzysowe w ich życiu. Przygotowane poradniki
dla wolontariuszy i opiekunów zawierają gotowe scenariusze szkoleń formacyjnych, rozwijające kompetencje miękkie i profilowane, przygotowujące
wolontariuszy do pracy m.in. z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, rówieśnikami i dziećmi.
Młodzieżowy wolontariat, 2002; Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Fabisiak
Droga do samodzielności, 2004; Autorzy: Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Jolanta Pollak, Jarosław Jóźwiak, Adam Szafrański, Tomasz Karaś, Tomasz Krawczyk, Aleksandra Zabłocka, Anna Izdebska, Marta Piasecka,
Anna Siarkiewicz
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Podaj dalej… Poradnik dla nauczyciela, opiekuna Szkolnego Klubu Ośmiu,
młodzieżowego wolontariatu, 2006; Zespół redakcyjny: Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Monika Zielińska
Wstyd za zło. Jak radzić sobie z przemocą. Poradnik dla nauczyciela,
opiekuna szkolnego Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, 2007;
Zespół redakcyjny: Joanna Fabisiak, Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Jolanta Wójcikiewicz
Wiem, jak pomagać. Poradnik dla wolontariuszy Klubów Ośmiu „Fundacji
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HYMN FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
Słowa: Andrzej Sobczak, muzyka: Robert Kalicki

Dom rodzinny,
Dzieciństwa jasny dom
I dłoń matki, co ścieżki prostuje,
Noś w pamięci
Na przekór trudnym dniom Kiedyś innym ten obraz darujesz.

Ludzie mówią,
Że w życiu tak już jest
I dzień jasny z ponurym się splata,
Więc twój uśmiech
Niech nawet w porze łez
Jak nadzieja niech będzie skrzydlata.

Zawsze serce,
Otwarte serce miej Tylko przyjaźń się liczy w potrzebie
I gdy przyjdzie
Na bliskich próby dzień,
Nie stój z boku, lecz innym daj siebie.

A gdy jeszcze
Potrafisz silnym być,
Kiedy innym potrzeba twej dłoni,
Wtedy powiesz:
Dla świata warto żyć
I za wspólnym marzeniem wciąż gonić!

Świat na tak, świat na tak.
Zmieniaj świat na tak!
Serca nie miej ze skały,
Bądź jak ośmiu wspaniałych!
Świat na tak, świat na tak,
Zmieniaj świat na tak,
W każdym geście i słowie
Pokaż ludziom, że człowiek
Innym szczęście powinien dziś dać!

Świat na tak, świat na tak,
Zmieniaj świat na tak!
Serca nie miej ze skały,
Bądź jak ośmiu wspaniałych!
Świat na tak, świat na tak,
Zmieniaj świat na tak,
W każdym geście i słowie
Pokaż ludziom, że człowiek
Innym szczęście powinien dziś dać!
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