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Spotkanie z wolontariuszem w PG nr 1 

im. Jana Pawła II w Kozienicach 

 

 

16 listopada 2016 odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z p. Bartłomiejem 

Wróblewskim, który od sierpnia 2015 r. do końca czerwca 2016 r. pracował jako świecki 

wolontariusz wśród chłopców ulicy w mieście Wau  w Sudanie Południowym, gdzie Salezjanie 

prowadzą szkołę oraz program wsparcia dzieci ulicy.  

 

 
fot.1. Gimnazjaliści PG nr 1 w Kozienicach podczas spotkania z wolontariuszem. 

 

Opowieść o codziennej  pracy w najmłodszym  afrykańskim kraju, trudnościach, 

zagrożeniach i radościach, bogato ilustrowana była zdjęciami wykonanymi przez 

wolontariusza.  

Codzienność chłopców ulicy w Sudanie Południowym to poniszczona, stara odzież, 

rany na ciele, kilkudziesięciu chłopców stłoczonych w niewielkich rozmiarów 

pomieszczeniach. Pozostawieni są bez wsparcia najbliższych, którzy albo nie żyją albo ich 

odtrącili, przede wszystkim nie będąc w stanie ich wyżywić. Warto dodać, że wszyscy chłopcy 

są z plemienia Dinka, gdzie panuje poligamia, więc utrzymanie i wyżywienie licznej „rodziny” 

jest praktycznie niemożliwe, a przez to oczywiście cierpią dzieci. Można by stwierdzić, że 

rzeczywistość chłopców maluje się w ciemnych barwach, a jednak często na ich twarzach gości 

uśmiech, potrafią się bawić zrobionymi przez siebie zabawkami. 
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                          fot.2. Rekwizyty, przywiezione z Sudanu Południowego 

 

 Nasi uczniowie mogli też obejrzeć rekwizyty przywiezione przez Pana Bartłomieja, zaś 

jego opowieść o codzienności w Sudanie okazała się dla uczniów niezwykle interesująca. 

Zainteresowani tematem mogą poczytać i obejrzeć zdjęcia z Sudanu w internecie:           

 

https://swm.pl/blog/2015/09/09/sudan-poludniowy-misyjna-codziennosc/ oraz              

https://swm.pl/blog/author/bartlomiej-wroblewski/   

 

 
                     fot.3. Ekipa Telewizji Kablowej w Kozienicach na spotkaniu z wolontariuszem. 

            Spotkanie zostało sfilmowane przez ekipę Telewizji Kablowej w Kozienicach i później 

za jej pośrednictwem wyemitowane, co dało możliwość obejrzenia programu przez wszystkich 

zainteresowanych tematyką mieszkańców Kozienic i okolic mających dostęp do TK Kozienice. 

Przeprowadzono także wywiad z wolontariuszem oraz p. Anną Janowską i Hanną Haberą.  

W spotkaniach uczestniczyło 54 uczniów i 3 nauczycieli. 

A wnioski na przyszłość – częściej i dłużej. 

Opracowanie 

Anna Janowska 

https://swm.pl/blog/2015/09/09/sudan-poludniowy-misyjna-codziennosc/
https://swm.pl/blog/author/bartlomiej-wroblewski/
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Koordynator projektu w PG nr 1 w Kozienicach 


