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Spotkanie z wolontariuszami w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu
16 listopada 2016 roku w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu w ramach Tygodnia Edukacji
Globalnej odbyły się dwa spotkania młodzieży szkolnej z młodymi ludźmi zaangażowanymi
w działania wolontariacie organizowane przez Salezjański Wolontariat Misyjny. O swojej pracy
na misjach opowiadali Zofia Grygiel z Krakowa i Bartłomiej Wróblewski z Kielc.
Pani Zofia spotkała się z uczniami klasy I LO policyjnej i III LO strażackiej (w sumie 62 osoby)
i w swojej prezentacji "Kierunek Tupiza - podróż do Ameryki Południowej" opowiedziała
o swojej pracy na rocznej misji w domu dziecka w Boliwii.

fot.1. Kierunek Tupiza – podróż do Ameryki Południowej

fot.2. Przedmioty przywiezione z Boliwii

Pan Bartłomiej, na co dzień pracujący z młodzieżą w Oratorium Świętokrzyskim Świętego Jana
Bosko w Kielcach, od sierpnia 2015 r. do końca czerwca 2016 r. pracował jako świecki
wolontariusz wśród chłopców ulicy w mieście Wau w Sudanie Południowym. Swoje
wystąpienie dla uczniów klas: 3 Technikum Żywienia, oraz 3 LO ochrona granicy państwowej
(w sumie 34 osoby) zatytułował "W stronę Afryki - Sudan Południowy".

fot.3. Wolontariusze

Łącznie w spotkaniu z wolontariuszami uczestniczyło 96 osób. Obydwa spotkania wzbudziły
zainteresowanie młodzieży, która w skupieniu słuchała wystąpień i reagowała na próby
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interakcji ze strony prowadzących. Wolontariusze byli bardzo przekonywujący ponieważ
opowiadali o swoich własnych przeżyciach, a nie o tym co przeczytali w książkach.
Opowiadaniu towarzyszyły również osobiste zdjęcia oraz drobne pamiątki przywiezione
z dalekich krajów tj. z Boliwii i Sudanu Południowego.
Spotkania rozpoczęły się około godziny 13.00 i trwały około godziny. Można stwierdzić, że
przydałoby się wydłużyć czas spotkań, aby uczniowie mogli dokładniej obejrzeć przywiezione
przedmioty, zadać pytania dotyczące omawianych krajów i szczegółów organizacji pracy
właśnie tam, a także możliwości zaangażowania się w wolontariat misyjny, mieć też czas na
ewentualny indywidualny kontakt - rozmowę z wolontariuszem.
Opracowanie
Jolanta Kubik
Koordynator projektu w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu
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