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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Opowiadania konkursowe 2012 roku.



Przedświąteczna akcja „Serce-Sercu” organizowana już po raz osiemnasty przez Fundację Sądecką osiągnęła w 2012 

roku imponujący wynik. Dzięki pracy niemal tysiąca wolontariuszy udało się sporządzić ponad 1 300 paczek, które trafiły 

do najbardziej potrzebujących rodzin z naszego regionu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pomoc na tak dużą skalę nie była-

by możliwa, gdyby nie zaangażowanie i praca wolontariuszy oraz nauczycieli, którzy poświęcili swój wolny czas, by czynnie 

włączyć się w największą zbiórkę żywności w naszym regionie. 

Szczególne podziękowania  pragniemy złożyć dyrektorom, nauczycielom oraz wolontariuszom: 

Zespołu  Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Długosza z Nowego Sącza,

Zespołu Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego z Nowego Sącza,

Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  z Nowego Sącza,

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego z Nowego Sącza,

Gimnazjum Nr 5 im. Św. Kingi z Nowego Sącza,

Zespołu Szkół im. Władysława Orkana z Marcinkowic,

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa z Nawojowej,

Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi z Podegrodzia,

Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika z Chełmca,

Publicznego Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla z Krynicy-Zdroju,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera z Limanowej,

Zespołu Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ze Świniarska,

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego ze Starego Sącza

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Starego Sącza,

Zespołu Szkół z Barcic, 

Zespołu Szkół z Bystrej,

Zespołu Szkół z Szymbarku,

Zespołu Szkół z Ropicy Polskiej,

Zespołu Szkół ze Stróżówki,

Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej z Klęczan,

Zespołu Szkół z Kobylanki,

Zespołu Szkół w Zagórzanach,

Zespołu Szkół w Kwiatonowicach.

Podziękowania
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Przedświąteczna akcja charytatywna Sercu - Sercu 
organizowana jest od niemal 20 lat, a jej celem jest po-
moc rodzinom, które z różnych przyczyn, zazwyczaj ma-
terialnych, nie mogą godnie przeżyć tego wyjątkowego 
czasu dla każdego - Świąt Bożego Narodzenia.

Co roku wiele rodzin z Sądecczyzny, Ziemi Lima-
nowskiej i Gorlickiej otrzymuje nie tylko tak potrzebną 
pomoc materialną, ale przede wszystkim o wiele waż-
niejszy przekaz płynący z samego serca - że w swoich 
zmaganiach z losem, z trudami życia codziennego, nie 
są osamotnieni, że jest ktoś kto o nich pamięta i że za-
wsze mogą na niego liczyć.

W akcji, organizowanej przez Fundację Sądecką, uczestniczy ogromny sztab ludzi, którzy poświę-
cają swój czas, aby pomóc najbardziej potrzebującym. To dzięki działaczom społecznym i setkom 
młodzieżowych wolontariuszy, rodziny, które zmagają się z trudnościami finansowymi, chorobą, czy 
niepełnosprawnością, mogą spędzić piękne i radosne święta.

Szczególnie cieszy stale rosnąca liczba młodzieży angażującej się w to piękne dzieło pomocy. 
Bez nich zebranie produktów, przygotowanie i dostarczenie ponad 1300 paczek nie byłoby możliwe. 
Otwartość i entuzjazm uczniów sądeckich szkół, stale goszczący uśmiech na ich twarzach i radość
z jaką uczestniczą w tej ciężkiej czasami pracy jest wartością nie do przecenienia. Daje ona bowiem 
gwarancję, że przyszłość naszego regionu znajdzie się w dobrych rękach.

Przedmowa

Zygmunt Berdychowski,

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

„Serce-Sercu” to największa na Sądecczyźnie akcja charytatywna organizowana przez Fundację Sądecką. Nad jej prawi-
dłowym przebiegiem zawsze czuwa dyrektor fundacji, Władysław Matczuk. W tym roku akcja odbyła się już po raz osiemna-
sty. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wspomaganie w okresie Bożego Narodzenia osób, które z różnych względów 
nie mogą godnie przeżywać świąt. Dlatego też na terenie dużych sklepów spożywczych (PSS Społem, Carrefour, Biedronka, 
Delikatesy Centrum, Lewiatan) tuż przed świętami gromadzą się wolontariusze. Informują wchodzących do sklepów klientów
o celu akcji. Ci natomiast, po zrobieniu zakupów, mogą podzielić się swoimi produktami. Po przeprowadzonej zbiórce młodzież 
pomaga przygotowywać paczki, które jeszcze przed Wigilią dostarczone są do najbardziej potrzebujących. Projekt gromadzi 
coraz liczniejszą grupę wolontariuszy. Z każdym rokiem akcja ta jest jeszcze bardziej wyjątkowa. Swoim zasięgiem, oprócz 
Nowego Sącza i jego okolic, obejmuje także obszary Krynicy-Zdroju, Starego Sącza oraz Gorlic.

Już dwukrotnie miałam zaszczyt wziąć udział w tej szlachetnej inicjatywie. Bycie częścią tego wydarzenia było dla mnie 
bardzo ważnym i ciekawym przeżyciem. Wcześniej nie brałam udziału w tego typu kampaniach charytatywnych. Nie wiedzia-
łam, na jakiej zasadzie się to odbywa i w jaki sposób ludzie się do tego odniosą. Muszę szczerze powiedzieć, że kierował mną 
strach. Bałam się, że nie spotkam dobrych ludzi. Wtedy zawaliłby mi się cały mój system wartości, który w głównej mierze 
oparty jest właśnie na dobroci ludzkiej i okazaniu choć odrobiny serca drugiemu człowiekowi. Jednak podczas akcji „Serce 
- Sercu” poczułam niesamowitą ulgę. Nie zawiodłam się na ludziach. Odzew ofiarodawców na przeprowadzaną przez nas - 
wolontariuszy kampanię w zdecydowanej większości był bardzo pozytywny. W marketach mnóstwo osób wiedziało, na czym 
polega nasza rola. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, iż istnieje grupa ubogich, która nie ma wpływu na zaistniałe okoliczności. 
„Los bywa okrutny i w każdej chwili my sami możemy potrzebować pomocy” - słyszałam, kiedy do koszyka dołączały kolejne 
produkty. Inni mówili, że dobro powraca i warto pomagać. Moje serce aż wyrywało się z piersi, słysząc takie słowa. Człowiek 
jest fantastyczną istotą! A ja robię coś wspaniałego. Coś co ma niezwykłą moc... coś, co powoduje, że dobro nie zanika. Czułam 
wtedy niesamowitą radość życia i szczęście. W mojej głowie zrodziła się także myśl, że jestem we właściwym miejscu i czasie, 
pomagam uszczęśliwiać innych.

Oczywiście, w trakcie akcji miały miejsce i takie sytuacje, kiedy osoby wchodzące do sklepu omijały wolontariuszy szero-
kim łukiem. Udawały, że nas nie widzą. Czasami niektórzy byli bardzo nieuprzejmi. Negatywną postawę wobec akcji argumen-
towali biernością obdarowywanych w dążeniu do zmiany swojej sytuacji materialnej. Ponadto, rozmówcy uważali, że odpo-
wiedzialność za tego typu sprawy ponosi państwo. Wydaje mi się, że takie zdanie wynika z ich osobistych obserwacji i dotyczy 
tylko pojedynczych jednostek. Na szczęście postawy tego typu zdarzały się sporadyczni, co jest bardzo budujące i motywujące 
dla początkującego wolontariusza. Niezwykle ważne jest, aby sobie uzmysłowić, że każdy z nas może kiedyś potrzebować po-
mocy. My sami w każdej chwili możemy się znaleźć na miejscu ludzi, wobec których używamy niepochlebnych słów. Co, jeśli 
wtedy ktoś o naszej trudnej sytuacji powie, że to sprawa państwa? Co, jeśli nikt nam nie pomoże?

Dla mnie bardzo istotny jest fakt, że dzięki mojej pomocy ktoś mógł spędzić normalne święta. Czerpię z tego ogromną 
satysfakcję i cieszę się, że mogę brać czynny udział w pomocy biednym oraz potrzebującym z naszego powiatu i jego okolic. 
Pomaganie tym ludziom jest dla mnie czymś oczywistym. Uważam, że każdy z nas może, a nawet powinien, choćby w nie-
wielkim stopniu wesprzeć tę szlachetną akcję. Zdaję sobie sprawę, iż to tak naprawdę „kropla w morzu potrzeb”. Pomimo to, 
każdy z nas może dołożyć swoją własną cegiełkę w tworzeniu dobra, nie oczekując niczego w zamian. Wolontariuszem może 
być każdy. Trzeba tylko wykazać odrobinę dobrej woli i zaangażowania. Nie możemy traktować tej funkcji jako przykrego obo-
wiązku, który jest wynikiem naszych egoistycznych pobudek. Pomocy możemy udzielać nie tylko od święta, ale także w ciągu 
całego roku. Wystarczy tylko dostrzec osoby znajdujące się w naszym otoczeniu i okazać im odrobinę zainteresowania. Dlatego 
staram się dawać z siebie wszystko, co najlepsze, by inni mogli być choć przez chwilę szczęśliwi. Wtedy i ja jestem szczęśliwa.

Biorąc udział w akcji „Serce-Sercu” zrozumiałam, że nie tylko pomagam innym, lecz także sobie. Porzez uczestnictwo
w zbiórce, a potem w przygotowywaniu paczek żywnościowych, stałam się bardziej wrażliwa na potrzeby innych. Otworzy-
łam się na drugiego człowieka szerzej niż dotąd. Dzisiaj, gdy egoizm jest coraz bardziej powszechny, bezinteresowna pomoc 
sprawia, że chociaż na krótki moment naszego codziennego życia stajemy się osobami współczującymi i pragnącymi udzielic 
wsparcia tym, kyórzy bardzo go potrzebują. My młodzi, indywidualne jednostki, jeszcze raczkujące w prawdziwym życiu, 
gdzie skrzydła rodziców nie moga nas już ochraniać, możemy bezpośrednio i w aktywny sposób przyczyniać się do tworzenia 
lepszego jutra. To właśnie młodzież- pokolenie posiadające głowę pełną ideałów i nadziei, jeszcze nie przesiąknięte złem i wy-
rachowaniem, możemy próbować tworzyć coś lepszego, wartego naszego poświęcenia. Mam nadzieję, że nawet jako staruszka 
wciąż będę mogła byc wolontariuszą akcji „Serce-Sercu”. Jeżeli jednak zdrowie mi na to nie pozwoli, to z pewnością wolonta-
riuszami będą moje dzieci i wnuki.

Mariola Baczyńska,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących,  Nowy Sącz
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„Serce - sercu”

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to chyba jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy, jaką możemy zrobić
w życiu i jeden z przejawów miłości, który udowadnia, że nasze serca są wrażliwe nie tylko na potrzeby własne, ale także 
innych. Sama idea – pomoc bliźniemu, który cierpi głód i niedostatek jest piękna. Piękne jest również to, że w ostatnim czasie 
zauważa się wzrost liczby akcji i koncertów charytatywnych, zbiórek rzeczowych, żywnościowych i pieniężnych, które mają 
na celu wspomóc tych najbiedniejszych. 

To byłaby pewnie kolejna zwykła niedziela, którą poświęciłabym na pójście do kościoła, spotkanie się z dziadkami i „ku-
ciem” na ostatnią chwilę na poniedziałkowe sprawdziany, gdyby nie to, że zdecydowałam się na udział w akcji „Serce - sercu”. 
Pomimo tego, że jak wspomniałam wcześniej, była to niedziela, wcale nie żałowałam tej decyzji - wręcz przeciwnie - cieszyłam 
się, że będę mogła chociaż pośrednio przyczynić się do niesienia pomocy innym. To udział w tej akcji zainspirował mnie do 
zainteresowania się różnego rodzaju wolontariatami w  naszej okolicy, gdyż pomoc drugiemu człowiekowi nie tylko jest bardzo 
pożytecznym spędzeniem wolnego czasu, ale także daje poczucie satysfakcji i motywuje do dalszego działania.

W akcji „Serce - sercu” uczestniczyłam po raz drugi. Nie da się ukryć, że z roku na rok powiększa się liczba osób nią zain-
teresowanych, sama także czekałam na informacje o zbiórce. Uczniowie coraz chętniej zapisują się na dyżury w wybrane dni. 
Myślę, że po części jest to spowodowane zaangażowaniem nauczycieli, którzy zachęcają do poświęcenia tych 3 godzin na rzecz 
ubogich. Przez uczniów jest to odbierane bardzo pozytywnie. Widząc, że nauczyciel stara się i naprawdę zależy mu na tym, oni 
tak samo entuzjastycznie podchodzą do sprawy. 

Chęć niesienia pomocy przez wolontariuszy przełożyła się na ilość paczek, które można było zrobić z produktów zebra-
nych podczas akcji. Klienci sklepów chętnie dzielili się swoimi zakupami i zostawiali towary w specjalnych koszykach. Myślę 
jednak, że gdyby akcja była jeszcze bardziej promowana, a mieszkańcy Sącza wiedzieliby o zbiórce nie tylko z ulotek rozdawa-
nych przed wejściem do sklepów, ale także wcześniej - z plakatów, gazet, Internetu, to może udałoby się uzbierać jeszcze więcej 
żywności. Niektórzy robiąc w biegu zakupy, nawet nie spojrzeli na karteczkę z informacją o zbiórce. Rozpropagowanie akcji 
na „facebooku” byłoby strzałem w dziesiątkę, umieszczenie informacji w lokalnych gazetach, radiu i telewizji pozwoliłoby na 
zapoznanie się z samą formą zbiórki i pozwoliłoby na dotarcie do jeszcze większej liczby osób. 

„Serce - sercu” powinna stać się flagową akcją charytatywną Sądeczczyzny, o której wiedziałby każdy jej mieszkaniec. 
Można także pójść o krok dalej i zorganizować koncert charytatywny, na którym zagrałyby zespoły z Nowego Sącza i okolic. 
Bardzo dużo jest muzyków ze szkół naszego miasta – liceów i techników, które z chęcią wzięłyby udział w takiej akcji. Zbiórka 
tym razem pieniężna, na pewno w dużym stopniu zasiliłaby konto całego przedsięwzięcia. 

Sposobów na rozkręcenie akcji jest mnóstwo, a młodzieży chętnej do zrobienia tego na pewno jeszcze więcej. Potrzeba 
tylko silnej woli, aby dokonać czegoś, co może zmienić życie innych ludzi, a przez to także nasze. Uczucie i świadomość tego, 
że żyje się nie tylko dla siebie, ale także dla innych jest cudowna, a uśmiech na twarzy bliźniego - bezcenny. 

Aleksandra Baka,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących,  Nowy Sącz
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„Serce - sercu”

Dzisiejszy świat pędzi do przodu z niesamowitą prędkością, jest pełen wynalazków, które powinny sprawić, że nasze życie 
stanie się jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze. Tylko czy, aby na pewno to jest dobre? Czy nie powoduje zmiany systemu war-
tości? Czy pośród pośpiechu, gwaru nowości nie zapominamy o tym, co jest ważne? O tym, co powoduje, że nasze życie staje 
się tak naprawdę bogatsze? Często pośród gwaru, codzienności zapominamy o drugim człowieku, o kimś niekoniecznie obcym. 
Martwimy się o siebie, swoje problemy, obowiązki, zobowiązana. Nie dostrzegamy tego, że nasi bliscy, znajomi znajdują się
w potrzebie. Czy pomaganie innym nie powinno zajmować w naszym życiu ważnego, należnego mu miejsca..?

Właśnie dzięki akcji „Serce - Sercu” wielu młodych ludzi odkrywa to, co jest ważne. Każdy z nas znajdował się lub
w przyszłości może się znaleźć w trudnej sytuacji, która niekoniecznie była wynikiem jego złego postępowania. Czy gdyby nie 
pomoc bliskich, czy obcych ludzi potrafilibyśmy sobie z taką sytuacją poradzić? Trudne pytanie. Wielu z nas być może TAK, 
ale inni niekoniecznie. Oby nikt z nas nie musiał dowiadywać się tego na podstawie doświadczenia. Dlatego ważne jest, aby 
nieść pomoc potrzebującym. 

Akcja „Serce - Sercu”, która odbyła się w grudniu 2012 roku miała na celu niesienie pomocy ludziom w trudnej sytuacji 
materialnej. Wolontariusze zbierali żywność , która potem w postaci paczek trafiała do potrzebujących rodzin naszego regionu. 
Akcja ta miała bardzo duże znaczenie nie tylko dla potrzebujących rodzin, ale także dla samych wolontariuszy. To dzięki niej 
mogliśmy sprawdzić, na ile możemy pomóc. Poświęciliśmy niewiele - jedynie nasz wolny czas. Biorąc pod uwagę wieczność 
czym jest kilka godzin w przeciągu paru dni , wciągu których pomaga się innym? Każdy z nas niejednokrotnie musiał odpo-
wiadać na pytania typu: „Co ty z tego masz?” Odpowiedź wbrew pozorom nie jest prosta. Dla każdego udział w akcji miał inne 
podstawy. Jednak większość robiła to po to, by zobaczyć uśmiech na twarzach ojców, matek, dzieci, by przyczynić się do błysku 
radości w ich oczach, uwolnić ich od niepewności przyszłych dni, sprawić, by chociaż przez kilka dni radość, uśmiech i wiara 
w drugiego człowieka, jego dobro rozkwitły w ich sercach na nowo. 

Święta to czas miłości, radości i spokoju, czas spędzony z rodziną. Dzięki „Serce - Sercu” wielu mogło w pełni się nimi 
cieszyć. Takie akcje jednoczą ludzi, dają wiarę, że w świecie pogrążonym w chaosie, gdzie na wszystko brakuje czasu są młodzi 
ludzie, którzy gotowi są pomóc swoim rówieśnikom i ich rodzinom. Oczywiście ważną rolę w akcji odegrali nie tylko wolonta-
riusze, ale przede wszystkim osoby gotowe podzielić się z innym tym, co mają bez względu na to, czy posiadają dużo czy sami 
mają niewiele. Gdyby nie oni i ich szczodrość trudno byłoby pomóc tak dużej liczbie potrzebujących.

Akcja „Serce - Sercu” to światło w ciemności, które co roku może płonąć jaśniej. Jeśli akcja będzie się rozpowszechniać 
można pomagać coraz większej rzeszy ludzi i spowodować, że to światło będzie płonąć jaśniej, będzie dawać więcej ciepła, 
które ogrzeje jeszcze więcej serc przyłączających się do nas. 

Dla mnie akcja „Serce - Sercu” była niezwykłym doświadczeniem. Brałam w niej udział już kolejny raz. Jednak za każdym 
razem emocje jej towarzyszące i coraz większa liczba wolontariuszy powoduje, że stajemy się jedna wielką rodziną. Rodziną, 
która pomagając innym z roku na rok jeszcze ściślej się łączy. Dzięki tej akcji poznałam prawdziwą siłę ludzi działających 
razem, ludzi którym przyświeca jeden wspólny cel - bezinteresowna pomoc. Otworzyła mi oczy na ogrom potrzebujących, 
dzięki niej wiem, że jest wiele wartościowych osób, na których pomoc można liczyć bez względu na okoliczności. Osoby te są 
dla mnie przykładami ludzi wartych do naśladowania, idolem, który wie co w życiu ma prawdziwą wartość. Mam nadzieje, że
w przyszłości dla kogoś innego ja będę takim wzorem.

Marzena Banach,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących i  Zawodowych,  Limanowa
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Podaruj coś innym

Biorąc udział w tej akcji, uczymy się jak pomagać innym. Samolubność i egoizm odchodzą, a empatia pojawia się w na-
szych sercach.

Gdy zdecydowałam się na udział w tej akcji, nie byłam do końca przekonana, czy to dobra decyzja. Było to w sobotę od 
13.00 do 21.00. W sklepie w Limanowej stałam z dwojgiem znajomych. Zapowiadało się nieciekawie. Było zimno, ponieważ 
drzwi wejściowe ,co chwile się otwierały, bo ktoś wchodził, zaraz wychodził. Na  początku żałowałam, że się zgodziłam na 
udział w tej akcji. Mało było ofiarodawców. 

Wieczorem sklep zaczęło odwiedzać coraz więcej klientów. Niektórzy bardzo chętnie z nami rozmawiali, wiele osób przy-
chodziło z produktami dla potrzebujących. Nawet Pani kierownik zaoferowała nam herbatę na rozgrzanie, co nas bardzo ucie-
szyło. 

W pewnym momencie pojawił się pewien Pan, który podszedł do nas i dziwnym tonem zaczął z nami rozmawiać. Gdybym 
była sama, to zapewne bym się wystraszyła. Okazało się, że pozory mylą. Bardzo dobrze nam się rozmawiało.. Opowiedział 
o swojej rodzinie, która nie była bogata i parę lat wstecz otrzymywali paczki z żywnością na święta. Powiedział, że to bardzo 
pomogło Jego rodzinie. Święta mogli spędzić spokojnie, nie martwiąc się o jutrzejszy posiłek. To otworzyło mi serce. Poczułam 
się jak gdybym pomagała różnym rodzinom w trudnej sytuacji. Gdy ten mężczyzna skończył zakupy, przy wejściu dał nam pro-
dukty, mówiąc: „Nie mam wiele, ale inni potrzebują tego bardziej. Wiem, jak trudno może być niektórym w te święta”. Z uśmie-
chem na twarzy opuścił sklep. Historia tego Pana wydobywała się z serca i było widać, jak trudny był dla niego tamten okres.

Mam nadzieję, że te wszystkie paczki trafiły do potrzebujących rodzin, że sprawią im radość. Każdy z nas może znaleźć się 
kiedyś w takiej sytuacji. I co wtedy..? Pokażmy, jak wielkie mamy serce i pomagajmy innym, gdyż kiedyś oni mogą pomóc nam. 
Jestem pewna, że jeszcze nie jeden raz wezmę udział w tej akcji. Mnie to nic nie kosztuje, a inni mogą spędzić weselej święta. 
Niech to będzie mały prezent dla ludzi potrzebujących. My na tym skorzystamy. Nauczymy się, jak rozmawiać z ludźmi. Pomoc 
bliźniemu sprawia dużą radość, co odczułam podczas udziału w tej akcji.

Małgorzata Bobowska,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących i  Zawodowych,  Limanowa
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Z niecierpliwością czekałam na ten dzień. Była to niedziela - dzień pielęgnowania więzi z bliskimi, poprawiania wszelkich 
relacji z nimi. Wiedziałam, że tylko od mojego zaangażowania zależało, czy na twarzach członków jakichś rodzin pojawi się 
uśmiech, a w sercu zakwitnie nadzieja na lepsze jutro, czy po pliczkach spływać będą kryształowe, słone, przepełnione bólem, 
upokorzeniem i zniechęceniem łzy. Można rzec, że w tamtej chwili ich szczęście leżało w moich słowach, gestach. Wyrażając 
chęć uczestnictwa w Akcji Serce-Sercu, jednocześnie godziłam się na to zobowiązanie. Stając w sklepie przy koszyku z białą 
naklejką, na której widniały dwa czerwone serca, czułam, że jestem także pośrednio odpowiedzialna za los tych ludzi, dla któ-
rych to robiłam.

Moja rola nie kończyła się tylko na rozdawaniu ulotek. Był to raczej początek zadania. Musiałam pokazać, że znajdując 
się tego dnia w tym sklepie przeznaczona do takiej ‘misji’, mam świadomość, że została mi ona powierzona. A człowiek potrafi 
czuwać tylko przy tym, co zostało mu dane do dyspozycji, nawet na te kilka godzin. Czuwanie to siła sprawcza. Tylko dzięki 
niemu możemy obiecywać poprawę bytu i usuniecie cierpienia.

Obok mnie stała koleżanka. Także trzymała w dłoni ulotki i zachęcała wchodzących do przyłączenia się do akcji. Ludzie 
to istoty, które niechętnie się dzielą. Pragną mieć jak najwięcej dla siebie, mimo że nawet nie potrzebują danych dóbr. Nie-
jedni przechodzili obok, zupełnie nas nie zauważając lub specjalnie odwracając głowę. Nie zniechęcało nas to, bo przecież 
nikogo nie chciałyśmy, a nawet nie miałyśmy prawa zmuszać. Tylko szczerze ofiarowane serce może dawać korzyść zarówno 
potrzebującym pomocy, jak i pomoc dającym. Dzięki tej akcji doszło do mnie, że ktoś mnie potrzebuje; że potrafię zrobić coś 
wartościowego, pożytecznego; że tkwią we mnie naprawdę wielkie możliwości. Działania takie pomagają stać się  bardziej 
wrażliwą osobą, nieobojętną na krzywdę innych. Wolontariat uczy nowych umiejętności, przede wszystkim interpersonalnych, 
które można wykorzystać w prywatnym życiu. Daje inspiracje i ‘zmusza’ do kreatywności. Jeżeli człowiek wybiera dobro i je 
sobie przyswaja, objawia się ono w nim samym i poprzez jego czyny - chociażby w podarowanie pięciu godzin z własnego dnia 
dla drugiego człowieka.

Cieszyłam się z każdego pojedynczego produktu wrzuconego do koszyka. Czy była to paczka makaronu, czy puszka kuku-
rydzy, moja twarz jaśniała blaskiem zadowolenia i satysfakcji, bo miałam świadomość, że zaangażowanie, jakie okazywałam, 
urzeczywistniało się w gestach przypadkowych i zupełnie nieznanych mi ludzi.

Mnóstwo osób przedzierało się obok nas, miliony spojrzeń spotykało się z naszym wzrokiem i czasami dało się poczuć 
gdzieś w sobie, może w sercu, pewność, że ten ktoś okaże się hojnym człowiekiem. Minęły cztery godziny mojego „postoju”,
w których zdarzyło się bardzo dużo i w ciągu których zapakowałyśmy kilkadziesiąt pełnych pudeł żywości. Może właśnie dla-
tego bezustannie tryskałam energią. Ale to, co najlepsze, miało się dopiero wydarzyć.

W sklepie znajdowało się sporo ludzi, a panie kasjerki już jakby machinalnie ruszały rękoma, wbijając kody. Na dworze 
było ciemno i dość zimo, bo śnieg padał grubymi płatami. Nagle do budynku weszła dość liczna, wesoła rodzina. Z wyglą-
du mogłam spekulować, że była z Grecji, gdyż jej ciemna karnacja zdradzała kraj pochodzenia. Wszyscy tryskali humorem
i rozmawiali między sobą. Wtedy upewniłam się, że dobrze trafiałam, gdyż szybko poznałam język, którego uczyłam się
w dzieciństwie. Od razu przypomniałam sobie te beztroskie chwile spędzone nad Morzem Egejskim, a uśmiech na twarzy wy-
dawał się jeszcze większy niż przed momentem. Serce delikatnie biło w takt mojego szczęścia, a ja najzwyczajniej w świecie 
nie chciałam, by ten stan minął. Czekałam spokojnie, aż cała rodzina podejdzie bliżej mnie, bym mogła zachęcić ich do akcji. 
Na przedzie szedł rosły, dojrzały mężczyzna - zapewne tato w okularach na nosie i z siwym wąsem pod nim. Miał przyjazny 
wygląd i życzliwe spojrzenie. Podszedł do nas.

- Zapraszamy do akcji - rzekłam i podałam mu małą karteczkę.

- A do jakiej akcji - zapytał, nie czytając odwrotu ulotki.

Agnieszka Bodziony,  Zespół  Szkół ,  Nowy Sącz
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- Zbieramy artykuły spożywcze, z których Fundacja Sądecka robi paczki dla najbardziej potrzebujących osób z terenu 
powiatu nowosądeckiego. Może to być kilogram cukru, mąki, jak i butelka oleju czy jakieś ciastka. Wszystko zależy od ofiaro-
dawców - wyjaśniłam bardzo dokładnie, a pan spojrzał na mnie po przyjacielsku i rzekł:

- A od której już tutaj stoicie?

- Przed nami była grupa do południa, a koleżanka i ja jesteśmy po południu, a dokładniej od godziny 13.00.

- Pięknie panienki - wypowiedział to z taką wdzięcznością, jakbyśmy to jemu pomagały.

Choć kto wie, może on kiedyś także otrzymywał taką pomoc i wiedział, że liczy się każdy, nawet najdrobniejszy gest. 
Oddalił się, wchodząc w głąb sklepu. Minuty leciały, a on jakby przepadł między natłokiem produktów. Gdzieniegdzie rzucały 
mi się w oczy prawdopodobnie jego dzieci, które biegały od półki do półki. W końcu przestałam patrzeć w ich stronę i dalej 
rozdawałam ulotki. Przemknęło mi, jakby przez palce, kilkadziesiąt minut, a gdy spojrzałam w stronę kas, ujrzałam kochającą 
się grecką rodzinkę. Tato mówił coś do syna, który po chwili wziął od nas koszyk, który akurat opróżniłyśmy, i zaczął pakować 
do niego swoje zakupy. Było ich naprawdę sporo. Patrzyłam na to zjawisko i aż nie mogłam uwierzyć, że jedna osoba okazała 
taką hojność, sama zapełniając cały kosz. Ogarnęło mnie przyjemne uczucie od stóp po samą głowę. Dochodziła godzina,
w której kończyłam moją ‘misję’. Nie spodziewałam się, że o tak późnej porze ktoś okaże taką szczodrość. Pięć kilogramów 
cukru było naprawdę sporym darem, ale kilka pudeł żywności przechodziło moje wszelkie  wyobrażenia. Wtedy to doszło do 
mnie, że życie potrafi być przewrotne. Czasami człowiek zupełnie traci nadzieje, ma ochotę poddać się, zrezygnować, odpu-
ścić. Jest wstanie porzucić wszystko, bo czas, który musi poświęcić, by to mieć, okazuje się za długi, więc przestaje walczyć.
A przecież nie należy rezygnować z celu tylko dlatego, że wymaga czasu. Czas przecież i tak upłynie… Bóg nie od razu daje 
nam to, o co Go prosimy w swoich modlitwach. Gdyby tak było, człowiek szybko przestałby doceniać to, co ma. Nawet naj-
mniejsze światełko w tunelu może okazać się na jego końcu ogromną lampą, oświetlającą naszą drogę.

Stałam i patrzyłam. Uświadomiłam sobie, że mężczyzna ten stał się także ‘ojcem’, ‘mężem’, ‘bratem’ ludzi, do których 
powędrują te produkty. Ale po chwili doszło do mnie, że jest to także moja zasługa; że moje kilkugodzinne stanie przyniosło 
owoc wielki i sycący. To był ten moment, w którym zrozumiałam, jak wiele dobrego może uczynić człowiek dla człowieka; 
że wystarczy tylko trochę chęci, by zrobić coś niesamowitego, co da radość zarówno ‘dawaczowi’ i ‘braczowi’. Miłość może 
przybierać wiele form, zarówno te tańsze jak i droższe, mniejsze lub większe, zwyczajne bądź bardziej oryginalne, …

Tego dnia zdałam sobie sprawę, że „miłość jest wybawieniem”.
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,,Serce - sercu’’ 

Serce-sercu to moim zdaniem najpiękniejsze hasło.

W dzisiejszych czasach to naprawdę nie łatwo być dobrym bezinteresownie dla drugiego człowieka. Wiem, że to co napi-
sałem powinno być oczywiste, ale nie zawsze tak jest, sam tego doświadczyłem.

Moja rodzina jest rodziną bardzo wierzącą, ja należę do L.S.O, w mojej parafii. Teraz już jestem lektorem, a wcześniej 
byłem ministrantem. Dla mnie być dla drugich wyrozumiałym i uczciwym, oraz szanować drugiego to normalne, tak zostałem 
wychowany, ale dzisiaj to z wychowaniem jest bardzo różnie. Moi znajomi i koledzy, oczywiście nie wszyscy, trochę odstają od 
tego. Uważają, że taka pomoc bezinteresowna drugiej osobie to ,,obciach’’.

Pamiętam kiedy przyszedł do nas do klasy jeden uczeń. Był jakby nieobecny, zawsze trzymał się z dala od wszystkich, nie 
chciał się zaprzyjaźnić, a oczywiście większość klasy nie miała na to ochoty. Postanowiłem do niego dotrzeć.

Z początku nie odzywał się, wręcz opryskliwie zwracał się do mnie, ale ja nie zrażałem się tym. Co innego moi koledzy z 
klasy, mówili jak nie, to nie i odchodzili, wręcz wyśmiewali mnie, że odzywam się do nowego. Był tak zamknięty w sobie, że 
nawet nie odpowiadał, gdy pytał go nauczyciel. Groziło mu znowu zostanie w tej samej klasie. Nowego zachęcałem jednak do 
rozmów, pomagałem mu odpisywać lekcje i zadania. Moja cierpliwość się opłaciła, bo zaczął ze mną rozmawiać. Ja oczywiście 
miałem same nieprzyjemności z tego powodu, ponieważ inni koledzy w klasie śmiali się ze mnie i wyzywali. Dowiedziałem się 
wtedy jak trudno być dla drugich wyrozumiałym i cierpliwym, pomimo tego, iż druga osoba nie pozwala sobie pomóc. Oczywi-
ście, zawsze dobro uczynione dla drugich wraca do nas. Zostałem pochwalony w szkole, od pani dyrektor, to było bardzo miłe.

Od nowego naszego kolegi dowiedziałem się, że jest ich w domu pięcioro, ojciec ich jest alkoholikiem, a matka już nie 
daje rady, no i brakuje im na jedzenie. Strasznie było mi go żal. Przed świętami poprosiłem swojego księdza opiekuna czy mo-
glibyśmy pomóc pewnej rodzinie i zrobić im paczki na święta. Bardzo chętnie się zgodził i wolne datki z występu w jasełkach 
przeznaczyliśmy z innymi lektorami na paczki dla tej rodziny.

Rozumiem także starszych ludzi, a zwłaszcza tych osamotnionych w chorobie i cierpieniu. 

Moja babcia jest ciężko chora. Pomimo nawału zajęć i w szkole  poza nią, zawsze wstępuję nawet przed szkołą, ażeby 
zapytać się czy czegoś nie potrzebuje.

Pomoc i miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywa-
nie miłości.Uważam, że wolontariat to po prostu zauważanie drugiej osoby, która potrzebuje pomocy, nawet jeśli o nią nie prosi. 
To przede wszystkim ,,dar’’, który niektórzy ludzie dzisiaj zatracają, gdzieś po drodze w gonitwie za pieniądzem. Potrzeba wię-
cej takich ludzi z darem bezinteresownej miłości i empatii do drugiego. Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny 
uśmiech, dobre życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy. Ja znam wielu wolontariuszy, i mam nadzieję, że ani ja 
ani ci, których znam nie zatracimy się gdzieś po drodze życia i będziemy trwać w tym co robimy dla bliźnich.  

,,Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.’’
Jan Paweł II

Dominik  Bogdan,  Gimnazjum,  Klęczany
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Uczestniczyłam w akcji „Serce - Sercu” po raz pierwszy. Przedsięwzięcie polegało na zebraniu produktów spożywczych 
do specjalnie oznaczonych do tego celu koszyków. Znakiem promującym tę akcję były dwa połączone serca i taki właśnie 
znak widniał na ulotkach i koszykach, do których zbierana była żywność. Zebrane produkty przed świętami zostały spakowane
w paczki żywnościowe i trafiły do najuboższych rodzin, akcja była wsparciem również dla najbardziej potrzebujących uczniów 
z naszej szkoły. W akcji uczestniczyło wielu wolontariuszy, którzy tak jak ja wspomagali akcję informując ludzi o jej zasadach 
i namawiając chętnych do wsparcia jej. Sklepem, w którym ja oraz wolontariusze z naszej szkoly brali udzial w akcji byla Bie-
dronka, lecz działania miały miejsce również w innych sklepach na terenie Nowego i Starego Sącza, Limanowej oraz gminy 
Gorlice. 

Naszym zadaniem jako wolontariuszy było również rozdawanie ulotek informacyjnych oraz czuwanie nad poprawnym 
przebiegiem całej akcji w wyznaczonych punktach oraz dziękowanie ludziom za wsparcie jej. W mojej opinii i według wła-
snych obserwacji podczas kampanii ludzie chętnie angażowali się w akcję „Serce - Sercu” i wykazywali się wielką hojnością. 
Wielu ludzi, robiąc potrzebne im zakupy wrzucali do swoich koszyków jeden lub więcej produktów z myślą o naszej akcji. 
Podczas trwania akcji wśród wielu ludzi, którzy chętnie wspierali ją, zdarzali się również tacy, którzy nie popierali, a nawet 
krytykowali taki rodzaj pomocy innym, o czym miałam okazję przekonać się sama. 

Według mnie takie kampanie charytatywne powinny być organizowane częściej niż raz w roku, w okresie przedświątecz-
nym, gdyż biorąc pod uwagę zaangażowanie ludzi, częstsze inicjatywy tego typu mogą wprowadzić duże zmiany w życiu wielu 
potrzebujących takiego wsparcia ludzi. Uboższe rodziny potrzebują pomocy w różnych formach, a poprzez akcje charytatywne 
taką pomoc mogą otrzymać. Uważam, że taka pomoc nie musi być organizowana tylko jako akcja trwająca krótki okres w roku, 
ale również właściciele sklepów mogliby przekazywać fundacji przez cały rok produkty np. z kończącą się datą ważności. Taki 
gest codziennie zmniejszyłby liczbę głodujących rodzin ,a produkty nie byłyby przeznaczane w tak dużej ilości do utylizacji. 
Podsumowując rezultaty przedsięwzięcia „Serce - Sercu” ludzie chętnie biorą udział w tego typu akcjach pomocy innym, co 
świadczy o ich współczuciu i chęci pomocy. 

Ewa Cabała,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

W tym roku szkolnym brałam już po raz trzeci udział w akcji „Serce -Sercu”, bardzo mi się podoba praca wolontariusza. 
Jest to bardzo miłe uczucie, gdy robię coś, żeby pomóc innym. Wiele osób z mojej klasy i szkoły dostało paczki z żywnością, 
którą zebraliśmy podczas akcji charytatywnej, ja również dostałam, bardzo z tej paczki ucieszyli się moi rodzice i rodzeństwo.

Gdy pierwszy raz byłam wolontariuszką od razu mi się to spodobało i chciałabym jeszcze w następnych latach brać udział 
w akcji „Serce - Sercu”, ale niestety już kończę szkołę w tym roku i już nie będę miała takiej możliwości. Dzięki tej akcji będę 
się starała jeszcze przyszłości brać udział w podobnych akcjach charytatywnych. Miłe to jest uczucie, gdy ludzie wrzucają do 
koszyków żywność dla potrzebujących. Cieszę się, że wzięłam udział w tej akcji za każdym razem, gdy sobie pomyślę o po-
trzebujących, którzy dostali paczki. 

Myślę, że akcja „Serce - Sercu” jest bardzo przydatna, ponieważ nie tylko wielu osobom w ten sposób można pomóc, ale 
też bardzo dużo młodych osób uczy się wolontariatu i może ktoś z nich w przyszłości zostanie wolontariuszem. Uważam, że po-
winno być więcej takich akcji jak ta, bo wtedy więcej osobom byśmy pomogli, gdyby nie ta akcja to wiele młodych ludzi wcale 
nie miałoby okazji być wolontariuszem. Dzięki tej akcji również widzimy jak dużo jest ludzi dobrego serca, którzy wrzucając 
różne produkty do koszyków chcą pomóc innym. Taka akcja to doskonałe doświadczenie, które uważam, że każdy powinien 
przeżyć. Myślę, że ta akcja zmienia ludzi na lepsze, ponieważ tak jak chcą pomagać innym przez pracę charytatywną, każdy 
młody człowiek powinien się przyczynić do pomagania innym, bo nie wiadomo, kogo co czeka w przyszłości i co się może stać 
i kiedyś on sam może też potrzebowac pomocy. 

Uczestniczę w tej akcji od pierwszej klasy, przez te lata wiele się zmieniło, ponieważ dawniej ludzie więcej produk-
tów wrzucali do koszyków a teraz niestety coraz mniej. Ludzie, którzy wrzucają produkty są bardzo mili i uśmiechnięci, 
niektórzy mówili, że już wcześniej kupowali produkty i wrzucali do koszyków, ale i tak po raz kolejny wrzucali żywność, 
by pomóc innym. Ludzie, którzy po raz pierwszy widzą jak stoimy z koszykiem i rozdajemy ulotki pytają, co to za akcja
i gdy im wytłumaczymy to chętnie kupują różne rzeczy i wrzucają do koszyków. Myślę, że w przyszłości również ta akcja po-
winna istnieć, aby ludzie mieli okazję pomóc innym i żeby biedniejsi ludzie otrzymali tą pomoc. 

Edyta Celusta,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie
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Z pamiętnika dumnej wolontariuszki

piątek, 14 grudnia 2012 roku

W ubiegły czwartek natrafiłam na szkolnym korytarzu na plakat informujący o akcji charytatywnej „Serce-Sercu”, do której 
przyłączyło się nasze gimnazjum. Chodziło o zbiórkę żywności dla biednych rodzin, dzięki której ludzie potrzebujący będą mo-
gli radośnie i godnie  spędzić święta  Bożego Narodzenia. Pomyślałam sobie wtedy, że taka akcja to wielka sprawa i koniecznie 
chciałam w niej wziąć  udział. Najwyraźniej nie tylko ja, ponieważ do pomocy zgłosiło się bardzo wielu chętnych. Otrzymałam 
zaszczytny tytuł wolontariuszki, a potem ustaliłam z Gabrysią, moją przyjaciółką, że będziemy się wspierać podczas tej akcji 
charytatywnej. Zapowiadało się wspaniale! 

Około godziny jedenastej zajmująca się całą organizacją pani Janowiec zawiozła nas do supermarketu, w którym  mia-
łyśmy przeprowadzać zbiórkę. Nasze poprzedniczki, Daria i Kinga, opowiedziały nam, co należy do obowiązków wolon-
tariuszy. Postępując według przekazanych nam przez dziewczyny instrukcji, każda z nas wzięła do ręki garść ulotek
i stanęła tuż obok drzwi wejściowych, przy których czekałyśmy na klientów sklepu i opowiadałyśmy im o tym, co robimy, 
zachęcając jednocześnie do przyłączenia się do akcji. Na początku byłam oczywiście speszona i bardzo zdenerwowana, ale gdy 
tylko przypomniałam sobie, dlaczego tu jestem, wróciła mi cała odwaga. Każdy przejaw zainteresowania i uśmiechy na twa-
rzach ludzi utwierdzały nas w przekonaniu, że robimy naprawdę coś dobrego. Niektórzy okazywali duży entuzjazm w związku 
z naszą akcją i dociekliwie wypytywali o szczegóły. Dyskutowałyśmy z nimi i żartowałyśmy. Było to niezwykle sympatyczne. 
A kiedy wychodząc ze sklepu, wrzucali do koszyka karton mleka, konserwę czy też paczkę z kawą, robiło mi się tak jakoś ciepło 
na sercu... Owszem, niektórym nie podobała się nasza zbiórka. Zdarzali się i tacy, którzy odpychali wyciągnięte z ulotkami ręce 
lub na naszych oczach wyrzucali je do kosza. Na całe szczęście takich niesympatycznych osobników było naprawdę niewielu! 

W pewnym momencie żywności pojawiło się tak dużo , że torebki cukru, mąki, kostki masła i konserwy zaczęły powoli 
wypadać z wypełnionych po same brzegi pudeł. Wtedy, ku naszej uldze, na ratunek przybył nam pracujący w supermarkecie pan 
Wojtek, który wyniósł pełne pudła i przyszykował  nowe. Same nawet w tydzień nie dałybyśmy rady zaciągnąć tych ciężarów 
na zaplecze, więc pan Wojtek, świadomy tego czy też nie, na te dwie godziny stał się naszym superbohaterem.

Dzisiejszy dzień na długo zapadnie mi w pamięci. Przekonałam się, jak wielu jest ludzi uczynnych, dobrych, którzy potrafią 
nie myśleć tylko i wyłącznie o sobie, ale też podzielić się tym, co mają z innymi. Nawet jeśli jest tego niewiele, tak jak w przy-
padku pana Staszka, starszego już emeryta, który specjalnie ponownie wrócił do sklepu i kupił kilogram soli, gdyż koniecznie 
chciał dołożyć coś od siebie. 

- Prawie o was zapomniałem, kochaniutkie! Więc macie! Trzymajcie tutaj sól i włóżcie ją do koszyka! Co prawda to niewiele… 
Powodzenia!- mrugnął do nas okiem i zniknął za rogiem.

Niewiele, a jednak tak wiele… 

Czas upłynął błyskawicznie. Nawet nie zdążyłyśmy zauważyć, kiedy minęły te dwie godziny i przyjechały nasze zmien-
niczki - Ola i Patrycja. Teraz to my, jako już doświadczone wolontariuszki, wyjaśniłyśmy im, na czym polega ich zadanie. 
Pożegnałyśmy się koleżanki, życząc im powodzenia. Gdy opuszczałam sklep, miałam wciąż przed oczami tych wszystkich 
życzliwych nowosądeczan, których udało mi się spotkać, a także i tych, którzy dzięki nim, i… troszkę też dzięki mnie, zasiądą 
z nadzieją i radością do wigilijnej wieczerzy. 

Agnieszka Czech,  Gimnazjum,  Nowy Sącz
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.” Tę myśl powtarzam sobie codzien-
nie, wstając rano z łóżka. To boli, gdy widzę na ulicach głodne dzieci, żebrzące o kawałek chleba. Często odwrócone wzrokiem 
twarze przechodzących obok ludzi, nie widzące problemu. Nic tak nie rani jak obojętność ludzi na cierpienie bliźnich. Koledzy 
często pytają dlaczego zostałam wolontariuszką? 

Dawniej żyłam bez większego celu, a więc tak jakby mnie nie było.  

Dzisiaj wiem, ze niesienie dobra innym stało się moim swoistym uzależnieniem. Przeszłam na nowy etap w życiu. Wyzby-
łam się egoizmu, dostrzegania tylko własnych potrzeb. Jest to wspaniałe doświadczenie, które uczy pomocy innym. Wiedząc, 
że mogę czynić coś, dzięki czemu ktoś się uśmiechnie, jest dla mnie najlepszą nagrodą. 

Działam w wolontariacie „Serce-Sercu” już dwa lata. Nie czuję się bohaterką, lecz czerpię radość z każdego dnia, kiedy 
wiem, że zrobiłam coś pożytecznego dla innych. Uważam to za swojego rodzaju codzienny rytuał. Przyjaciel kiedyś zapytał, co 
robię, że jestem tak szczęśliwa? Z uśmiechem odpowiedziałam: Nic wielkiego, tylko staram się pomóc innym.”

Bardzo chętnie biorę udział w zbiórkach żywności dla ubogich. Choć nie raz ciężko jest wstać wcześnie rano, jednak wiem, 
że to, co robię ma sens. Zawsze emocjonalnie przywiązuję się do takich akcji. Mam z nich bardzo dużo wspomnień, które
w szczególny sposób ujęły moje serce. Pewnego razu w piękne popołudnie promując naszą akcje w supermarkecie, moją uwagę 
przyciągnął mały chłopiec, który robił zakupy ze swoimi rodzicami. Dowiedziawszy się, że działamy na rzecz biednych, potrze-
bujących dzieci, które nie zawsze mają co jeść, bez chwili zastanowienia wyjął z swojego koszyka jedyną czekoladę i ją nam 
przekazał. Tym o to gestem malec zawstydził swoich rodziców, którzy przeszli obojętnie obok nas. Gdy dodał, że inne dzieci 
się bardziej ucieszą niż on, w moich oczach ze wzruszenia pojawiły się łzy. 

Kolejnym przykładem niesienia bezinteresownej pomocy, była uboga staruszka. Przepełniona uśmiechem i serdecznością 
pochwaliła naszą działalność. Cieszyła się, że są jeszcze na świecie tacy ludzie, którzy dążą do lepszego świata. Wyciągnęła
z portfela swoje ostatnie oszczędności i przekazała je na rzecz bardziej potrzebujących od niej. Kobieta promieniała dobrem
i szczerością. Nasuwają się tu słowa Karola Wojtyły: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”. 
Wiem, że  wiele trzeba, by pomóc innym.

Motorem napędzającym moje działania jest zwykły uśmiech dziecka, to najszczersze podziękowanie. Mam ogromną na-
dzieję, że swoim optymizmem i zaangażowaniem zachęcę młodych ludzi do wstąpienia do wolontariatu, nie tylko by pomagać 
innym, ale także i sobie. Nie liczę na cud zwalczenia problemu głodu na świecie, ale wiem, że tymi małymi kroczkami dążymy 
do lepszego świata, dzięki różnego rodzaju zbiórkom i akcjom można pomóc bliźniemu i jednocześnie czuć satysfakcje z tego 
dobrego uczynku. 

Każdego dnia robię rachunek dobrych uczynków. Czy dzisiaj było lepsze niż wczoraj, czy ja stałam się lepsza, dzięki do-
świadczeniu wczorajszego dnia. 

Nie bójmy się nieść pomoc innym. Pamiętaj! Radość  z życia, tylko ona wyróżni Cię z tłumu...

Gabriela Domoń,  Zespół  Szkół ,  Nowy Sącz
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  „Szczęście jest wtedy, gdy codzienne sprawy lśnią jak złoto.”

To już czwarta godzina, jak opiekuje się moją 92-letnią niedołężną, schorowaną babcią. Gdy otworzyłam drzwi do jej poko-
ju powiedziała:, ,Dzisiaj sobie ze mną nie porozmawiasz. Nie chce mi się mówić, siedzieć. Jestem jak dzidziuś- wszystko trzeba 
za mnie robić.” Wtedy myślałam, że zostanę tam tylko chwile. Przyszła ciocia i pomogła jej wyjść do łazienki. Babcia wracając 
powiedziała: „Idzie niedołęga. Ty jesteś jeszcze taka młoda, uśmiechasz się cały czas, życie przed tobą, a mi nic nie pozostało”. 
Moje serce zabiło mocniej, a w oczach pojawiły się łzy, bo niby, co miałam jej odpowiedzieć? Tak babciu, ale nie możesz się 
załamywać, nie możesz tak mówić? Nie, ona nie wierzy w dobre dni, wszyscy jej rówieśnicy umarli, sama jakby wyczekiwała 
śmierci. „Prawda, że moja noga nie jest tak dużo opuchnięta?”- spytała „Nie babciu nie jest, prawie nic nie widać”- skłamałam 
patrząc na powiększoną o kilka rozmiarów stopę. Nie mogłam przecież dać jej kolejnego powodu do zmartwienia. Po chwili 
przyszła ciocia, prosząc mnie abym została przy babci, ponieważ ona musiała wyjść na zakupy.

Gdy opowiedziałam mamie mojego taty już chyba wszystkie ostatnie wydarzenia z życia, (bo ona bardzo mało się odzy-
wała) postanowiłam znaleźć sobie jakieś zajęcie. I wtedy znalazłam na zakurzonej półce małą książkę. Usiadłam na podłodze, 
żeby być bliżej łóżka babci i zaczęłam głośno czytać w miejscu, w którym przypadkowo ją otworzyłam. Natrafiłam na cytat, 
którym rozpoczęłam moje opowiadanie. Przytoczę go ponownie: „Szczęście jest wtedy, gdy codzienne sprawy lśnią jak złoto”. 
Zdałam sobie wtedy sprawę, że moja babcia nie może być szczęśliwa. Przecież u niej nic nie jest lśniące. Jednak czytając inne 
aforyzmy często się uśmiechała. Widząc to czułam się taka dowartościowana, ponieważ mogłam wywołać uśmiech na jej twa-
rzy, a radość w sercu. Już tak dawno nikt jej nic nie czytał. Ma ona fachową opiekę, moja rodzina bardzo dobrze o nią dba, ale 
brakuje jej ludzi. Ona była po prostu zadowolona, że poświęciłam jej czas, zainteresowałam się zamkniętą w czterech ścianach, 
nie mogącą z powodu złego stanu zdrowia nigdzie wychodzić kobietą. Dzięki temu już wiem, jaki jest sposób na szczęście- 
trzeba podarować je innym. Szłam na przystanek z wielką radością, czułam, jakby ktoś dodał mi skrzydeł. Wiedziałam, że jest 
to jeden z dni, który ma sens. 

Wielu ludzi pyta mnie, co robię, że jestem taka uśmiechnięta. Ze szczerym uśmiechem odpowiadam zawsze: Wierzę, że 
dobro wraca! 

Moja przygoda z wolontariatem rozpoczęła się cztery lata temu, gdy jeszcze w gimnazjum nauczyciele zachęcali nas do 
zaangażowania się w pracę na rzecz tej organizacji. Wtedy nie miałam pojęcia, co to jest. Szczerze mówiąc- poszłam na pierw-
sze spotkanie, aby uniknąć kartkówki. I tak już zostałam. Nie żałuje ani jednego dnia poświęconego ludziom potrzebującym, 
dzięki którym odnalazłam prawdziwą idee w moim życiu. Oddawałam całe serce szkolnemu wolontariatowi, angażując się
w różne akcje, począwszy od zajmowania się dziećmi na półkolonii, kolędowania z szopką bożonarodzeniową, a skończywszy 
na robieniu Gwiazd betlejemskich dla ludzi z Domu Opieki Społecznej. Praca w wolontariacie to nie tylko rozmowa ze star-
szymi osobami, lecz sprawianie przyjemności innym, a dzięki temu sobie. Brzmi to dosyć dziwnie, ale to prawda: wolontariat 
działa z korzyścią dla obu stron. Codziennie staram się, żeby moje życie nie było tylko rytuałem, jak to u większości bywa. 
Podarowanie siebie innym jest niejako odskocznią od trybu życia, w którym liczy się tylko przetrwanie. I wcale nie chodzi
o wykonywanie mozolnej pracy, ale o zwykłe małe gesty np. uśmiech do nieznajomego na ulicy (zdałam sobie sprawę, że być 
może nie spotkamy już przechodnia mijającego nas nigdy w życiu, dlaczego więc nie pozostawić mu małej iskierki radości), 
pomoc w niesieniu zakupów starszej kobiecie, rozmowa z panią sprzedającą obwarzanki, czy wytłumaczenie zadania koledze, 
ale również udział w zbiórkach żywności dla potrzebujących, dzięki czemu oni też mogą cieszyć się pełnią Świąt Bożonarodze-
niowych. Dla mnie to też jest wolontariat, dający wiele satysfakcji.

Czym byłoby nasze życie bez okazywania dobra innym? Media kreują ideał człowieka, jako niezniszczalną, mocną
i buntowniczą osobę, chcącą za wszelką cenę zdobyć wszystko. Do niedawna ja również pod wpływem otoczenia chciałam 
być dziewczyną, która nie przejmuje się niczym i nikim, ma silny, niezniszczalny charakter. Jednak stwierdziłam, że nie można 
zmieniać swojej mentalności, a ludzi zawsze należy postrzegać jak w pewnym stopniu lepszych od siebie. Teraz dobroć, wraż-
liwość, otwarte serce to oryginalność i powód do dumy. Bycie całym życiem i radością bliźnich jest trendy! ,,Wierzę w dobro 
człowieka, bo widząc rozkwitające bazie- wierzę w wiosnę. Wierzę w ludzi… Ludzi prostych, tych, którzy żyją i uśmiechają 
się, cieszą się drobnymi sprawami i mówią „tak” do wschodzącego słońca, i do wszystkiego, co wyrasta z gleby dobrych i złych 
dni. Ich imiona nie widnieją na szpaltach gazet. Ci nigdy nie używają pięści. Oni kochają ludzi.” Cytat ten ze „Słonecznych 
promyków radości” Phila Bosmansa, Floriana Wernera, ukazuje całą prawdę o ludzkiej egzystencji.

Myślę, że wolontariat jest przeznaczony dla każdego, wystarczy tylko trochę odwagi, aby spróbować być szczęśliwym i dać 
komuś szczęście, zważając na to, że nic nie można stracić, a zyskać wiele.

Justyna Dunikowska,  Liceum Ogólnokształcące
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Akcja charytatywna „Serce-Sercu” to moja pierwsza, tak poważna akcja, w której brałam udział jako wolontariusz. Dała mi 
wiele radości, uwrażliwiła mnie na potrzeby innych oraz uświadomiłam sobie, ile mogę zrobić dla ludzi…
Po tej akcji zrozumiałam, że istnieją osoby, które potrzebują pomocy i teraz wiem, że nie można być obojętnym na potrzeby 
innych. Gdyby nie to, że wstąpiłam do Wolontariatu może i ja przechodziłabym obojętnie koło potrzebujących.

Każdy ma serce, ale nie każdy dobre. Kiedy stałam z moją koleżanką w sklepie, w którym zbierałyśmy produkty dla po-
trzebujących, były również takie osoby, które przeszły obojętnie, nawet nie chciały słyszeć o tej akcji. Poczułyśmy się dziwnie. 
Było nam przykro, że ludzie lekceważą takie akcje jak ta. Niektórzy może nie wierzą, że ona jest prawdziwa i że produkty 
trafiają tam, gdzie panuje bieda. Oczywiście zdarzają się takie akcje, które wyłudzają od ludzi pieniądze, ale moim zdaniem 
warto mieć odrobinę zaufania. Nie każdy jest oszustem… Dzięki tej akcji zrozumiałam ile możemy dać innym, a możemy dać 
naprawdę wiele. Możemy dać swoje serce, poświęcić swój wolny czas,który może spędzilibyśmy przed komputerem, telewizo-
rem… Trzeba stanąć na chwilę, rozejrzeć się i dostrzec na pozór małe, ale jaki ważne rzeczy.
Bardzo lubimy być w centrum zainteresowania, myślimy o sobie, ale musimy zauważyć również ludzi, którzy potrzebują naszej 
uwagi. 

W sklepie, w którym zbierałyśmy produkty spożywcze  zdarzały się takie osoby, które wręcz zachowały się niekulturalnie: 
rzuciły ulotką, na której były informacji o tej akcji, burknęli coś pod nosem i popatrzyli bardzo niemiło na nas, ale ja się tego nie 
wstydziłam, że chcę pomóc innym ludziom, którzy potrzebują mojej pomocy. Poczułam się potrzebna i doceniona. 

Nie każdego człowieka interesują losy innego, który przeżywa cierpienie. Jedni starają się pomóc takiej osobie, inni nato-
miast nie przejmują się tym. Wynika to z tego, że mamy odmienne poglądy i charaktery. Czytałam bardzo dużo opinii innych na 
temat akcji charytatywnych. Jedni uważają, że te akcje wcale są niepotrzebne, bo przecież ludzie sami sobie zgotowali taki los. 
Ale i są tacy ludzie, którzy nie są obojętni i wspierają biednych materialnie i duchowo. Jest mi przykro, że istnieją ludzie, któ-
rym jest wszystko obojętne. Nie martwią się czy ktoś umrze z głodu, czy z choroby. Uważam, że takie osoby nie mają serca…

Jak już wspomniałam wyżej może i ja byłabym obojętna na potrzeby innych ludzi. Nie przejmowałabym się, że ludzie też 
tak myślą. Teraz dzięki tej akcji moje poglądy się zmieniły. Stałam się innym człowiekiem. Nie żałuję, że wtedy stałam półtorej 
godziny w tym sklepie, bo po prostu od tego dnia stałam się inna. Teraz w życiu kieruję się dobrym sercem, które jest zawsze 
otwarte na ludzkie sprawy. Zawsze znajdę czas dla tych, co go potrzebują.

Nie zawiodę już nikogo. Na razie chodzę do przedszkola, w którym bawię się z dziećmi i pomagam im jeśli czegoś potrze-
bują. Wybrałam to miejsce, ponieważ uwielbiam bawić się z małymi pociechami. Chciałabym, żeby było więcej organizowa-
nych takich akcji, jak ta ,,Serce - Sercu”, ponieważ bardzo przydało się to, że zbieraliśmy te produkty. Mam nadzieję, że przed 
Świętami Wielkanocnymi będzie organizowana podobna akcja do tej, bo bardzo chcę pomagać innym. Rok temu nie pomyślała-
bym, że jak dołączę do niego - moje poglądy na świat się zmienią. Teraz się bardzo cieszę, że to zrobiłam. Nie żałuję, że  chodzę 
do przedszkola, bo zabawa z małymi dziećmi to prawdziwa frajda i nie żałuję, że stałam wtedy w sklepie. Może niektórzy sobie 
wtedy pomyśleli, że stoję i czekam, aby coś wyłudzić od ludzi, ale nie o to chodzi. Stoję, bo chcę pomagać, chcę pokazać się
z jak najlepszej strony, nie chcę zwracać na siebie uwagi, bo to ja mam zwrócić swoją na innych ludzi, którzy mnie potrzebują… 

Każdy chce być doceniony, zauważony, a zwłaszcza ten, który cierpi. To wtedy najbardziej potrzebuje uwagi, pomocy, 
bliskości, ciepła, poczucia, że nie jest sam. Każdemu człowiekowi, który nas potrzebuje, możemy poświęcić swój czas, który 
moglibyśmy przeznaczyć na komputer i inne rozrywki, ale my wolontariusze tego nie zrobimy, nie zostawimy w potrzebie osób 
starszych, chorych, samotnych, ale i nawet tych najmłodszych, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Ta akcja wiele mi dała. Zmieniłam zdanie o nich. Teraz wiem, że są one potrzebne, są bardzo potrzebne. Czasami zastana-
wiam się czemu niektórzy kpią sobie z nas, z wolontariuszy. Myślą, że nie pomagamy, tylko się bawimy…To jest przykre, że 
tak ludzie myślą, ale na szczęście nie wszyscy. Są tacy, którzy nie chcą lub nie mogą dołączyć do Wolontariatu, ale wspierają 
nas i doceniają naszą pracę.

Życzę wszystkim, aby zmienili zdanie o Wolontariacie, który pomaga dobrowolnie i życzliwie innym. Sama wiem, że tak 
jest, bo do niego należę. Jego członkowie naprawdę poświęcają innym bardzo dużo swojej uwagi. Kończąc chciałabym, żeby 
było więcej takich akcji jak ta, bo naprawdę warto pomagać…

Dominika Dusza,  Zespół  Szkół ,  Bystra



22

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Codzienne pobudki, minuty budujące kolejne godziny, składowe fragmenty dni naszego życia i jedno pytanie obijające się 
o ściany własnej głowy: dlaczego świat nie pozwala na uśmiech każdemu z nas? Walorem młodości jest wiara w niemożliwe, 
poczucie, że przenoszenie gór nie jest wcale hasłem przyświecającym wariatom ani idealistom wyrwanym z kontekstu rzeczy-
wistości, ale ideą budującą świat, którą może żyć każdy z nas, jeśli tylko otworzy na nią własny umysł i serce.

Ilu z nas, młodych, dorastających, w swoim życiu stara się utworzyć osobistą maleńką cząstkę świata. Tak, by po dokonaniu 
tego móc umieścić siebie gdzieś w środku i odczuć wewnętrzny spokój, satysfakcję z dokonania rzeczy wielkiej, a co najważ-
niejsze poczuć się w tym miejscu bezpiecznie. Pragniemy zadowolenia i spełnienia, radosnej atmosfery i szczerości uczuć. 
Dlatego chcemy żyć jak najmocniej, kochać jak najszczerzej, brać i dawać światu jak najwięcej, pełnymi garściami. Na drodze 
do szczęścia poświęcamy całych siebie - nie uznając kompromisów.

Stymulacją radości jest istnienie w społeczeństwie, współbycie z innymi ludźmi, wsparcie udzielane bliźnim oraz odczucie 
bycia potrzebnym i użytecznym. To nadaje cel, staje się sensem egzystencji, który oświeca nawet najciemniejsze zaułki ludzkiej 
świadomości pozwalając z podniesionym czołem i wizją lepszego jutra kroczyć na przód, ku wzniosłym chwilom. Nie możemy 
czuć się spełnieni, nie żyjąc w szczęśliwym środowisku. Jedyną drogą do uzyskania pożądanego stanu jest podjęcie konkret-
nych działań.

Kilka lat temu, za czasów mojej gimnazjalnej działalności w przyszkolnym klubie Liderów Promocji Zdrowia, spotkałam 
się z pytaniem, dlaczego pomagam innym. Odpowiedzią, która od razu nasuwała mi się na myśl było - pomagam, bo kiedyś 
sama tej pomocy mogę potrzebować. To takie oczywiste, troszczymy się o innych, mając zapisaną gdzieś w podświadomości 
nadzieję na to, że takie zachowanie pozwoli nam w pewnym stopniu żyć ze spokojem o przyszłość, z przekonaniem, że nie 
zostaniemy nigdy sami, a w ciężkiej sytuacji ktoś wyciągnie w naszym kierunku pomocną dłoń by podźwignąć nas z klęczek.

Dziś, z perspektywy czasu, jestem w stanie dostrzec zmiany, które narodziły się we mnie i w moim sposobie myślenia. 
Zmiany, które zakiełkowały i mogły się rozwinąć głównie dzięki doświadczeniom powstałym jako owoc współpracy z innymi 
ludźmi.

- Pomagam, bo?
Pomagam, bo dzięki temu czuję, że życie które prowadzę jest coś warte. Dając siebie innym, wbrew myśleniu niektórych 

osób, zyskuję więcej, niż wynosi mój wkład własny. To, co otrzymuję, jest nieocenione. Doskonale zdaję sobie sprawę z wła-
snego rozwoju i robię to z uśmiechem na twarzy. Niezależnie od tego, czy jestem wolontariuszką z plakietką przypiętą na wy-
sokości serca, czy zwykłą dziewczyną starającą się dopomóc ludziom na co dzień, wiem, że każde moje działanie skierowane 
w stronę innych, pomaga zarówno jego adresatowi, jak i mnie samej. Umacnia w siłę, uskrzydla, ubarwiając szare dni na kolory 
słońca. Pozwala uwierzyć w to, że posiadam wartości docenianie przez otoczenie, że jakąś częścią siebie jestem czynnikiem 
budującym szczęśliwsze dni.

Akcją przedświątecznego zbierania żywności „zaraziłam się” dwa lata temu, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że kilka 
poświęconych przeze mnie godzin, może sprawić aż tak wiele dobrego. Kiedy zrozumiałam, że mam możliwość, a jednocześnie 
jestem w stanie, dołączyć swoją maleńką cegiełkę pod budowę wielkiego pomnika sądeckich, dobrych serc.

Kilka godzin spędzonych w supermarkecie tego wybranego, wyjątkowego dnia, daje dużo więcej nauki i pojęcia o rzeczy-
wistości, niż teorie i prawa znane dobrze każdemu z nas. To dopiero tutaj, w praktyce, na pozór jedynie rozdając ulotki, czy też 
pilnując zebranych darów, spotykamy się z całym wachlarzem ludzkich zachowań, zwyczajów, spostrzeżeń i poglądów na dzia-
łania charytatywne typu organizowanej przez Fundację Sądecką  akcji „Serce-sercu”. Tutaj możemy obserwować i odczuwać 
to, co tak naprawdę tyczy się realiów. Wbrew być może ogólnym domysłom, nie tak łatwo zyskać przychylność obcych ludzi. 
Niewielu z dorosłych znajduje chwilę na zatrzymanie się i wysłuchanie wyjaśnień dotyczących sedna problemu. Co więcej 
nawet, jedynie niewielki odsetek ludzi jest w stanie ujrzeć w takim działaniu cel i odrzucając własne uprzedzenie spowodowane 
domysłami „natręctwa” wolontariuszy, dodać odrobinę wsparcia i umocnić w postanowieniu działania przez najdrobniejsze 
gesty, jak choćby (nie)zwykły, szczery uśmiech, słowo pochwały, czy przyłączenie się do realizacji idei.

W bolączce pośpiechu XXI wieku ciężko nam wszystkim na chwilę zastanowienia, lecz mimo to, pokładając ufność w lu-
dziach i obserwując przestrzeń działalności pomocowej w naszym regionie, na nowo budzi się nadzieja i wiara w dobro, w to, że 
dążenie do uśmiechu na wszystkich twarzach ma swe poparcie zarówno w sercach, jak i umysłach ludzkich. Plakietka pokryta 
napisem „Serce - sercu”, wyróżniająca się na tle mojego biurka, co dzień jedynie umacnia mnie w sile tej myśli. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Natal ia  Fiut ,  Liceum Ogólnokształcące,  Nowy Sącz
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Pisząc tę refleksję, pomyślałam sobie , że dobrze by było zacząć od czegoś konkretnego o wolontariacie. Wystukałam
w googlach „wolontariat - wikipedia” i otworzyłam link. Było tam napisane „Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) - do-
browolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno - kole-
żeńsko-przyjacielskie…” Ale przecież wolontariat to nie tylko pusta, zdawkowa regułka wciśnięta do encyklopedii. To przecież 
nasze serce, starania, aby podzielić się z innymi tym, co mamy w sobie dobrego. Bo przecież, skoro możemy pomóc innym, to 
dlaczego tego nie zrobić. Jeśli przez nasz, jeden mały gest komuś naprawdę będzie żyło się lepiej, albo chociaż na chwilkę na 
jego smutnej twarzy pojawiłby się uśmiech , to jak możemy to zlekceważyć ?

Kiedyś miałam szczęście uczestniczyć w akcji „Zostań Świętym Mikołajem” i osobiście zawieść paczki do cho-
rych dzieci i młodzieży z lokalnego szpitala. Na początku bardzo obawiałam się tego wyjazdu. Nie wiedziałam czy wszy-
scy się ucieszą, jak zareagują na to starsze ode mnie dzieciaki. Wszystko wydawało mi się takie pogmatwane. Wątpliwo-
ści szybko jednak zniknęły, gdy przekroczyłam próg szpitala. Życzliwe panie pielęgniarki przyjęły nas ciepło. Cierpliwie 
tłumaczyły nam, gdzie leżą dzieciaki, w jakim są wieku i na co chorują, tak aby łatwiej nam było znaleźć coś stosowne-
go w worku pełnym zabawek. W chwili ,gdy weszłyśmy do pierwszej sali, zrobiło mi się naprawdę smutno. Poczułam
w sercu wielki żal, a nawet poczucie winy. Przede mną leżały dzieci, które nie miały nawet siedmiu lat. Czułam się win-
na, że ja żyję sobie tak spokojnie, tak szczęśliwie, kiedy one, biedne nie chodząc jeszcze do szkoły muszą przechodzić tak 
wiele i tak ogromny trud znosić. Ale przecież nie przyszłam tu, żeby razem z nimi płakać, choć w pierwszej chwili mia-
łam bardzo na to ochotę, tylko dać im odrobinkę szczęścia, oderwać od przykrej codzienności. Pani Renata, popchnęła mnie 
nieznacznie w ich stronę, dając tym samym znak, że najwyższa pora poszukać jakiejś zabawki. Kiedy wreszcie znalazłam 
odpowiednią przytulankę zbliżyłam się powoli do jednego z dzieci i ostrożnie, uśmiechając się pokrzepiająco podałam mu 
ją. I wtedy doświadczyłam czegoś niezwykłego. Malec uśmiechnął się nieśmiało, wziął zabaweczkę i przytulił mocno do 
siebie. Ale to nie był taki zwykły uśmiech. Ten jeden lekko uniesiony kącik ust, uświadomił mi bardzo ważną rzecz, isto-
tę wolontariatu. Świat nigdy nie był, i pewnie nie będzie sprawiedliwy. Zawsze komuś będzie łatwiej a innym trudniej. 
Ale od czego są inni ludzie ? Przecież to my kształtujemy poniekąd świat i mamy wpływ na to, jakim się stanie. Więc je-
śli każdy z nas odda odrobinkę swojego dobra, żeby pomóc innym to naprawdę mamy szansę uczynić świat lepszym.
I każdy, nawet najmniejszy gest może zdziałać bardzo, ale to bardzo wiele. Nie zapominajmy o tym w naszym zagonionym 
życiu. Miejmy czas pochylić się nad drugim człowiekiem, jego problemami. To nieprawda, że pomagać można tylko w dużym 
mieście, gdzie jest mnóstwo ludzi. Osoba, która może potrzebować twojej pomocy - naszej pomocy, być może jest bardzo bli-
sko. Musimy tylko otworzyć nasze serca na to, by ją zobaczyć, bo niestety, tu nie wystarczy nam tylko zmysł wzroku, do tego 
potrzeba nam naszych gorących serc…

Natal ia  Gierut ,  Gimnazjum,  Klęczany



24

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Od dawna chciałam pomagać. Zwierzętom, dzieciom, osobom starszym-nie ważne. Po prostu pomagać. Długo szukałam 
organizacji charytatywnych, do których mogłabym dołączyć. Niestety byłam za młoda, by być wolontariuszką. Było mi bar-
dzo przykro, że musze poczekać jeszcze kilka lat, by móc w jakiś większy sposób komuś pomóc. Na szczęście moja szkoła 
współpracuje z akcją „Serce - Sercu”. Gdy więc tylko się o tym dowiedziałam, pobiegłam się zapisać do wolontariatu. Przed 
pierwszym razem byłam podekscytowana i bardzo się cieszyłam. Byłam szczęśliwa, że nareszcie będę mogła zrobić cos dla 
osób potrzebujących. 

Wstałam w niedzielę z samego rana, ubrałam się ciepło, bo na dworze była minusowa temperatura, poszłam po koleżankę 
i razem ruszyłyśmy do sklepu, w którym miałyśmy stać. Przyszłyśmy jednak pół godziny za wcześnie, więc postanowiłyśmy 
odwiedzić inny pobliski sklep, gdzie również stały wolontariuszki z tej właśnie akcji i poprosiłyśmy je o kilka wskazówek. 
Powiedziały, że powinnyśmy być miłe i nie narzucać się. Podziękowałyśmy i ruszyłyśmy na nasze stanowisko. Akurat otwierali 
sklep. Założyłyśmy identyfikatory, pozbierałyśmy pozostałe z poprzednich dni kartki z koszyków i czekałyśmy na pierwszych 
klientów. Na początku nie wiedziałyśmy, co powinnyśmy mówić, wręczając ulotki. Wymyśliłyśmy kilka haseł i mówiłyśmy je 
kolejnym klientom. Koszyk na początku przez dłuższy czas był pusty, ale potem bardzo szybko się napełniał. Przychodziło wie-
le naszych bliskich, proszonych przez nas kilka dni wcześniej o wspomożenie akcji. Odwiedzili nas nasi rodzice, rodzina i inny 
znajomi. Byli bardzo ofiarni. Nie każdy jednak chciał wrzucić coś do koszyka. Spotkałyśmy się z negatywnymi uwagami na 
temat akcji i naszego udziału w niej. Nie każdy chciał brać też kartki. Szanowałyśmy jednak to i dziękowałyśmy za poświęcony 
nam czas. Starałyśmy się być miłe i życzliwe. Uważam, że uprzejmość dobrze działa na ludzi i nakłania ich w udziale w akcji. 

Pewna pani powiedziała nam, że gdy widzi miłe, uśmiechnięte dziewczyny poświęcające swój czas na stanie w sklepie
w tak chłodny dzień, to od razu ma chęć pomagać. Było wielu takich ludzi. Niektórzy wrzucali do koszyka po jednym towarze,
a inni połowę swoich zakupów. Gdy widziałam, jak szybko napełnia się koszyk i jak większość ludzi chętnie podchodzi do 
akcji, robiło mi się ciepło w ten mroźny dzień. Czułam, że siła jest w ludziach. Nawet ci, którzy dawali jeden towar byli bardzo 
ważni. Koszyk można porównać do oceanu w którym ten towar jest jedną, małą kroplą. Ale czym byłby ocean bez dużej ilości 
małych kropel ? Zobaczyłam, że nie tylko ja mam potrzebę pomocy innym. Postanowiłam, że nadal będę szukać odpowiedniej 
dla mnie organizacji i co roku uczestniczyć, jeśli będę miała taka możliwość, w akcjach charytatywnych takich jak „Serce - 
Sercu”.

Aleksandra Głąb,  Gimnazjum,
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Wolontariat kojarzy się z poświęceniem swojego czasu innym i bezinteresowną pomocą potrzebującym. Tak, to prawda, 
jest to główne założenie i cel organizacji charytatywnych. Ale czy będąc wolontariuszem na pewno nic w zamian nie otrzymu-
jemy? Czy tylko wspieramy innych? Czy tylko korzysta jedna ze stron? Osoba, która nigdy nie była społecznikiem zapewne 
powiedziałaby, że pomagający nic nie zyskuje, a jedynie staje się aniołem, który sprawia, że świat staje się lepszy. Jednak 
zaprawiony w boju wolontariusz odpowie, że jego korzyści są nie do opisania. Doświadczyłam tego „na własnej skórze”. Gdy 
zostałam wolontariuszką i zaczęłam działać na rzecz tej organizacji, po każdej akcji czułam się osoba spełnioną i potrzebą,
a satysfakcja czerpana z działalności okazała się cudownym uczuciem. Jak widać nie są to korzyści w wymiarze materialnym, 
ale są to znacznie ważniejsze zyski duchowe. Wolontariusz faktycznie staje się aniołem, który ubogaca świat przez pomoc 
dostępną zmysłom i ta metafizyczną, ale nie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, lecz przez mozolna pracę nad sobą, która 
dostarcza wielu radości. Działam w wolontariacie od niespełna roku, ale już zdążyłam „połknąć bakcyla”.

Jednym z przedsięwzięć, w którym wzięłam udział była akcja „Serce - sercu” zorganizowana przez Fundację Sądecką. 
Działalność ta polegała na przedświątecznym kwestowaniu w sklepie „Biedronka” dla najuboższych rodzin z gminy Gorlice. 
Zbieraliśmy produkty żywieniowe, by potem móc zrobić z nich paczki świąteczne dla biednych. Zaangażowali się w to spo-
łecznicy ze Szkolnych Kół Wolontariatu naszej gminy. Osobiście kwestowałam dwa dni (w niedziele i poniedziałek) przez 
półtorej godziny. Z tej akcji również wyciągnęłam odpowiednie wnioski i była to dla mnie doskonała lekcja na przyszłość. 
Przede wszystkim „Serce - sercu” pokazało mi jak ważne jest, by nie bagatelizować tego typu organizacji. Zanim zostałam wo-
lontariuszką wiedziałam, że istnieją takie akcje, ale nie zwracałam szczególnej uwagi na to i nie zastanawiałam się nad tym jak 
istotne jest ,by wesprzeć fundacje, a przez to potrzebujących. Patrząc na to z innego punktu widzenia - z pozycji kwestującego 
- zdałam sobie sprawę, że wcale nie jest łatwo stanąć przy koszyku z plakatem fundacji i tak ot, zbierać produkty żywieniowe 
dla ubogich. Nie da się tez tego robić z zimną krwią, traktować to, jako coś mało istotnego. Przeciwnie - człowiek angażuje się 
całym sercem, czuje się jakby cząstką wielkiego przedsięwzięcia i dlatego też wszystko, co się wydarzy przeżywa, jako swój 
własny sukces i swoją własną porażkę. Czułam się zawiedziona za każdym razem, kiedy potencjalny darczyńca nie wziął ode 
mnie ulotki, która zachęcała do wsparcia biednych. Byłam rozczarowana, gdy usłyszałam słowa: „Dziękuję, ja już pomaga-
łem”. Wiem, że przed świętami aż roi się od tego typu akcji, ale czy jest jakiś limit w pomaganiu? Cóż, to już sprawa każdego 
z sumień, więc nie mam żalu do tych wszystkich, którzy nie wsparli akcji Serce - sercu, ale jestem wdzięczna tym, którzy 
nie wsparli tej, ale podobną akcję, w końcu okazali swoje dobre serce. No właśnie a propos hojnych serc. Przecież kwestując 
spotkałam tak wiele wielkodusznych ludzi, którzy włożyli coś do koszyka fundacji, a nam wolontariuszom podarowali swój 
szczery uśmiech. W ich oczach można było odczytać: „Dobrze, że jesteście i poświęcacie się dla innych”. Cudowne to było 
uczucie, gdy z równie bogatym uśmiechem można było odpowiedzieć: „Dziękujemy”. Ta komunikacja niewerbalna za pomocą 
uśmiechu jest bardzo silną więzią między ludźmi dobrej woli. Myślę, że jednym z najwspanialszych prezentów, jakie może 
otrzymać wolontariusz jest uśmiech. Ten cudowny wyraz twarzy pokazuje, że działalność wolontariusza jest potrzebna, ma sens
i daje radość innym. Sam cel i założenie akcji „Serce - sercu” uważam oczywiście za jak najbardziej słuszny.
                                   

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinny, piękny, pokazuje, co w naszym życiu jest najważniejsze, daje nam poczucie 
ciepła, bliskości, bezpieczeństwa, topią się w nas wtedy wszelkie złości, spory, niedoskonałości. Niestety nie dla wszystkich te 
święta są niesamowite od strony materialnej. Wiadomo, że nie jest ona najważniejsza, ale jednak jest istotna. Dlatego właśnie 
możliwość wsparcia ubogich w akcji takich jak „Serce - sercu” jest na pewno okazją do czynienia dobra i poczucia jeszcze 
bardziej tej „magicznej” świątecznej atmosfery. Na samą myśl cieplej się robi na sercu, że dzięki właśnie mnie (czy to kwestu-
jącemu, czy wspierającemu akcję), ktoś będzie miał wesołe święta, odczuje, że nie jest sam na tym świecie. Szczerze powie-
dziawszy dopiero kwestując zdałam sobie sprawę o tym wszystkim tak naprawdę, w stu procentach. 

Pracownicy sklepu, w którym kwestowaliśmy byli bardzo mili i atmosfera była na prawdę przyjazna. 

Niesamowitym uczuciem jest też to, że akcja „Serce - sercu” pokazała mi jak to jest pomagać komuś anonimowo, właściwie 
nie wiedząc komu się pomaga, nie znając konkretnego nazwiska potrzebującego. Tak jak sama nazwa mówi „Serce - sercu”, 
zwyczajne serce działa na rzecz drugiego nieznanego serca. Jest w tym coś tajemniczego, a za razem niezwykle fascynującego. 

Maria Gorący,  Zespół  Szkół ,  Bystra
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Udział w akcji Fundacji Sądeckiej pozwolił mi odbyć kolejną lekcję pokory, dał możliwość stoczenia swego rodzaju walki 
z samym sobą, poświęceniem swojego wolnego czasu, nie oczekując nic w zamian. Oddanie tej akcji, o którym już wcześniej 
wspominałam i bezinteresowność sprawiło, że dostałam w zamian satysfakcję, ubogaciłam swoje wnętrze i mogłam dostrzec, 
że istnieje dużo dobra, które trzeba mnożyć bez końca. 

Jestem bardzo zadowolona, że wzięłam udział w akcji „Serce - sercu”, że po raz kolejny mogłam dać swoje serce innemu 
sercu. Wypada też podziękować: Fundacji Sądeckiej za to, że prowadzi taką działalność, koleżankom i kolegom ze Szkolnych 
Kół Wolontariatu za wspaniała współpracę i zaangażowanie oraz wszystkim tym, którzy wsparli akcję, za swe dobre serce, naj-
lepsze jakie można mieć. Pamiętajmy, że „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” (Albert Einstein). 

Chciałabym zakończyć słowami błogosławionego Jana Pawła II, który mówił „Człowiek jest wielki nie przez to, co posia-
da, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

W wolontariacie działam od września 2012 roku. Akcja „Serce - Sercu” była moim pierwszym doświadczeniem, które 
udało mi się tam zdobyć. 

Od 7 do 18 grudnia stałam razem z moimi koleżankami działającymi w wolontariacie, w sklepie zachęcając ludzi do da-
wania żywności na rzecz biednych rodzin. Rozdawaliśmy ulotki, które dużo pomagały w zbieraniu. Ludzie byli bardzo hojni 
i dawali nawet po kilka produktów. Koszyk z żywnością szybko się napełniał, a my miałyśmy uśmiechy na twarzy i byłyśmy 
dumne z tego, że udało nam się zachęcić tyle osób. Nawet dzieci wrzucały żywność do koszyka. Stałyśmy przez kilka dni
i nigdy koszyk nie był pusty. Akcje wspierali także nauczyciele z naszej szkoły oraz mieszkańcy wsi, w której mieszkamy. Je-
stem bardzo dumna z tego, że wzięłam udział w tej akcji. 

Według mnie można by też zorganizować „imprezę” charytatywną, w której udział wzięłaby cała gmina. Wolontariusze 
różnych szkół mogliby robić ozdoby, kanapki lub na przykład zaśpiewać, zagrać na instrumentach albo odegrać sztukę. Pienią-
dze z tej akcji przeznaczylibyśmy na ubrania lub żywność dla biednych rodzin. Na pewno mieszkańcy zaangażowali by się w tę 
akcję i uzbieralibyśmy dużo pieniędzy. 

W akcji „Serce - sercu” z naszej szkoły wzięli udział wszyscy wolontariusze. Nauczyciele zwalniali nas również z ostatnich 
lekcji, byśmy nie spóźnili się na ustaloną godzinę. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i nikt nie był przeciwko temu, żebyśmy 
zbierali żywność dla biednych rodzin. Koledzy z klasy także nas wspierali. Uzbieraliśmy w gminie około 160 paczek. Ludzie 
dawali artykuły spożywcze takie jak makaron, pomarańcze czy słodycze. W każdej paczce było po kilkanaście produktów. Do-
piero pakując żywność zobaczyliśmy jak dużo zrobiliśmy dla tych osób. 

Także chciałabym podziękować ludziom za hojność i za to, że traktowali nas z szacunkiem, gdy pomagaliśmy biednym 
rodzinom, które potrzebowały pomocy. Cieszę się, że tyle mieszkańców gminy Gorlice zaangażowało się w tę akcję. Na pewno 
za rok wezmę w niej udział. Mam także nadzieję, że z roku na rok coraz więcej osób będzie wspierało Akcję ,,Serce - Sercu”.

Katarzyna Gubała,  Zespół  Szkół ,  Bystra
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

W październiku 2012 roku Pan Bogusław Wacek - Dyrektor naszego Gimnazjum zwołał zebranie wszystkich uczniów, 
którzy otrzymali stypendium z Fundacji Sądeckiej. Zaszczyt ten dostąpił również mojej osoby. Pan Dyrektor pogratulował nam 
i życzył dalszych sukcesów oraz wysokich osiągnięć w nauce. 

W grudniu 2012 roku na kolejnym apelu Pan Bogusław oznajmił nam, że organizowana jest akcja charytatywna „serce 
sercu” i dodał, iż my jako stypendyści powinniśmy zainteresować się tą akcją i pomóc potrzebującym osobom, którzy tak bar-
dzo tego potrzebują. Wraz z moimi rówieśnikami przystąpiliśmy do tej działalności. Naszym zadaniem było zachęcić ludzi do 
niesienia pomocy- 13 grudnia razem z Szymonem, a następnie 15 grudnia z Dominikiem staliśmy przy wejściu do sklepu Deli-
katesy Centrum w Zagórzanach, gdzie przez trzy godziny zbieraliśmy żywność i rozdawaliśmy ulotki. Pomogliśmy w ten spo-
sób rodzinom z naszego terenu, które znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej. Z zebranych produktów Fundacja Sądecka 
przygotowała paczki świąteczne. Jestem dumna z tego, iż miałam zaszczyt pomagać w jakże szczytnym celu tym wszystkim 
osobom, które nie miały możliwości spędzenia szczęśliwych, wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu rodzin każda 
pomoc się liczy, gdyż wiele z domów ma zła sytuację finansową co nie pozwala na godne życie.

Pisząc moją refleksję pragnę wspomnieć słowa papieża Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez 
to czym dzieli się z innymi”. Świetnie odzwierciedlają naszą pracę, gdyż my nie oczekiwaliśmy żadnej zapłaty za pomoc, robi-
liśmy to zupełnie bezinteresownie jako wolontariusze naszej szkoły.

Spotkaliśmy się z wieloma osobami, które pragnęły pomóc potrzebującym dając ich sercom swoje serce. Jestem szczęśliwa 
z tego, że udało się nam i osobom z innych szkół nie kwestującymi z nami zebrać tak wiele darów dla samotnych, starszych 
osób, jak również ubogich rodzin. Dzięki mojej pracy odkryłam, że człowiek jest szczęśliwy przez to, iż dzieli się z innymi 
tym, co ma, nawet jeśli nie posiada wiele. Młodzież chętnie uczestniczy w tego tupu akcjach charytatywnych, a to właśnie na 
najmłodszych zależy nam najbardziej. Cieszę się, bo wiem, że ta pomoc nie idzie na marne. Uważam, że powinno być więcej 
takich akcji, gdyż potrzebujących jest tak wiele. Akcja „serce - sercu” powinna działać jak najdłużej by uśmiech i radość gościły 
w każdym domu, nawet w tym najbiedniejszym. A także na twarzach  wolontariuszy.

Klaudia Janeczek,  Gimnazjum,  Kobylanka
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Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

„Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością Twojego konta bankowego.
Każdy ma coś, co może dać innym.”

Barbara Bush

W grudniu 2012 roku odbyła się akcja Serce-Sercu, w której wzięłam udział po raz pierwszy w swoim życiu, po jej zakoń-
czeniu postanowiłam, że na tym się nie skończy i będę brać udział w takich akcjach charytatywnych, ponieważ moim zdaniem 
jest to niezwykłe przeżycie oraz nowo poznane doświadczenie. 

Nie trzeba było wkładać w to dużo siły, wystarczyła odrobina ciepła prosto z serca oraz szczerego uśmiechu, a przede 
wszystkim ta satysfakcja, że robisz coś dla kogoś , wiele nie dając. Poprzez takie akcje pomaga się innym, tym którzy tej pomo-
cy potrzebują , ale też można zobaczyć jak inni ludzie odnoszą się do takich spraw, czy są obojętni wobec ludzkiego losu, czy 
też jednak nie mają serca z lodu i zainteresują się tym.  

Gdy zostałam wyznaczona do poszczególnych sklepów sieci ‘Biedronka’ na terenie Nowego Sączu zauważyłam, że jednak 
większość naszego społeczeństwa nie przechodzi bezdusznie obok tego i stara się w jakikolwiek sposób pomóc. Mimo, że był 
to okres świąteczny i wielu ludzi robiło zakupy dla siebie to starali się pomóc i wrzucić coś do koszyka, tak samo jak z miłym 
uśmiechem przyjmowali ulotki przez nas rozdawane. Najczęściej spośród osób, jeśli chodzi o kategorie wiekowe, otrzymywali-
śmy produkty od osób dojrzałych jak i w podeszłym wieku, lecz zadziwiło mnie to, że nawet młodzież nie przeszła nie zniechę-
cona obok stoiska z przeznaczoną żywnością dla biednych i mimo to dzieliła się zakupionymi artykułami spożywczymi. Sporo 
osób nawet po kilka razy pytało do kiedy trwa ta akcja, żeby mogli jeszcze kilka razy przyjść i coś ofiarować. Z każdą godziną, 
koszyk napełniał się i był bardzo często wymieniany na nowy.

Uważam, że osoby, które zakupiły produkt do koszyka sądzą, że to tylko mały zwyczajny podarunek, nic nie wart, lecz dla 
osób, które na święta dostały paczki z żywnością był to wspaniały prezent. Sądzę, że były bardzo szczęśliwe, że mają z czego 
przygotować posiłki na wigilijny stół, była to dla nich wielka moc oraz siła.

Cieszę się, że mimo różnych sytuacji w życiu są jeszcze tacy ludzie, którzy chcą i potrafią pomóc, nawet nie dając z siebie 
wszystkiego, lecz tylko jeden mały gest a to i tak wiele.

Akcja Serce-Sercu odbywa się tylko raz do roku. Sądzę, że powinna odbywać się częściej, nie tylko ta akcja lecz inne akcję 
wspomagające chorych i biednych. Przecież to tak niewiele , a ile jest z tego korzyści i uśmiechu. Mimo tego jak jest nie powin-
niśmy zajmować się tylko swoim życiem, lecz pomyślmy też o innych, którzy mają w życiu gorzej. Taką pomocą sprawiamy, 
że drugi człowiek jest szczęśliwy, że istnieje miłość do drugiego i ta satysfakcja z samego pomagania powinna dawać Nam siłę 
i świadomość, że zrobiło się coś dla innych. Pomagając - robimy bardzo dobry uczynek, którego Bóg nam nigdy nie zapomni,
a ludzie, którym okazujemy swoją dobroć również będą o nas pamiętać i wspominać nas z uśmiechem na twarzy.

Mój pierwszy udział w akcji pokazał mi jak niewiele możemy zrobić dla drugiego człowieka, by go uszczęśliwić.

Jedyne co bym chciała zmienić w organizowanych akcjach charytatywnych jest to, żeby odbywały się częściej i w ulep-
szony sposób. Powinno w nich brać więcej młodzieży, by pokazać innym, że warto jest pomagać. Akcje te odbywają się
w sieciach supermarketów czy też po prostu na ulicach, parkach czy przy kościołach. Niektóre sklepy nie zezwalają na tego typu 
przedsięwzięcia i to jest błąd, ponieważ nic ich to nie kosztuje i nie sprawia za dużego kłopotu. Na pewno to bym zmieniła, jak 
i też ogłaszanie wcześniej tych działań na bilbordach, reklamach, w Internecie czy telewizji, aby ludzie wiedzieli, że już nie-
długo szykuje się coś, co pomoże innym. Powinny być organizowane niewielkie koncerty młodych początkujących się gwiazd 
by bardziej zachęcić ludzi do pomocy.

Zachęcam i będę zachęcać każdego, aby brał udział w akcjach charytatywnych, ponieważ jest to wielkie przeżycie oraz po-
znanie samego siebie, czy da się radę podołać i sprawdzić czy ma się wielkie serce. Nie trzeba dużo, wystarczy po prostu chcieć.

Magdalena Janik ,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie
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Chciałabym opowiedzieć o moich wspomnieniach i przemyśleniach związanych z udziałem w akcji charytatyw-
nej „Serce – Sercu” organizowanej przez Fundację Sądecką i nasz Szkolny Klub Wolontariatu. To był naprawdę fanta-
styczny pomysł, by w tym roku rozszerzyć zasięg tej akcji o nasz powiat i moją miejscowość Ropicę Polską. Mam nadzie-
ję, że w następnych latach będzie to kontynuowane, bo ja na pewno chciałabym wziąć w niej udział jako wolontariuszka,
a w przyszłości może nawet zostać koordynatorką. Chcę pomagać ludziom najlepiej, jak tylko potrafię.

Akcja „Serce - Sercu” w Ropicy Polskiej polegała na zbieraniu produktów spożywczych nadających się do paczek świą-
tecznych przeznaczonych dla rodzin z naszego terenu, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ja, moje koleżanki
i koledzy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu, podzieleni na dwu lub trzy osobowe grupy zbieraliśmy dary w miejscowym skle-
pie - Arce. Każdy zespół miał wyznaczony termin kwesty (dzień i godziny). Gdy jedna grupa kończyła, przychodziła następ-
na, która ją zastępowała. Byliśmy widoczni z daleka: posiadaliśmy specjalne identyfikatory i koszulki, nasze wózki na dary 
„oblepione” były plakatami. Chodziło o to, by przyciągnąć uwagę klientów sklepu, wzbudzić zainteresowanie akcją. Naszym 
zadaniem było rozdawanie karteczek, informujących ludzi o celu zbierania żywności oraz zachęcanie do wsparcia akcji. Klienci 
sklepu Arka chętnie kupowali różnego rodzaju żywność: ryż, makaron, cukier, olej, konserwy, soki, słodycze i przekazywali ją 
na rzecz rodzin. Naszym zadaniem było sprawdzanie terminów przydatności do spożycia otrzymywanych rzeczy. Cieszę się, bo 
zebraliśmy bardzo dużo potrzebnych produktów i myślę, że rodziny, które je otrzymały były z nich zadowolone. Ja bym była! 

Po zakończeniu kwesty cała żywność zebrana przez nas w sklepie została przewieziona przez naszych nauczycieli, pana 
konserwatora i panią sekretarkę do szkoły. Tam wolontariusze spakowali ją do kilkunastu ogromnych pudeł. Następnie, wysy-
łano te paczki do magazynu znajdującego się w Zespole Szkół w Stróżówce. 

Myślę, że dzięki tej akcji pomogliśmy kilkunastu rodzinom i sprawiliśmy, że Święta Bożego Narodzenia były dla nich 
bardziej szczęśliwe. Cieszę się z tego, bo lubię pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. 

Uważam, że każdy powinien zaangażować się w jakąkolwiek akcję charytatywną, by nauczyć się szacunku, odpo-
wiedzialności i wrażliwości wobec innych ludzi. Będę do tego zachęcała tak, jak potrafię najlepiej. Właśnie dlatego bio-
rę udział w tym konkursie, żeby wprowadzić modę na pomaganie, żeby pokazać, że bezinteresowność daje satysfakcję
i radość. Wiem, że niektórzy ludzie chcą czegoś w zamian za to, że komuś pomagają. Ja nie chcę niczego, mam satysfakcję, że 
mogłam udzielić pomocy jakiejś osobie lub rodzinie, która jej potrzebowała. Myślę, że jeżeli się tylko chce, to zawsze znajdzie 
się jakiś sposób by komuś pomóc. 

Udział w akcji „Serce - Sercu” dostarczył mi nawet klika pomysłów, które chciałabym zrealizować. Myślę o zorganizowa-
niu w szkole zbiórki pieniędzy lub potrzebnych rzeczy dla osób i rodzin, które tego potrzebują. Gdy będę kiedyś organizować 
jakieś działania charytatywne na pewno skorzystam z doświadczenia, które zdobyłam. Wiem na czym polega praca wolontariu-
sza, koordynatora, nauczyłam się jak zachęcać innych do pomagania, okazywać wdzięczność za hojność. 

Naprawdę warto pomagać ludziom, bo dobro, które czynimy wraca do nas ze zdwojoną siłą.

Moja wizja akcji „Serce – Sercu”

Marzena Jerzak,  Zespole  Szkół ,  Ropica Polska
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We współczesnym świecie przepełnionym znieczulicą społeczną wszelka pomoc i zainteresowanie się drugim człowiekiem 
jest bezcenne. Każdy najmniejszy gest, każda złotówka wrzucona do puszki dla potrzebujących, ale także dobre słowo i szczery 
uśmiech mogą zdziałać cuda. 

Widać to na przykładzie akcji „Serce - Sercu”, która działa na terenie Sądecczyzny już od 18 lat. Setki osób do-
brej woli bierze udział w tym przedsięwzięciu, aby przed świętami wielkanocnymi przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla 
najbardziej potrzebujących rodzin. Dzięki zaangażowaniu bardzo dużej liczby wolontariuszy i ludzi skorych do pomo-
cy co roku udaje zrobić się świąteczne paczki i pomóc naprawdę potrzebującym. Wydawać by się mogło, że współcze-
snego, młodego człowieka nic nie obchodzi, że liczy się tylko on i jego potrzeby, jednak nadal bardzo dużo młodych lu-
dzi włącza się w akcje, wychodząc na ulice, odwiedzając chorych i ludzi w  potrzebie. Tym młodym ludziom się po prostu 
chce - chcą pomagać, chcą czuć, że są potrzebni, że razem mogą naprawdę wiele osiągnąć, pod warunkiem, że spróbują
i odważą się zaryzykować podać rękę innym. Przeprowadzanie takich akcji, koncertów charytatywnych, zbiórek pieniędzy czy 
innych tego typu, wydarzeń niosących pomoc materialną jest bardzo istotna przede wszystkim dla ludzi którzy zostali bardzo 
doświadczeni przez los i którzy tej pomocy doznają. Dzięki świątecznej paczce na ich twarzach zagości uśmiech, święta będą 
dużo lepsze i spędzone w rodzinnym gronie. Dla tych ludzi jest to także nadzieja - nadzieja na lepsze jutro. Na to, że może od tej 
pory coś w ich życiu się zmieni albo po prostu kolejny dzień będzie lepszy. Dzięki takiemu wsparciu i pomocy poczują, że ktoś 
się nimi interesuje i że nie zostają sami ze swoimi problemami. Jednak, żeby nieść pomoc, należy wiedzieć kto jej potrzebuje, 
dlatego też powinniśmy wiedzieć o tym, co dzieje się wokół nas, zainteresować się naszymi  sąsiadami, a nawet dalszymi krew-
nymi i znajomymi. Dlatego akcja „Serce-Sercu”, która skupia się tylko na naszym regionie jest bardzo potrzebna, ponieważ 
najpierw musimy pomagać tym którzy są blisko, a dopiero potem angażować się w pomoc dla ludzi z innych obszarów. Cieszy 
mnie również fakt niesienia bezinteresownej pomocy. Uważam, że ludzie dorośli nie powinni narzekać na współczesną mło-
dzież, która jak się okazuje potrafi odpowiedzieć na wezwanie, potrafi wziąć się w garść i zacząć działać, nie poprzestając tylko 
na słowach. My młodzi pokazujemy, że jeśli jest taka potrzeba potrafimy stanąć na wysokości zadania, jest to bardzo budujące 
i myślę, że starsze społeczeństwo powinno być dumne z młodzieży jaką ma.

Osobiście nie miałam okazji brać udziału w akcji „Serce - Sercu” ale wiem za to jak ważne jest niesienie pomocy na co 
dzień. Każdy z nas powinien być wolontariuszem, który podaje rękę starszej Pani czy Panu, pomaga nieść zakupy, odwiedza 
sąsiadów, często chorych i nie dających sobie rady w prostych, domowych czynnościach. Czasem po prostu wystarczy się 
uśmiechnąć i porozmawiać, pokazując w ten sposób, że ludzie starsi i biedniejsi od nas nie są nam obojętni.

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Karol ina Jędrzejek,  Liceum Ogólnokształcące,  Limanowa



32

Nie musisz być kimś wielkim, aby mieć wielkie serce, nie musisz być super bohaterem aby pomagać. My - niemal 
1000 wolontariuszy biorących udział w akcji „Serce - Sercu” skutecznie obalamy stwierdzenie, że „w dzisiejszym świe-
cie trudno być dobrym”. Myślę że pokazaliśmy, że jest zupełnie inaczej. Tę teorie odwróciliśmy o 180 stopni. Dobro moż-
na nieść na wiele sposobów, to proste. Można ofiarować coś materialnego potrzebującym, można ofiarować swój czas,
wystarczy chcieć.

Jako początkująca wolontariuszka pierwszy raz brałam udział w akcji „Serce - Sercu”, nie wiedziałam, jak ludzie odbierają 
takie przedsięwzięcia, szczerze mówiąc trochę się obawiałam. Gdy byłam młodsza z rodziną chętnie wspomagałyśmy podobne 
działania. Ale inni? Razem z koleżankami znalazłyśmy się w sklepie. Moje wątpliwości rozwiały się nie niemal natychmia-
stowo. Ludzie zainteresowani inicjatywą podchodzili, pytali o cele akcji, chętni pomocy zakupione produkty oddawali potrze-
bującym .Szczególnie wzruszył mnie mały chłopiec - przekonujący swoją mamę, że „jakiemuś biednemu dzidziusiowi” jego 
ciasteczka czekoladowe przydadzą się bardziej. Dzięki serdecznym uśmiechom uznania oraz stale zapełniającym się żywnością 
koszem wiara w dobroć i bezinteresowność rosła. Bardzo miło wspominam ta akcję, dała mi wiele satysfakcji, a także zachętę 
do dalszych działań. Moim wynagrodzeniem była radość, naprawdę ogromne szczęście że mogłam się na coś przydąć. Bezcen-
ne. Nie ma piękniejszego uczucia.

Każdemu polecam bycie wolontariuszem. Ogromnie zachęcam do udzielania pomocy młodszym, dorosłym, starszym czy 
inwalidom. Dobrego nigdy za wiele. Radość z życia dostaje się w zamian.

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest co się ma, 
ale czym się dzieli z innym’ powiedział” Jan Paweł II. Nie można się nie zgodzić. Przez dobroć zasługujemy na miłość,
a kochać znaczy czynić dobro.

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Justyna Kumor,  Gimnazjum,  Chełmcu
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Zapowiadał się słoneczny poranek. Jak zwykle trudno mi było wstać, ale gdy tylko przypomniałam sobie o akcji charyta-
tywnej, w której miałam brać udział, od razu szybko wstałam. Działałam w szkolnym wolontariacie i właśnie dzisiaj mieliśmy 
zbierać żywność dla rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej. 

Pierwszy był język polski, na którym  było bardzo ciekawie. Podczas przerwy, razem z koleżankami rozmawiły-
śmy o dzisiejszej akcji. Gdy tylko spotkałyśmy panią Romez, która była naszą opiekunką, zapytałyśmy, czy mamy wziąć 
coś ze sobą. Odpowiedziała, że potrzebny nam jest tylko zapał do pracy, a jedna z nas odpowiedziała, iż tego to nam nie 
brakuje. Po tych słowach wszystkie wybuchłyśmy śmiechem. Kiedy czwarta lekcja dobiegła końca, razem z panią Romez
i pięcioma innymi dziewczynami pojechałyśmy w miejsce, gdzie miała odbyć się akcja, a mianowicie do Tesco. Zaraz po przy-
byciu na miejsce ucieszyłam się, że za chwilę się zacznie, ale z drugiej strony to miało być sześć godzin spędzonych w sklepie. 
Pomimo wszystko bardzo lubiłam takie akcje. Miałam wtedy uczucie, że przyczyniam się do poprawy życia ludzi potrzebują-
cych.

Poczekałyśmy, aż nasza opiekunka rozda nam koszulki i identyfikatory, a następnie weszłyśmy do sklepu i stanęłyśmy przy 
wcześniej ustalonych stanowiskach. Mijała godzina za godziną, aż w końcu usłyszałam głos mojej przyjaciółki Marty:

- Hej Kinga, może idź coś zjedz, bo umrzesz tu z głodu, a tak raczej nikomu nie pomożesz. Postoję za Ciebie.

- Hmm… no dobrze. - odpowiedziałam, po czym oddaliłam się od mojego stanowiska. 

Wróciłam po 10 minutach i nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Cały koszyk był pełny. Bardzo się ucieszyłam,
a następnie poszłam poprosić o drugi koszyk. Została tylko godzina do zamknięcia sklepu, a drugi koszyk już był pra-
wie pełen. Nogi już mnie okropnie bolały, ale przecież musiałam jeszcze wytrzymać. Rozmawiałam z Martą o działaniu
w wolontariacie.

- Fajne są takie akcje. - powiedziałam do niej.

- No i to jak. W sumie nic nas to nie kosztuje, a zamiast psuć oczy przed telewizorem lub komputerem możemy komuś pomóc. 
- odparła Marta.

Na tej rozmowie minęła nam ostatnia godzina.

Tuż przed zamknięciem sklepu pozbierałyśmy wszystkie rzeczy i zaczęłyśmy je zanosić do samochodu, który stał na 
parkingu. Zanim wszystko zaniosłyśmy minęło pół godziny. Po zapakowaniu żywności wsiadłyśmy wszystkie do samochodu 
i pojechałyśmy pod szkołę. Pomogłyśmy zanieść paczki do pokoju nauczycielskiego, skąd miał je jutro wziąć pan, który prowa-
dzi tą akcję. Po rozpakowaniu samochodu pożegnałyśmy się z panią Romez i każda wróciła do swojego domu. Była już 18:00, 
więc zjadłam kolację i opowiedziałam rodzinie o dzisiejszym udanym dniu, po czym poszłam położyć się do swojego pokoju. 
Byłam zadowolona i szczęśliwa.

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Justyna Kurzawa,  Zespół  Szkół ,  Chełmcu
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Praca w wolontariacie jest bardzo ciekawą pracą. Pracowałam już trzy lata w wolontariacie „Serce Sercu”, a jesz-
cze w tam tym roku przed świętami Bożo Narodzeniowymi dołączyłam do drugiego wolontariatu, czyli „Caritasu”. Praca
w tych wolontariatach była moim nowym doświadczeniem w życiu, dużo się tam nauczyłam i jedną z tych nauk było, że pomoc 
ludziom jest bardzo dla nich potrzebna. Teraz po tych kilku latach mogę być z siebie dumna, że pomogłam tak wielu ludziom. 
Praca w wolontariatach była dla mnie pracą sympatyczną i pracowałam z tak wieloma ciekawymi ludźmi oraz przyjaciółmi.  

Praca w wolontariacie „Serce Sercu” była bardzo fajnym pomysłem do dołączenia w klasie pierwszej gimnazjum do takie-
go wolontariatu, wiele osób oprócz mnie z mojej szkoły dołączyło do niego, by pomóc tak wielu ludziom, którzy potrzebują 
naszej pomocy i wsparcia duchowego jak i materialnego. Miałam, także robione zdjęcia z moja przyjaciółką do gazety Sądecza-
nina, właśnie w czasie pracy. Stałyśmy wtedy w sklepie i zbierałyśmy paczki świąteczne na Boże Narodzenie, by ludzie biedni 
mogli coś położyć na swoim świątecznym stole. Trochę się w tedy bałam, ale przeszło mi, zrobiono nam to zdjęcie i na drugi 
dzień widziałyśmy się w gazecie. Byłyśmy z siebie dumne i cieszyłyśmy się, że dużo zebrałyśmy spożywczych artykułów, które 
trafiły do ludzi. 

Natomiast praca w wolontariacie „Caritas” była podobną pracą jak poprzednio wymienionym wolontariacie, lecz więcej 
wyczerpującą, bym powiedziała. Przebywając w tym wolontariacie pomogłam jeszcze wielu innym ludziom, namówiłam wie-
le ludzi do pomocy w tej zbiórce żywności. Stojąc i pracują w tym sklepie, czyli Intermarche na ul. Nawojowskiej podeszła 
do mnie i do moich koleżanek pani, która chciała zrobić z nami wywiad do radia. Trochę się bałyśmy, ponieważ był to nasz 
pierwszy raz. Wszystko jednak poszło dobrze, odpowiedziałyśmy na wiele pytań. Mówiłyśmy, że pomoc jest bardzo przydatna 
i potrzebna, zachęcaliśmy ludzi do tej pomocy, a także opowiadaliśmy co zbieraliśmy na tych zbiórkach. Zbierałyśmy artykuły 
spożywcze, z których ludzie biedniejsi mogli zrobić sobie coś na wigilię np. upiec placka, czy ulepić pierogi. Wiem jak to jest 
być biednym człowiekiem kilka razy tak miałam z moją rodziną, że pod koniec miesiąca brakowało nam pieniędzy na jedzenie, 
ale daliśmy radę i nadal dajemy jak się tak dzieje. Ale także miałam w rodzinie osobę, która była biedną i potrzebującą osobą, 
pomagaliśmy jej jak mogliśmy, lecz inni ludzie nam nie pomogli i ta osoba zmarła. Trochę za nią tęsknimy, ale cóż poradzić. 
Dlatego też zachęcam do pomocy i do włączania się w takie wolontariaty bo może dzięki temu mniej ludzi będzie umierać
z powodu głodu.

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Magdalena Lange,  Gimnazjum,  Nowy Sącz
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„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. 
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

Moim zdaniem akcja „Serce - Sercu” to wsparcie dla osób pochodzących z biednych rodzin, chorych i bezrobotnych. Jest 
to coś miłego, to tolerancja, której brakuje w dzisiejszym świecie. Myślę, że ta bezinteresowna pomoc to dla wolontariuszy nic 
wielkiego, ale dla ludzi, którzy ją otrzymują, to coś ważnego i bardzo wielkiego. Przeprowadzenie jej po raz kolejny, to pokaza-
nie światu, że wokół nas żyje wielu ludzi, którzy potrzebują pomocy innych. Biorąc udział w zbiórce żywności, wielu młodych 
zdaje sobie sprawę, że robi naprawdę  coś ważnego i dobrego. 

Ja także zrozumiałam, że ta niby „mała pomoc” to dla bliźniego coś, co powoduje, że choć na chwilę zagości na jego twarzy 
uśmiech. Dzięki ludziom dobrego serca wiele ubogich rodzin z naszych okolic mogło godnie przeżyć święta Bożego Narodze-
nia, mogło spokojnie usiąść przy wigilijnym stole. Jestem dumna i szczęśliwa, że żyję wśród osób, dla których ważny jest drugi 
człowiek. Cieszę się, że mogłam spotkać ludzi, którzy naprawdę mają serce i chcą dzielić się nim z innymi. Dla niektórych 
wrzucenie jakiegoś produktu spożywczego do koszyka to zwykły drobiazg, ale dla tych, którzy go otrzymali, to było coś wiel-
kiego i niezwykle rzadkiego. Jestem przekonana, że Ci, którzy pomogli, powinni być dumni ze swojej postawy, że mogli pomóc 
osobom, które znalazły się w gorszej sytuacji. 

W naszej szkole akcja „Serce - Sercu” przeprowadzana była po raz pierwszy. Dowiedziałam się o niej ze szkolnego koła 
wolontariatu. Bez namysłu i zastanowienia zgłosiłam się do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Ucieszyłam się, że poświę-
cając zaledwie godzinę, mogę pomóc wielu osobom, które takiej pomocy wymagają. Zrozumiałam też, że czas, który mogłabym 
spędzić przy komputerze czy przed telewizorem przeznaczę na coś naprawdę dobrego i wartościowego. Tak samo postąpili moi 
koledzy i koleżanki. Oni również nie mieli wątpliwości co do jej słuszności. Byliśmy zadowoleni, że możemy pokazać innym, 
że wolontariusze, to ludzie, którzy bezinteresownie pomagają innym.

Kiedy nadszedł długo oczekiwany dzień, byłam podekscytowana i jednocześnie podenerwowana tym, czy uda się zebrać 
jakieś produkty. Nie spodziewałam się, że w niewielkiej miejscowości jest tylu hojnych ludzi. Byłam zaskoczona postawą wielu 
szymbarczan, którzy bez jakiegokolwiek zastanowienia kupowali najpotrzebniejsze rzeczy (np. mąkę, cukier, makaron, herbatę) 
i z uśmiechem na twarzy wkładali je do przygotowanego kosza. Dla mnie to było danie ulotki, krótka rozmowa z klientami, 
zwykłe słowo dziękuję w ich stronę, ale dla tych, którzy otrzymali te paczki to najwspanialszy prezent na święta. Jestem także 
wdzięczna kierownikom sklepów, bo gdyby nie oni, my młodzi wolontariusze nie moglibyśmy pomagać drugiemu człowieko-
wi. Jestem pełna podziwu, że w okolicy, w której mieszkam, powstał pomysł na przyłączenie się do tak szczytnej akcji, która 
została zorganizowana przez Fundację Sądecką. Bardzo spodobało mi się w jaki miała zostać przeprowadzona. Dlatego cieszę 
się, że jako wolontariusz mogłam wziąć w niej udział i przede wszystkim pomóc w zbiórce żywności dla tych, którzy  tego po-
trzebowali. Kiedy dowiedziałam się, że na całej Sądeczczyźnie zostało obdarowanych aż 1347 rodzin rozpłakałam się. Były to 
łzy szczęścia. W ten właśnie sposób mogłam podarować cząstkę siebie, wiedziałam, że przyczyniłam się do tego, że ci biedniejsi 
w końcu posmakowali odrobiny szczęścia. Było mi bardzo miło, kiedy wyobrażałam sobie jak ci ludzie cieszą się z podarunku, 
jak gdzieś w głębi serca są nam, młodym wolontariuszom wdzięczni, że mogliśmy im pomóc.

Mnie wcale nie chodziło o to, by „pokazać” się ludziom. Nie oczekiwałam żadnych podziękowań ze strony organizatorów, 
opiekunów czy obdarowanych osób. Ja po prostu chciałam pokazać światu, że warto pomagać i być z tymi ludzi przynajmniej 
duchem. Trzeba pamiętać, że bieda może dotknąć każdego z nas. Dlatego warto podziękować za to, co mamy i choć przez 
chwilę pomyśleć o innych. Należy zrozumieć, że akcje takie jak ta naprawdę są potrzebne. Wszyscy przecież zasługujemy na 
godne życie. I właśnie dlatego żyjmy ze wszystkimi w zgodzie, podarujmy potrzebującym trochę godności. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku zorganizowana będzie kolejna edycja , a ja będę mogła po raz kolejny w niej uczestniczyć. Na tak szczytne 
akcje nigdy nie powinno brakować czasu, dlatego niech ona trwa „do końca świata i jeden dzień dłużej”.

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Joanna Laskoś,  Gimnazjum,  Szymbark
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Dla mnie wolontariat jest piękną inicjatywą, a co ważne, by czynić dobro nie trzeba wstępować do żadnej organizacji, 
okazji ku temu nie brakuje w naszym codziennym życiu, wystarczy tylko dostrzec drugiego człowieka. Wolontariuszy mo-
żemy spotkać w domach pomocy społecznej, w szpitalach, domach dziecka i wielu innych miejscach. Są słowa Jana Pawła, 
które są dla mnie ważne i mobilizują mnie: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” myślę ,że mogą być zachętą do bezinteresownego czynienia dobra. W szkole 
podstawowej pomagałam sama np. samotnej sąsiadce. Natomiast od 1klasy gimnazjum biorę udział w wolontariacie i dalej 
to realizuję. W tym roku zostałam wolontariuszem akcji ,,Serce - Serce”, ponieważ czuję się potrzebna, dając radość innym 
jednocześnie daję radość sobie. Kolejnym powodem jest system wartości, jaki wyznaję. U mnie na pierwszym miejscu nie są 
pieniądze i dobra materialne, ale praca dająca spełnienie, zaspokojenie wewnętrznej potrzeby dawania siebie innym, dzielenia 
się swoimi umiejętnościami, zdolnościami. Dzięki bezinteresownej pracy człowiek staje się szczęśliwszy, emanuje radością. 
Wolontariat pozwala oderwać się od otaczającego materializmu, szarego i często fałszywego życia codziennego i uczynienie go 
barwnym i radośniejszym. Pomaga zdobyć doświadczenie, uświadamia jakie są prawdziwe realia naszego współczesnego życia. 
Aby pomagać nie potrzeba wiele robić, wystarczą małe rzeczy. Wolontariuszem warto być przede wszystkim na satysfakcję
z własnych działań. Najlepsze jest to, że poznajemy ludzi czasem mniej, czasem bardziej wartościowych bądź interesujących 
ale te znajomości czasem zostają na całe życie. Otwierają się coraz to nowsze drzwi czy to przyjaźń czy nawiązanie współpracy. 
Dzięki tego rodzaju pracy można poczuć, że człowiek naprawdę żyje i jest potrzebny. Warto pomagać w dzisiejszym świecie,
w którym to spotykamy na krok na swojej drodze tyle niesprawiedliwości i nieszczęścia (które napotyka różnych ludzi), ale 
trzeba pamiętać żeby pomagać mądrze. Dla grupy młodych ludzi takich jak ja wolontariat jest fajną przygodą, wzajemne po-
znanie się przez wspólną współpracę i kreowanie swojej osobowości. Pomoc innym musi wyjść z własnej potrzeby duchowej. 
Człowiek, który pomaga innym podwoi swoją wartość moralną, czuje się lepszy bo może komuś coś oferować bezinteresownie, 
jest wrażliwy na krzywdę. Jeśli ktoś czuje potrzebę, aby pomóc innym powinien to zrobić. Wolontariusze są  ludźmi, którzy 
zawsze znajdą czas na pomoc drugiemu człowiekowi. Jest to pomoc przez podanie ręki ale też pomoc w sensie wysłuchania 
kogoś czy zwykłe „posiedzenie” razem. Myślę, że wolontariuszem warto być, ponieważ niezwykle miłe jest gdy ktoś potem 
potrafi okazać wdzięczność za pomoc. Mi wystarcza zwykły uśmiech, w którym widzę to, że komuś pomogła zwykła rozmowa 
ze mną. Po prostu kocham to co robie i chce jak najwięcej z siebie dawać ludziom, którzy czekają na odrobinę ciepła. Uśmiech 
ludzi jest więcej wart niż pieniądze czy rozrywki w klubach. Nasza pomoc, niezależnie od tego jaka by ona nie była, może 
wspomóc rozwój ludzi lub ułatwić im życie.

Uważam ,że akcja ,,Sercu - Sercu” bardzo dobrze działa. Jestem zadowolona z niej.

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza

Karol ina Łapka,  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych,  Nawojowa
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Wolontariat jest to dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne czy koleżeńskie.
W Polsce zaczął rozwijać się stosunkowo niedawno, prawnie jest unormowany przez Ustawę o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie z 2003r. Potrzeby są ogromne: wolontariusze pracują w szpitalach, domach dziecka, hospicjach, domach 
pomocy społecznej. Chorzy ludzie są szczęśliwi, gdy ktoś ich odwiedza, pociesza, powie dobre słowo. 

Ja działam w wolontariacie od pół roku. Szczególnie lubię pracę z dziećmi w przedszkolu. Od dawna podziwiałam wolon-
tariuszy np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Polskiego Czerwonego Krzyża. Widziałam, że takie akcje spotykają 
się z wielkim odzewem, a pieniądze, żywność, czy inne rzeczy były przeznaczane dla szpitali lub ludzi naprawdę tego potrze-
bujących. Dobrze, że w takie akcje coraz częściej angażują się ludzie sławni np. aktorzy, piosenkarze i sportowcy. Dzięki temu 
można pomagać coraz większej liczbie osób. 

Ostatnio moja młodsza siostra była w szpitalu i korzystała z urządzeń medycznych przekazanych szpitalowi przez WOŚP. 
Sprzęt został zakupiony za pieniądze, które zebrali wolontariusze podczas jednej z akcji. Na własnej skórze przekonałam się jak 
ważny jest wolontariat i Ci ludzie, którzy często na mrozie zbierają pieniądze, aby pomóc innym. 

W naszym kraju jest coraz więcej ludzi bogatych, ale rośnie też liczba osób, które żyją na granicy ubóstwa. Są rodziny 
biedne, wielodzietne, którym pieniędzy ledwo wystarcza na jedzenie. Są niestety dzieci, które chodzą głodne. 

Kiedy dowiedziałam się o akcji „Serce - sercu” od razu zgodziłam się, aby wziąć w niej udział. Akcja polega na tym, że 
przed świętami Bożego Narodzenia organizuje się zbiórkę żywności dla najuboższych. Coraz więcej młodych ludzi bierze 
udział w tej akcji. Młodzież widzi potrzebę pomagania innym, biorąc udział w akcji zbiórki żywności zdają sobie sprawę, że 
robią coś ważnego. Wolontariusze, chociaż pracują bezpłatnie, mają ogromną satysfakcję ze swojej pracy. Nie trzeba wiele, 
trochę dobrych chęci i wolnego czasu, aby zrobić coś dobrego. 

Ja wraz z koleżankami z klasy brałam udział w akcji „Serce - sercu” po raz pierwszy. Było to niesamowite przeżycie. Przed 
świętami zbierałyśmy żywność w jednym ze sklepów. Wszystkim klientom rozdawałyśmy ulotki przy wejściu do sklepu oraz 
na parkingu. Informowałyśmy na czym polega akcja i dla kogo zbieramy żywność. Klienci sklepu bardzo życzliwie nas przy-
jęli, większość z nich, gdy wychodziła zostawiała produkty w naszym koszu. Nawet ludzie, którzy sami mieli skromne zakupy, 
chętnie się dzielili. Zebrałyśmy naprawdę dużo żywności. Byłyśmy bardzo zadowolone. Czułam wielką satysfakcję, że mogłam 
pomóc. Poświęcając trochę swojego wolnego czasu przyczyniłam się do tego, aby rodziny, które dostały paczki, wiedziały, że 
nie są pozostawione same sobie, że są osoby, które się o nie troszczą i o nich myślą. 

Takie akcje powinny być nagłaśniane. Przed świętami można porozwieszać plakaty informujące o akcji lub rozdawać ulot-
ki. Ja opowiedziałam o akcji rodzinie i przyjaciołom. Prosiłam, aby przekazali informacje swoim znajomym.

W przyszłym roku również wezmę udział w tym przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej.  

„Serce - sercu”

Angel ika Miarecka,  Zespół  Szkół ,  Bystra
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Poniedziałek,10.12.2012r.

Dziś brałam udział w akcji charytatywnej, która nazywa się „Serce - Sercu”. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie. Ak-
cja jest organizowana co roku przez Fundację Sądecką przed świętami Bożego Narodzenia. Ma na celu zebranie produktów 
spożywczych i przekazanie ich biednym rodzinom z naszego regionu. Produkty są zbierane przez wolontariuszy w różnych 
supermarketach naszego miasta.

Wraz z moja koleżanka udałyśmy się do supermarketu Carrefour (przy ul. Armii Krajowej). Tam rozpoczęłyśmy pracę. 
Przypięłyśmy sobie otrzymane wcześniej od Fundacji Sądeckiej identyfikatory po to, abyśmy były rozpoznawalne.Namawia-
łyśmy wchodzących ludzi do wzięcia udziału w naszej akcji. Rozdawałyśmy ulotki na jej temat. Opowiadałyśmy ludziom, na 
czym ona polega. Część ludzi przyjęła nas z uśmiechem, ale zdarzali się też tacy, którzyodnosili się do niej obojętnie. Omijali 
koszyk szybko, starając się nie patrzeć w naszą stronę.

Do sklepu również przybył jeden pan, który wyglądał na bardzo schorowanego, widać było, że z trudnością się porusza. 
Zaprosiłyśmy go do akcji tak jak wszystkich. Kiedy zrobił swoje bardzo skromne zakupy, usiadł na parapecie niedaleko naszego 
koszyka na produkty. Wyciągnął portfel i czegoś w nim szukał. Nagle kilka monet spadło mu na ziemię. Wiedziałam, że będzie 
mu trudno je podnieść, więc podeszłam, podałam mu je i wróciłam do swojej pracy. Pan ten siedział tam jeszcze jakiś czas
i po chwili zawołał mnie do siebie. Posłuchałam go. Okazało się, że pieniądze, których szukał w portfelu, chciał przekazać na 
rzecz naszej akcji. Zrobiło mi się go żal, bowiem musiałam odmówić ich przyjęcia, bo wiedziałam, że nasza akcja ma na celu 
zbieranie produktów spożywczych, a nie datków pieniężnych. Czułam się trochę dziwnie, odmawiając temu schorowanemu 
panu przyjęcia jego ofiary. Mężczyzna przez moment się wahał i …wręczył mi kostkę margaryny. Wtedy przypomniałam sobie 
przypowieść biblijną o wdowim groszu.

W hipermarkecie pojawiali się jeszcze różni inni ludzie. Niektórzy byli bardzo hojni. Co jakiś czas musiałyśmy przepako-
wywać produkty z koszyka do pudełek, ponieważ już się w nim nie mieściły. Najwięcej było torebek z mąką, cukrem i maka-
ronem. Znajdowały się tam również słodycze czy konserwy. Jedna z pań oprócz produktów spożywczych włożyła do naszego 
koszyka dziecięcą lalkę. Część z osób ofiarujących produkty dobrze znałyśmy. Byli to nasi nauczyciele, rodzice kolegów, czy 
nawet nasi znajomi. Rzadko zdarzały się takie momenty, kiedy nikt nic nie dawał. Chciałyśmy zebrać jak najwięcej produktów 
i udało się! Po trzech godzinach miałyśmy pełne dwa kartony, które zostały przewiezione do bazy przez innych wolontariuszy. 
Na tym nasza misja się skończyła.

Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tej akcji. Uświadomiłam sobie, że nawet niewielki gest może sprawić radość 
potrzebującym rodzinom. Cieszę się, że to właśnie podczas mojej pracy do koszyka została włożona lalka. Mam nadzieję, że 
dzięki tej zabawce na twarzy jakiegoś dziecka pojawił się uśmiech. Jest jedna rzecz, która - moim zdaniem - powinna zostać 
poprawiona w kolejnej edycji. Organizatorzy mogliby zaopatrzyć punkty zbierania produktów również w skarbonki, aby umoż-
liwić ludziom wrzucanie do nich drobnych datków.

Udział w tej akcji charytatywnej sprawił mi wielką satysfakcję, gdyż dzięki naszemu zaangażowaniu zostało przygoto-
wanych 1300 paczek dla potrzebujących. W przyszłym roku również podejmę się tego zadania i postaram się namówić moich 
rówieśników, aby też spróbowali swoich sił. Jestem dumna, że są na świecie ludzie, którzy znajdują chwilę czasu w swoim 
zabieganym życiu, żeby pomóc bliźnim. Mam nadzieję, że będzie ich przybywało.

Z pamiętnika wolontariuszki

Jadwiga Michal ik ,  Gimnazjum,  Nowy Sącz
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Po raz kolejny w okresie przedświątecznym w supermarketach ruszyła zbiórka żywności ,,Serce - Sercu’’ dla ubogich 
mieszkańców z Nowego Sącza, organizowana przez Fundację Sądecką. Jest to piękna lekcja dla młodych wolontariuszy. Uczy 
ich pomocy innym i radości z obdarowywania drugiego człowieka.

Była to moja pierwsza akcja charytatywna w życiu. Pani, która uczy wiedzy o społeczeństwie, opowiadała o niej tak wspa-
niałe historie, że postanowiłam spróbować. Zgłosiłam się bez zastanowienia. Chciałam dołączyć swój zapał do zorganizowania 
pięknych świąt Bożego Narodzenia ludziom potrzebującym. W dniu, kiedy miałam wziąć udział w zbiórce, czułam radość, pod-
ekscytowanie, ale też strach, bo nie wiedziałam, jak ta akcja będzie przebiegać. Nigdy wcześniej nie robiłam czegoś podobnego, 
jednak, jak się później okazało, mój lęk stał się całkowicie niepotrzebny. 

Razem ze mną do akcji dołączyła koleżanka, z którą czułam się raźniej. Gdy rozpoczynałyśmy naszą zmianę, zakupy
w sklepie robili głównie ludzie starsi. Oni najlepiej wiedzą, co znaczy pomagać drugiemu człowiekowi, co znaczy obdaro-
wać kogoś sercem i miłością. Byli bardzo zainteresowani tą zbiórką. Pytali, na czym ona polega, dla kogo zbieramy żywność
i dlaczego wzięłyśmy w niej udział. Na ostatnie pytanie odpowiedź była jasna i prosta - chcemy pomagać. Mieszkańcy chętnie 
zostawiali różnego rodzaju produkty spożywcze. Życzyli nam szczęścia i obdarowywali nas ciepłym uśmiechem. 

W pewnej chwili do sklepu weszła schorowana staruszka. Gdy podeszłyśmy do niej, aby zachęcić ją do naszej akcji, ona 
podniosła głowę i popatrzyła się na nas serdecznie. Poczułam nagły przypływ satysfakcji, że robimy coś naprawdę dobrego. 
Widać było, że nie ma zbyt dużo pieniędzy, a jednak prawie całe swoje zakupy ofiarowała ubogim. Wychodząc, znów spojrzała 
w naszą stronę i się uśmiechnęła. Byłyśmy pełne podziwu, bo czasami ludzie bogaci nie potrafią dać potrzebującemu nawet 
jednej złotówki, a ta kobieta dała tak wiele. Razem z tą żywnością podarowała swoje kochające serce, które tak wiele potrafi. 

Cały czas myślałam o tym, ile taka zbiórka znaczy dla tych wszystkich biednych ludzi. Jak bardzo im pomagamy. Dostają 
szansę spędzenia pięknych ciepłych i smacznych świat w gronie najbliższych. Gdy miałyśmy już kończyć naszą zmianę, do 
sklepu przyszła młoda kobieta ze swoim synem. Chłopczyk podszedł do nas, przywitał się z nami i zapytał, co my robimy, więc 
opowiedziałyśmy mu o całej naszej akcji. Mały namówił mamę na kupienie słodyczy dla ubogich dzieci, powiedział, że gdyby 
on był biedny, to bardzo chciałby dostać chociaż kawałek czekoladki. Wtedy się wzruszyłam. Nie spodziewałam się czegoś 
takiego. To było piękne świadectwo tego, że nawet najmłodsi potrafią pomagać. Gdy drugi człowiek jest w potrzebie, pomocną 
dłoń poda mu i starszy, i młodszy. Nie ważny jest wiek. Ważne jest kochające i czułe serce.

Słowa Jana Pawła II: ,,Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest rów-
nocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.’’ pokazują, że pomagając drugiemu człowiekowi, 
sami dostajemy coś, czego nie można kupić. Dostajemy jego wdzięczność i pamięć. Jego radość, że będzie mógł spędzić piękne 
święta. 

Bardzo chcę w przyszłym roku znów wziąć udział w przedświątecznej akcji ,,Serce - Sercu’’, ponieważ ona wiele mnie 
nauczyła. Pokazała, co znaczy pomagać i dzielić się. Chciałam także w imieniu wszystkich osób, które otrzymały tę pomoc, 
serdecznie podziękować Fundacji Sądeckiej. Bez ludzi tam pracujących ubodzy mieszkańcy naszego miasta nie mogliby cie-
szyć się magią świąt. Warto pomagać!

Refleksje wolontariuszki nowicjuszki

Gabriela Michal ik ,  Gimnazjum,  Nowy Sącz
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Czy można kochać kogoś najbardziej na świecie? Czy można pomagać komuś bezinteresownie. nie żądając nic
w zamian? Ja taką miłością zaczęłam darzyć dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, który znajduje się
w naszej miejscowości. 

Odkąd przyłączyłam się do akcji ,,Serce - Sercu’’, odwiedzam ośrodek dwa razy w tygodniu. Nasze działania polegają na 
pomaganiu dzieciom niepełnosprawnym. Co jakiś czas organizujemy różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, które przeznaczamy na 
leczenie tych dzieci. Wystawiamy także przedstawienia z okazji świąt lub innych uroczystości, podczas których również zbiera-
my pieniądze do puszek lub maskotki i zabawki dla dzieci. Przeważnie jednak odwiedzamy ośrodek tylko po to, aby porozma-
wiać z dziećmi, pocieszyć je w trudnych chwilach, a także pomóc w nauce lub zabawie. To piękne uczucie, gdy widok kochanej 
osoby, jedno słowo, gest wywołuje uśmiech na twarzach. Pamiętam, gdy dwa lata temu dołączyłam do grupy i po raz pierwszy 
przyszłam do szkoły specjalnej, wszystko było obce. Ja byłam obca. Był wtedy 6 grudnia. Razem z naszą wychowawczynią
i opiekunami grupy przygotowaliśmy wcześniej zebrane zabawki. Opakowaliśmy je starannie w małych ozdobnych worecz-
kach, do których włożyliśmy jeszcze trochę słodyczy. Przewiązaliśmy woreczki ozdobnymi tasiemkami a na koniec wrzucili-
śmy wszystko do wielkiego wora, który miał nieść chłopak przebrany za Mikołaja. Towarzyszyły mu aniołki, diabełki i pozo-
stali, którzy odgrywali rolę elfów. Wszyscy z naszej grupy w szkole specjalnej bywali już wiele razy. Ja natomiast szłam tam po 
raz pierwszy. Trochę się denerwowałam, wiedziałam, że są tam dzieci wymagające stałej opieki  i bałam się co mnie czeka po 
przekroczeniu progu szkoły. Weszliśmy. Dzieci ustawione były rzędami i widać było, że czekały na nas z niecierpliwością. Nie-
które z nich na wózkach inwalidzkich, inne podtrzymywane przez opiekunów, były też dzieci chore na autyzm i Zespół Downa. 
Wszyscy razem śpiewaliśmy kolędy a potem Mikołaj rozdawał prezenty. Przywoływał dzieci do siebie, sadzał na kolanach, 
pytał czy były grzeczne i dawał paczuszkę. Wszystkie maluchy odchodziły z uśmiechem, niektóre przytulały się mocno do 
Mikołaja, a czasem i do aniołków. To niesamowite, że taki prosty gest, zwykłe słowo może sprawić taką radość. Ja wtedy stałam
z boku i patrzyłam na to wszystko i myślałam, że przecież te dzieci mogły chodzić z nami do normalnej szkoły. Prezenty, po-
kazują je sobie nawzajem, przytulają się do nich. Poczułam, że się uśmiecham. Nasza grupa dała im tyle radości, a ich uśmiech 
sprawił, że ja również wtedy czułam się szczęśliwa. Czasami proste słowa wydają się najtrudniejsze, ale trzeba złamać tę barierę 
i uśmiechnąć się szczerze, bo to daje nieraz więcej niż najdroższy prezent. Te dzieci cieszą się z małych rzeczy, a my czasem 
nie potrafimy docenić tego co mamy. Uczmy się być dobrymi, kochajmy się nawzajem, a każdy dzień będzie lepszy. Tamtego 
dnia nie zapomnę nigdy. 

Już dwa lata należę do organizacji ,,Serce - Sercu’’ i jestem szczęśliwa. Pokochałam tamte dzieci i gdy tylko mogę
i mam czas odwiedzam ośrodek. Pomagam im w nauce i zabawie, ale przede wszystkim z nimi rozmawiam. Czuję, że one także 
mnie polubiły i często opowiadają mi o swoich problemach, o szkole. To w ten sposób realizuję ideę wolontariatu. Akcja ,,Serce 
- Sercu’’ nauczyła mnie miłości dla innych i współczucia. W przyszłości chciałabym kontynuować taką działalność na szerszym 
etapie. Polecam wolontariat wszystkim, którzy chcą pomagać innym, bo to piękne uczucie, kiedy możemy wywołać uśmiech na 
twarzy bliskiej osoby. Bo oprócz zabawek, możemy dać ludziom radość.  

,,Serce - Sercu’’

Monika Mikulska,  Gimnazjum,  Kobylanka
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Od pewnego czasu zacząłem zwracać uwagę na reklamy w telewizji, ogłoszenia w internecie czy plakaty na murach zwią-
zanych z różnymi akcjami charytatywnymi. Czytałem różne artykuły na temat takich akcji działających na naszym terenie.
W czasopiśmie parafialnym znalazłem dużo na temat działań grupy Caritas, która kilka razy do roku urządza zbiórki na dary 
dla najuboższych z naszej parafii, a także przygotowuje różne występy i przedstawienia, podczas których zbierane są pieniądze 
do puszek. Zainteresowała mnie również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która działa raz do roku w Święta Bożego 
Narodzenia, a jej działania obejmują cały świat. Pomyślałem, że to cudowne, gdy młodzi ludzie tak chętnie i bezinteresownie 
pomagają innym.

Pewnego dnia mój najlepszy przyjaciel od dwóch lat należący do organizacji „Serce - Sercu” działającej w całej Małopolsce 
namówił mnie abym dołączył do grupy. Zgodziłem się bez zastanowienia. Czułem się szczęśliwy mogąc pomagać innym. Wielu 
biednych czekało na pomoc i wsparcie, wiele dzieci chorych, głodnych czekało aż ktoś wyciągnie do nich dłoń. Nie mogłem 
się doczekać, gdy nasza organizacja wywoła u nich uśmiechy na twarzach. Pierwszą akcję rozpoczęliśmy już za kilka dni, gdy 
ubrani w pomarańczowe koszulki zbieraliśmy do puszek pieniądze lub żywność do koszyka dla ubogich z naszego regionu. 
Podzieleni na grupy mieliśmy stać przy wejściu do kościoła i w sklepach. Uśmiechnięci od razu przystąpiliśmy do działania. 
Wiedziałem, że dary złożone do koszyka wspomogą żyjących w trudnych warunkach i ta myśl dawała mi dużo radości. Każde-
mu, kto wrzucił coś do kosza należało dać ulotkę z podziękowaniem i opisem celów naszych działań. Ludzie okazali się bardzo 
ofiarni i już po kilku godzinach nasz kosz zapełnił się. Jednak niektórzy obok nas przechodzili obojętnie, z tego powody trochę 
posmutnieliśmy. Dary w ciągu tygodnia zostały dostarczone do rodzin, z czego byliśmy ogromnie zadowoleni. Kolejna akcja 
i najważniejsza odbyła się kilka tygodni później. Wtedy to razem z opiekunami pojechaliśmy do szpitala dziecięcego leżącego 
poza naszą miejscowością. Dotarliśmy tam autokarem wypełnionym po brzegi przeróżnymi zabawkami i maskotkami, które 
zebraliśmy kilka dni wcześniej. W szpitalu przyjęto nas niezwykle ciepło i gościnnie. Dzieci, które mogły chodzić wesoło 
wokół nas skakały. My głaskaliśmy je po głowach i dawaliśmy po maskotce. Wówczas dzieci dziękując biegły do swojego 
kącika zabawek i bardzo uradowane długo się bawiły. My natomiast rozdzieliliśmy się i wchodziliśmy do poszczególnych sal, 
w których dzieci były podłączone do aparatów, leżały na łóżkach i czekały, żebyśmy do nich przyszli. Wchodziłem do każdej 
sali, zastając tam dziewczynki i chłopców, u których tak łatwo można było wywołać uśmiech. W ostatnim z pokoi leżał prawie 
nieprzytomny chłopiec. Był podłączony do kroplówki i innych sprzętów. Na mój widok chłopiec nie podniósł się, nawet nie 
uśmiechnął. Ja stanąłem obok jego łóżka i wyciągnąłem do niego rękę z dużym brązowym misiem. Chłopak jednak dalej nie 
ruszał się, ani nie wyciągnął reki po maskotkę. Po chwili weszła pielęgniarka i powiedziała mi, że chłopiec jest ciężko chory 
i lekarze dają mu jeszcze kilka tygodni życia. Zrobiło mi się żal chłopca. Miał może pięć lat. Pielęgniarka wyszła, a ja długo 
patrzyłem mu w oczy i próbowałem się uśmiechnąć, chcąc choć trochę podnieść na duchu to dziecko. Nie wiedziałem na co 
był chory, ale w jednej chwili ogarnął mnie taki smutek, że z trudem powstrzymywałem łzy. Nachyliłem się nad jego łóżkiem 
i pogłaskałem go po głowie. Nadal się nie ruszał tylko patrzył na mnie swymi zielonymi oczami. Musiałem wyjść z sali, gdyż 
nasza grupa zbierała się do odjazdu.

Wiem, że nigdy nie zapomnę tamtego chłopca i odtąd zawsze, gdy tylko zamknę oczy widzę jego twarz i oczy śledzące każ-
dy mój ruch. W głębi serca pragnę, by jednak wyzdrowiał i był jak my wszyscy szczęśliwy. Cieszę się, że należę do organizacji 
charytatywnej, dziękuję, że mogę uczestniczyć w akcjach pomocy innym, a każdy uśmiech na twarzy jest dla mnie największą 
nagrodą.

,,Serce - Sercu’’

Dominik  Mikulski ,  Gimnazjum,  Kobylanka
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Do wolontariatu szkolnego wstąpiłam wraz z rozpoczęciem nauki w gimnazjum. Dowiedziałam się o nim od uczniów ze 
starszych klas i mojej wychowawczyni. Od dawna chciałam pomagać innym. Pewnego dnia pani prowadząca wolontariat za-
proponowała mi udział w charytatywnej zbiórce żywności pt. ,,Serce - Sercu’’. Natychmiast się zgodziłam uczestniczyć w tym 
przedsięwzięciu. 

W sobotę dnia 08.12.2012r. o godzinie 9:00, razem z moją przyjaciółką zaczęłyśmy ,,pierwszą zmianę”. Przyznam się, że 
myślałyśmy, że zbierzemy mało żywności, lecz zaledwie po 30 minutach uzbierałyśmy pół wózka sklepowego! Ludzie robiący 
zakupy w ,,Delikatesach Centrum’’ w Barcicach byli naprawdę hojni. Po czterech godzinach zebrałyśmy prawie pięć wózków! 
Nie spodziewałyśmy się takiej ilości. Była to pierwsza taka akcja w moim życiu i wiąże z nią wiele wspomnień. Zaprzyjaźni-
łam się z pracownikami sklepu i widziałam gotowość pomagania innym, nawet przez tych, którzy sami są w trudnej sytuacji 
materialnej. Organizatorzy tej akcji mieli naprawdę świetny pomysł! Pomogli w ten sposób wielu rodzinom (z naszego regionu) 
zorganizować wspaniałe Święta Bożego Narodzenia. Dla nich liczy się nawet najmniejszy dar ofiarowany ze strony innego 
człowieka, ponieważ mają świadomość, że ktoś im pomaga i pamięta o nich. Myślę, że na pewno ucieszyli się z tych prezentów. 

Dla mnie też było to ważne bo czułam, że jestem małą częścią tej akcji. Czułam, że pomagam. Jak zawsze mogłam ten 
dzień spędzić w domu i wypełniać obowiązki domowe, ale wolałam pomóc innym. Moim zdaniem akcja ,,Serce - Sercu’’ nie 
musi niczego zmieniać w swoim postępowaniu. Jej pomoc dociera do wszystkich potrzebujących osób czy rodzin. Myślę, że
w przyszłości może tylko zdziałać więcej i pomóc większej liczbie potrzebujących. Mam nadzieję, że ta akcja będzie trwała jak 
najdłużej i zawsze będzie organizowana w Barcicach. Jestem dumna, że mogłam wziąć w niej udział w tym roku.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Izabela Morajko,  Gimnazjum,  Barcice
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O przedsięwzięciu Serce-Sercu dowiedziałam się od naszej szkolnej pani pedagog. To właśnie ona bardzo interesująco 
omówiła jego cele. Szczerze mówiąc, usłyszałam o tej akcji wtedy po raz pierwszy. Mentalnie, będąc ciągle dzieckiem - pod 
finansową i prawną opieką rodziców to raczej ja byłam - i jestem - skazana na pomoc. Nagle otworzyły się przede mną nowe 
możliwości. Bardzo chciałam zobaczyć jak to jest być po tej drugiej stronie. Inicjatywa Serce-Sercu była zatem idealnym mo-
mentem, by sprawdzić jak to jest pomagać. W zasadzie to wystarczyłoby podjąć odpowiednią decyzję. Ba…, w ogóle się nad 
tym nie zastanawiałam.

Same słowa - wolontariat, wolontariusz - czy inne pokrewne tego typu terminy były mi w zasadzie obce. Fakt, kojarzyły 
się mi z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, jednak na tym moje wyobrażenia się kończyły. Wiedziałam jednak, że synoni-
mem tych słów, jest na pewno „pomoc”, „pomoc innym”, a skoro „Serce - Sercu” to znaczy Ja - Komuś, stąd wszystkie inne 
tłumaczenia tamtych słów nie były mi potrzebne. Kiedy już wiedziałam, że zostanę wolontariuszem, starałam się to sobie jakoś 
wyobrazić. Myślałam , a nawet byłam pewna, że stojąc przy wózku z darami, wystarczy mój uśmiech, kilka słów i ludzie na 
pewno zechcą nam pomóc. Gdyby nawet nie pomogli, to raczej spodziewałam się ciepłych słów. Tymczasem rzeczywistość 
okazała się zupełnie inna...

Wraz z moją koleżanką Justyną „pracę” przy akcji rozpoczęłyśmy w grudniowe popołudnie. Nasza rola polegała na wrę-
czaniu klientom sklepu Biedronka ulotek informacyjnych i zachęcenie słowem do wzięcia udział w akcji. W teorii wszystko 
wydawało się łatwe. W praktyce bywało różnie. Pierwszą osobą, która tamtego dnia stanęła na mojej drodze była starsza pani. 
Siwa, przygarbiona, z nieco osłabionym słuchem. Jak się okazało, także z przykrótką pamięcią. Właśnie ta pani podeszła do nas 
z dwoma torbami zakupów. Nie po to jednak, by je oddać na akcje, ale z prośbą o przypilnowanie, bo zapomniała kupić chleba. 
Nie wiele myśląc zgodziłam się. Kiedy ta pani już do nas wróciła, zatrzymała się jeszcze na chwilę, dopytując o szczegóły akcji. 
Słuchała z zainteresowaniem i obiecała, że choć ma mała emeryturkę, to następnym razem zrobi zakupy i przekaże je na akcję 
„Serce - Sercu”. - O ile nie zapomnę, bo z tym u mnie różnie bywa - dodała z humorem. Wnioskując po tym, że chwile później 
wróciła do nas, bo zapomniała jednej z reklamówek, o jej pomoc dla akcji chyba nie możemy być spokojne ;)))). Był to bardzo 
zabawny początek mojej przygody z akcją Serce-Sercu. 

Później bywało znacznie gorzej. Wiele osób mijało nas w pośpiechu, jakby bojąc się nam nie tylko pomóc, co nawet zde-
rzyć się z naszym spojrzeniem. Na szczęście był to tylko margines całości. Wiele innych, najczęściej starszych osób, wyraźnie 
mniej zagonionych przystawało, pytało, rozmawiało. To oni najczęściej znajdowali czas ,by zrobić dla „nas” zakupy.

Te kilka godzin pozwoliło mi poznać nie tylko inny od codzienności świat, ale także pozwoliły mi zajrzeć w głąb sie-
bie. Może to tylko chwila, ale przynajmniej teraz wiem, że na pewno kupiłabym jakąś paczkę albo obdarowałabym wo-
lontariuszy przynajmniej dobrym słowem. To jak odebrałabym całą akcję, nie będąc wcześniej wolontariuszem, po 
prostu nie wiem. Być może - jak inni, uciekłabym przed nimi, albo pomyślałabym, że sama mam niewiele to i nie mam,
z czego dać. Teraz wiem, że nczasem wystarczy tylko uśmiech i dobre słowo. Nawet, jeśli ja nie mogę pomóc, to powinnam 
sprawić, by pomagającym było lżej.

Akcja „Serce - Sercu” pozwala zatrzymać się i pomyśleć. Pozwala pomóc ludziom, ale i przyjrzeć się ich codziennemu 
zabieganiu. Pierwszym i najważniejszym wnioskiem, niech będzie obietnica, jaką składam sama przed sobą, że na pewno wrócę 
tam za rak. Moje wnioski dotyczące akcji wypiszę poniżej:

Podstawa, to wcześniejsza kampania informacyjna, media i plakaty. Sądzę, że dobrym pomysłem byłoby rozdawanie ulotek 
informacyjnych w kasach wraz z paragonem. Ulotki powinny zawierać zdjęcia z lat poprzednich, najlepiej moment wręczania 
paczki potrzebującej rodzinie. Warto byłoby, także wskazać produkty, które są najpotrzebniejsze, ponieważ duża liczba osób 
rezygnowała z pomocy nie wiedząc po prostu, co można byłoby kupić.

Gdyby na świecie było więcej osób, które chcą pomagać byłoby o wiele lepiej i prościej. Wolontariuszem może być każdy 
z nas, lecz nie każdy chce nim być...

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Agnieszka Mordarska,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie
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Akcja ,,Serce - sercu” jest czymś wyjątkowym, wspaniałym i bardzo życiowym. Jako wolontariuszka, pomagająca już 
przez trzy lata, mogę stwierdzić, że jest to pomoc, którą każdy może otrzymać. To właśnie dzięki niej możemy poznać inny 
świat, świat ludzi biednych, potrzebujących, cierpiących. 

Podczas trzyletniego czasu w gimnazjum, biorąc udział w akcjach charytatywnych bardzo wzbudziła się we mnie troska
o drugiego człowieka. Bo przecież nie możemy przez całe życie widzieć tylko czubek swojego nosa. To właśnie dzięki tej akcji 
młodzi ludzie stają się bardziej wrażliwi, opiekuńczy, pomocni. Powinno organizować się więcej takich zbiórek i mobilizować 
do nich coraz większą grupę młodych ludzi. Jest nas wielu chętnych, w tym roku było 1000 wolontariuszy, którzy z dobroci 
serca, poświęcając swój wolny czas, na pomoc obcym dla siebie ludziom. 

I właśnie tutaj nasuwa się pytanie jak ja to wszystko widzę, tę pomoc, tę zbiórkę. No więc właśnie to wszystko jest na-
prawdę czymś wyjątkowym. Nie zawsze stać ludzi na jakiś dobry gest, uczynek, a z pomocą nas wolontariuszy, którzy chęt-
nie nawet godzinami zachęcali w sklepach do dzielenia się z innymi, mogliśmy stworzyć 1300 paczek, które pomogły choć
w niewielki sposób wielu rodzinom. Jeden kilogram mąki czy cukru, czy nawet jakaś czekolada przecież tak wiele nie kosztuje, 
a zobaczcie ile radości może przynieś rodzinie, która czasami boryka się z problemem przygotowania obiadu lub daniu dziecku 
coś słodkiego.

Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej, że będziemy mogli pomóc coraz większej liczbie potrzebujących. 
Tak więc, widząc plakietki z hasłem ,,Serce - sercu” nie przechodźmy obojętnie, bądźmy bardziej wrażliwi, przecież mamy na 
to czysty dowód, że ta akcja charytatywna pomaga tym , którzy tego potrzebują.

Na koniec, dziękując wszystkim organizatorom tych zbiórek, pragnę by dzięki nim każdy z nas mógł przeżyc Święta Boże-
go Narodzenia godnie i spokojnie, z radością i uśmiechem na twarzy przynajmniej przez te piękne dni świąt. 

,,Serce - sercu”

Karol ina Motak,  Gimnazjum,  Nadbrzeżna
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Grudzień 2012r. - poniedziałek- kolejny nudny dzień w szkole. Te same mury, znajome osoby, materiał, który zupełnie 
mnie nie interesuje i kołatająca w głowie myśl „dlaczego weekend minął tak szybko?”. Niestety od samego rana wszystko, co 
się zdarzyło było przeciwko mnie. Nie znalazłam żadnej sensownej wymówki, która miałaby usprawiedliwić moją nieobecność
w szkole. Po długich przemyśleniach postanowiłam podzielić los przyjaciół „męczenników” i mocno spóźniona dotarłam do 
szkoły pod  koniec pierwszej lekcji. Wchodzę do sali, witam kolegów i nagle zza pleców i ośnieżonego kaptura, słyszę prze-
pełnione ironią „Miło, że zechciałaś nas odwiedzić”. „Cóż to takiego..?” - pomyślałam i wreszcie zauważyłam poirytowanego 
nauczyciela. Na szczęście, ku mojej uciesze, już po chwili w całej szkole rozbrzmiał dzwonek, obwieszczający przerwę mię-
dzylekcyjną. Dla mnie był to ratunek przed wymyślaniem kolejnych wymówek. Jak się potem okazało, jaki początek dnia, taka 
i jego reszta. Lekcja za lekcją mijały w coraz to większym znudzeniu i zmartwieniu. „Jesteście maturzystami! Powinniście się 
uczyć!”- nauczyciele nie byli oryginalni, powtarzając te same slogany. 

Ale co to? Nagle dostałam wiadomość. „Uwaga smerfy, Gargamel w wiosce.” SMS „mówił” wszystko. Odwróciłam wzrok, 
by przekazać wiadomość innym… Było za późno…  Za drzwiami rozległ się szmer, sprawa stała się jasna. Do sali wszedł dy-
rektor…

Patrząc na minę dyrektora i pani, która dźwigała za nim stos dokumentów, żałowałam, że nie jestem pisarzem, który ten 
dzień, tę najbardziej niezwykłą lekcję języka polskiego mógłby opisać słowami:

„Spojrzałam przelotnie na klasę i zauważyłam, że oczy moich kolegów z wyraźnie widocznym przerażeniem utkwione były 
w tym samym punkcie: drzwi wejściowe sali 102.

Czas oczekiwania wypełniało ciche tykanie zegarków, odgłos nerwowo wciąganego powietrza i energiczne mrużenie oczu. 
Wzrok bezwzględnej większości badawczo krążył szeregami zgromadzonych w sali szukając cienia wsparcia bądź chwili od-
dechu. Ale nagle… 

Serca zamarły w bezruchu, bo po drugiej stronie ktoś stanowczo i zdecydowanie nacisnął na klamkę i otwarł dębowe drzwi 
klasy, jakby były one wiekiem najbardziej chronionej twierdzy w kraju.

W sercach uczniów zabrzmiał klaps, który rozpocząć miał jeden z najgorszych scenariuszów w życiu tych młodych ludzi. 
W głowach nastolatków ciągle pobrzmiewały słowa rówieśników o mającej się dokonać egzekucji. Dramatycznie wydłużające 
się chwile przerwał widok pojawiającego się kata w czarnym garniturze i rzucającym się w oczy czerwonym krawacie. W sali 
pojawił się, budzący postrach uczniów, dyrektor szkoły. Ta jedna chwila, sprawiła, że oczy nastolatków przepełniły się walką 
o każdą kolejną, spokojną minutę zajęć. Czas toczył się w rytm kroków Pana Profesora i jego asystentki. Jedno zmrużenie 
oczu- dyrektor zajmuje miejsce za biurkiem, drugie spojrzenie - otwiera dziennik, który może świadczyć o tym czego każde
z 20 bijących serc na Sali obawia się najbardziej. Ci zrezygnowani do granic możliwości zaczęli już zajmować ręce piórem, 
które miało podpisać wyrok. Kolejne zerknięcie objawia nie ziemsko zdradliwy uśmiech nauczyciela. Nareszcie… Ostatnie 3 
minuty lekcji…

Spokój i przerażenie skazańców balansowały na cienkiej granicy bycia i istnienia. Ten dzień, każda chwila poprzedzająca 
godzinę 14.25 przesiąknięte były strachem i obawą. Nagle jednak wszystko stało się jasne. Ostatnia lekcja zakończona wycze-
kiwanym dzwonkiem dobiegła końca ,a głowy maturzystów zajęły się planowaniem ferii zimowych. Wszyscy uczniowie klasy 
czwartej odetchnęli z ulgą na myśl o oddalającym się w czasie teście z historii powszechnej. „Co to za pomysł, żeby w klasie 
technikum kłaść nacisk na historię? Tylko dyrektor mógł na to wpaść…”

Niestety z krainy mojej mrocznej wyobraźni wyrwał mnie ten prawdziwy, realny Dyrektor. Ku mojemu rozczarowaniu nie 
przypominał on wcale tego, o którym myślałam. Jako jedyny tego dnia nie zajmował się nami. Nie było dla niego ważne, to czy 
zdajemy sobie sprawę z egzaminu, od którego dzieli nas tylko kilka miesięcy i czy w ogóle zdajemy sobie sprawę, co nas czeka 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Edyta Mucha,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących i  Zawodowych,  Limanowa
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siódmego maja. Ten dzień był „dniem serca”. Pan dyrektor zapoznał nas z istotą wolontariatu i zachęcał do udziału w akcji 
charytatywnej „Serce - Sercu”, która już niebawem miała się odbyć na terenie Limanowej. Początkowo pomyślałam „super, 
chwila spokoju bez nowych regułek, lektur czy zadań”. Ale już po dzwonku, w drodze do domu zaczęłam się zastanawiać, co 
jest takiego wyjątkowego w tej właśnie akcji, że dyrektor zapomniał całkowicie o obowiązkach i skupił się na organizacji tego 
przedsięwzięcia. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zaczęłam przeglądać strony internetowe Fundacji Sądeckiej. Nie mogłam 
jednak znaleźć w nich nic, co wyróżniałoby ją na tle innych organizacji. Z każdą nową stroną i inną zakładką traciłam zapał
i powoli rezygnowałam z dociekania szczegółów. Ostatnim rzutem na taśmę włączyłam szkolną stronę internetową. „Bingo”- 
pomyślałam widząc rozmowę użytkowników, a raczej byłych wolontariuszy na temat tej  akcji. Każdą kolejną wypowiedź 
czytałam z coraz to większym zaciekawieniem, po czym zrozumiałam, dlaczego jest to aż tak ważne dla naszego dyrektora. 
„Przecież my pomagamy naszym. Pomagamy Limanowianom.” 

Od dawna wiedziałam, że nasza szkoła angażuje się w pomoc innym, ale nigdy nie było to dla mnie tak osobiste jak „Ser-
ce - Sercu”. Zaraz następnego dnia zapisałam się na listę. Niestety widniało na niej już kilkadziesiąt nazwisk. Obawiałam się, 
że mogę zostać odrzucona. Na moje szczęście kandydatura moja i mojej koleżanki, którą zachęciłam do współudziału w akcji 
zostały zaakceptowane. Początkowo byłyśmy zadowolone, z czasem zaczęłyśmy się cieszyć, a później obawiać. Wszystko 
działo się w zawrotnym tempie. Jedno zebranie, drugie, potem jakaś próba, zapoznanie z zasadami i regułami wolontariatu- coś 
niesamowicie przerażającego. „A co jeśli nie poradzimy sobie? Jeśli ktoś nas o coś zapyta i nie będziemy znały odpowiedzi?” - 
w przeddzień wolontariatu pojawiły się wątpliwości. 

Nerwowy dzień, nieprzespana noc i jest…

14 grudnia 2012- mój pierwszy wolontariat. Nie wiedziałam jak się zachować, co mówić… Ale wtedy opiekun rozdał 
nam identyfikatory i ulotki. Nie było odwrotu. Zostałam na „warcie” w jednym ze sklepów, gdzie klienci zawsze się spieszą
i nie mają czasu na pogawędki. Musiałam coś zrobić, jakoś zareagować na ich bierność. „Przecież miałam pomagać, a nie tylko 
sterczeć przy wejściu”. Ale jeden zainteresowany, darzący mnie ciepłym uśmiechem wystarczył, żebym mogła zrozumieć, że 
pomoc innym to jest to, co chcę robić w życiu. Każda kolejna godzina, która mijała coraz szybciej, każda rozdana ulotka była 
dla mnie uhonorowaniem porównywalnym do premii czy awansu. 

Niestety nic, co dobre nie trwa wiecznie i późnym wieczorem byliśmy zmuszeni zakończyć naszą zbiórkę. Co prawda 
wspierający nas opiekun nie był zadowolony z uzyskanych efektów twierdząc, że z roku na rok pomoc traci na znaczeniu, ale 
ja przekładając mąkę, cukier i każdy pozostały artykuł darowany z woli serca i chęci niesienia pomocy, byłam bardzo zadowo-
lona, że zdecydowałam się wziąć udział w tej akcji charytatywnej i pewnie, okazując nieskromność, cieszyłam się, że to choć
w małym, najmniejszym stopniu, ale dzięki mnie ludzie potrzebujący będą mieli lepsze, cieplejsze, smaczniejsze święta. 

Fundacja Sądecka i akcja „Serce - Sercu” już na zawsze będą dla mnie wyjątkowe, Dzięki nim zrozumiałam, że kilogram 
mąki nie zawsze jest kilogramem mąki - może on być nową nadzieją, iskrą rozpalaną w innych sercach. Dzięki tej fundacji
i otwartości innych pojęłam, że życie nie zawsze zależy tylko od nas, że są momenty, w których inni są nam niezbędni i że wła-
śnie w takich momentach ludzie o dobrym sercu mogą z niewielkim nakładem sił pomóc i uczyć pomocy. 
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„Sam Jezus Chrystus upewnił nas o tym, że pragnie, by każdy z nas żył długo i szczęśliwie, a do tego potrzebne jest dobre 
zdrowie oraz szacunek dla daru życia”

(Dziewiecki, 2012).

Życie ludzkie jest bardzo kruche. Jedni myślą, że jego fundamentem jest bogactwo, wszelkiego rodzaju wygoda
i wolność. Te osoby maja rację, gdyż właśnie te trzy elementy, które każdy może inaczej zinterpretować są rusztowaniem 
naszego jakże głębokiego istnienia. Naszym bogactwem jest wiara, nadzieja i miłość - to one wypełniają skarbonki naszych 
serc. Wygoda ujawnia się w miłości i przyjaźni, bo te dwa czynniki ratują nas z opresji i podsuwają nam trampolinę, byśmy jak 
najwyżej skoczyli, łapiąc chmury szczęścia. Wreszcie wolność. Nie wolność słowa czy wyznania, ale taka, która pozwala nam 
zachować czystość sumienia wolnego od wyrzutów.

Akcja „Serce - Sercu”, sercem tej akcji jest właśnie wynikająca z powyższych słów teza: Bogactwo nie zawsze ozna-
cza pieniądze, wygoda nie zawsze oznacza posiadanie pięknego domu czy nowoczesnego sprzętu, a wolność nie zawsze 
oznacza szaleństwo ludzkiego umysłu, błąkającego się po wybrzmiałych wertepach życia. Właśnie ta akcja i to zadanie,
z którym po raz kolejny razem z setkami innych wolontariuszy się zmierzyłam, zapisało w moim sercu nową definicję od-
dawania komuś serca... Pomagaliśmy ubogim rodzinom, zamieszkującym ziemie Nowego Sącza, rodzinom, które z wiel-
ką nadzieją i wiarą, czekały na wsparcie hojnych sądeczan. Rozdawaliśmy ulotki, zachęcające do „ wyciągnięcia ręki”
w stronę ubogich. Do koszy na zbieraną żywność w marketach, trafiały produkty takie jak mąki, kasze, makarony, słody-
cze... niekiedy zabawki. Ogólnie - żywność długoterminowa, którą wysłaliśmy do najbardziej potrzebujących rodzin
w naszym mieście. Otrzymywaliśmy wiele pochwał, płynących z ust mieszkańców sądecczyzny, które przyjmowaliśmy z wiel-
kim uśmiechem na twarzy. Jednak największą pochwałę kierujemy do organizatorów tej oto akcji, gdyż wybrali oni drogę 
dobroci złożoną z hojności ludzkich serc. Ja jako wolontariuszka również kroczyłam tą ścieżką i z wielką radością wkładałam 
do kosza z żywnością dary, które wydawały mi się najpotrzebniejszymi, a zwłaszcza w okresie bożonarodzeniowym. Uważam, 
że zbiórki żywności takie jak akcja „Serce - Sercu”, powinny być organizowane co raz częściej, gdyż pobudzają w młodych 
ludziach chęć podawania innym pomocnej dłoni, chęć dzielenia się swoim szczęściem, ale przede wszystkim chęć wzrastania 
w anielskiej dobroci.

Wiem, że w przyszłości, gdy na swojej życiowej drodze spotkam znak STAŃ, BO INNI POTRZEBUJĄ TWO-
JEJ POMOCY, wyciągnę ze swego serca monetę dobroci i tym samym oddam cząstkę siebie bliźnim. Gdyby każdy z nas 
dał choć jeden element swojej uczynności, zbudowalibyśmy fundament, aby to, co zbudujemy przetrwało, a nadzieja
w sądeckich sercach, żeby nigdy nie zagasła.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Sara Obrzud,  Gimnazjum,  Nowy Sącz
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Pomimo bycia przeciętnym uczniem udzielam się w wolontariacie już piąty rok. Jestem osobą, której dostawanie prezentów 
nie daje takiej samej satysfakcji, co dawanie. Nie mam pieniędzy, więc nie zawsze mogę sprawić komuś wymarzonego pre-
zentu, lecz mogę poświęcić innym to, co jest dla mnie najcenniejsze - mój wolny czas. Niektórzy ludzie nie potrzebują nowej 
konsoli, tabletu, czy markowych , wypasionych butów, wystarczy im zwykła rozmowa, potrzymanie za rękę, czy wsparcie 
psychiczne. Kierując się tym, staram się być dla innych oparciem - taką pomocną dłonią.

Gdy wychodzę z domu niepełnosprawnego Michałka, z którym rozmawiam lub mu czytam, jego mama zawsze mi dzię-
kuje. Przecież tak naprawdę to ja jestem im wdzięczny, że dzięki tej krótkiej wizycie mogę czuć się spełniony. Każdy uśmiech 
młodszego, czy trochę starszego człowieka jest najcenniejszą nagrodą.

Podczas wizyty w „Nadziei”, gdzie mogłem zobaczyć uśmiech na twarzach maluchów, które dzięki zbiórce w naszej szkole 
otrzymały drobne upominki od „Świętego Mikołaja”. Dla nas trochę starszych takie czynności jak porzucanie piłki, wspólne 
malowanie, czy śpiewanie z dziećmi nic wielkiego nie znaczy, ale dla tych, którzy nie maja zbyt częstego kontaktu z innymi, 
sprawia dużą radość.

Jako wolontariusz miałem okazję uczestniczyć w wielu projektach, które mają na celu przede wszystkim pomoc potrzebu-
jącym - takie zresztą jest motto wolontariatu. Pomagałem przy zbiórce żywności dla najbardziej potrzebujących ludzi. Bardzo 
wielką frajdę sprawiło mi patrzenie na buźki małych uśmiechniętych dzieciaków, które włączały się w akcję „Serce - Sercu”. 
Stojąc w sklepie przy wózku z żywnością byłem świadkiem bardzo motywującej sceny. Mały 5-letni chłopiec, widząc, że jego 
mama nie wrzuciła nic do naszego koszyka zrezygnował ze swojej czekolady, która jak się okazało była jego nagrodą za dobre 
sprawowanie w przedszkolu. Widząc to, zrozumiałem, że nie tylko dorośli są w stanie pomóc innym. Nawet najmłodsi rezy-
gnują ze swoich dóbr.

Tyle w dzisiejszych czasach zarzuca się młodzieży. Zazwyczaj są to negatywy. Tak mało się widzi dobra, które czynią 
ludzie w moim wieku. Jest mi bardzo przykro , kiedy słyszę, że młodzi są nierozsądni i myślą tylko o sobie, ale przecież jest 
Nas - młodych wolontariuszy - tylu, że nie jednemu dorosłemu na widok naszych dobrych uczynków powinno zrobić się łyso.

Stanie przy wózku w sklepie wydaje się być takie banalne, nic mnie to nie kosztuje, a jednak niosę przez to uśmiech bardzo 
wielu ludziom. Wiele osób dostrzega ludzkie cierpienie i jest w stanie zrobić ten maleńki gest, który ich zbyt wiele nie kosztuje. 
Każdy z Nas  ma w sobie to „coś”, co nie pozwala mu obojętnie przejść obok potrzebującego. Święta  z reguły kojarzą się nam 
z ciepłem, z miłością i życzliwością, ale także z tradycyjnymi potrawami, które dużo kosztują. Dzięki pomocy akcji „Serce - 
Sercu”, rodziny najuboższe mogą spędzić Święta tak jak inni. Niektórzy są w stanie docenić nasze starania i jest to bardzo miłe. 
Pewna starsza pani przechodząc koło nas poczęstowała nas słodyczami i powiedziała ,że bardzo ją cieszy, iż są na świeci ludzie 
, którzy pamiętają o innych i nie jest im obojętne ludzkie cierpienie.

„Serce -sercu” to akcja charytatywna. Jak każda taka akcja ma na celu niesienie pomocy osobom, którzy jej potrzebują. 
Ważne w tej akcji jest to, że to młodzież jest w nią tak zaangażowana. Akcja ta uczy życzliwości, cierpliwości, a przede wszyst-
kim otwartości na drugiego człowieka. Przynosi radość, kiedy ktoś wrzucając drobny upominek uśmiechnie się, bo usłyszał 
zwyczajne „dziękuję”. Jedyne, co można zmienić w tej akcji, to jeszcze bardziej zaangażować młodzież, by nasz świat stawał 
się coraz lepszy.

Wiele osób może zadać sobie pytanie: Po co to wszystko? Po co ma się tracić swój wolny czas, skoro nie ma się
z tego żadnych korzyści materialnych? Przecież, gdyby każdy człowiek miał być materialistą to jakby wyglądał nasz świat?
W dzisiejszych czasach, gdzie rządzą mas media, świat pozornie wydaje być się złym, ale tak naprawdę w głębi każdego czło-
wieka można dostrzec iskrę dobroci. 

Ja, wolontariat i Akcja „Serce - Sercu”

Piotr  Ogorzały,  Zespół  Szkół  Ekonomicznych,  Nowy Sącz
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Z biegiem lat wolontariat stał się coraz bardziej popularny na świecie. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego volontarius 
i oznacza dobrowolny, chętny.

Czym dla mnie jest wolontariat?

Jest to pomoc ludzi w sposób bezinteresowny, świadomy gdzie możemy nabyć nowe doświadczenie , wiedzę oraz poznać 
wspaniałych ludzi.

Ostatnio miałam przyjemność wziąć udział w Akcji „Serce - Sercu”, organizowaną przez sądecką fundację. Do podjęcia 
decyzji zmobilizowała mnie pani nauczycielka z mojego gimnazjum.

Warto zostać wolontariuszem, ponieważ możemy zdobyć doświadczenie, nauczyć się nowych rzeczy, pracować nad sobą 
oraz mieć satysfakcję z własnych działań. Aby pomagać innym, nie trzeba wiele robić, wystarczy tylko chwila wolnego czasu 
i dobre chęci.

Nasza pomoc, niezależnie od tego jaka by ona nie była, może wesprzeć rodziny wielodzietne, bezrobotne, chore i samotne. 
Potrzebujący ludzie wstydzą się swoich problemów, nie chcą, aby inne osoby  nad nimi się litowali, często mówią, że nie chcą 
pomocy. Sposób myślenia ludzi jest inny w zależności od sytuacji. Aby uszczęśliwić każde rodziny, należy okazać trochę serca, 
ciepła, aby choć na chwilę zapomnieli oni o swoich troskach. 

Akcja „Serce - Sercu” jest organizowana już po raz osiemnasty. Celem jej jest zbiórka produktów żywnościowych
w wybranych sklepach. Każdemu klientowi, wraz z koleżankami wolontariuszkami, rozdawałyśmy ulotki z informacją o akcji, 
dzięki czemu ludzie wielkiego serca dzielili się swoimi zakupami. Na szczęście kosze były pełne żywności i nie obawiałam się 
,że jakaś rodzina zostałaby bez paczki.

Po całodziennej zbiórce towar był oddawany i sporządzano z niego podarunki.

Podczas moich kilkudniowych obserwacji zauważyłam, że ci co mają najmniej dają z siebie najwięcej, dlatego nasuwa mi 
się myśl: 

Któregoś dnia bogacz widząc biedaka,
 wręczył mu koszyk wypełniony śmieciami. 
Biedak zabrał koszyk i odszedł.
 Następnego dnia bogacz zastał biedaka pod swoimi drzwiami.
Biedak wręczył mu jego koszyk wypełniony kwiatami. 
Bogacz spytał go: 
Dlaczego dajesz mi kwiaty skoro ja ci dałem śmieci? 
Biedak odpowiedział:
Każdy daje innym to, co ma we własnym sercu.

Aby wesprzeć większą ilość potrzebujących, my wolontariusze musimy zachęcić naszych kolegów i koleżanki, aby uczest-
niczyli w akcjach przeprowadzanych przez fundację. Dzięki temu zwiększy się liczba wolontariuszy, a wraz z tym więcej rodzin 
uzyska pomoc. 

Moim zdaniem zbiórki żywności w supermarketach, sklepach nie wystarczą. Potrzebne jest także organizowanie akcji
w szkołach, dwa razy w roku na przykład przed świętami, które gromadzone będą w bibliotekach - produkty żywnościowe
i środki czystości, ze względu na zajęcia lekcyjne uczniowie nie będą opuszczać swoich przedmiotów, bo będzie to organizo-
wane na przerwach.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Patrycja Olech,  Zespół  Szkół ,  Bystra
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Akcja „Serce - Sercu” nie musi tylko organizować zbiórkę paczek,  ale także wolontariusze mogą dać coś od siebie tzn. po 
lekcjach poświęcić trochę swojego czasu na pomoc młodszym kolegom w odrabianiu zadań domowych na świetlicy szkolnej 
oraz poprzez wspólną zabawę, aby zagospodarować ten czas, dla tych, którzy oczekują na swoich rodziców. Każda pomoc jest 
cenna dla tych, którzy jej potrzebują. 

W każdej miejscowości są ludzie schorowani, samotni, którzy sami nie mogą podołać swoim obowiązkom, więc należy za-
pewnić im odpowiednią opiekę poprzez takie małe rzeczy jak: uśmiech, dotrzymanie towarzystwa, czy też zrobienie zakupów, 
utrzymanie porządku w domu i jego otoczeniu.  

Akcja „Serce - Sercu” to niezwykle ważny i wzruszający moment w moim życiu. Cieszę się bardzo z tego, że mogłam 
pomóc potrzebującym ludziom z naszych okolic. Dzięki czemu mam satysfakcje że rodziny które mają trudności finansowe lub 
są chore mogły spędzić święta Bożego Narodzenia szczęśliwie, nie martwiąc się, co położyć na wigilijny stół. Przykre dla mnie 
było to, że się spotykaliśmy z ludźmi którzy odmawiali pomocy oraz byli agresywni wobec wolontariuszy.       

       
„Człowiek jest wspaniałą istotą, nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi”.
[Jan Paweł II]
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Dni od 14 do 18 grudnia 2012 r., okazały się wyjątkowo piękne, gdyż to właśnie wtedy mogłam przyczynić się do spełnie-
nia marzeń wielu ludzi. To właśnie w tym okresie wraz z grupą wolontariuszy już po raz drugi wzięłam udział w wyjątkowej 
akcji charytatywnej pod nazwą: „Serce - Sercu”. Dzięki niej wielu ludzi znajdujących się w trudnym położeniu może godnie 
i radośnie spędzić święta. Działanie to przynosi radość nie tylko ludziom potrzebującym, ale daje też satysfakcję i poczucie 
spełnienia dobrego uczynku wszystkim, którzy do niego się przyłączą. Odczułam wielką dumę, że to właśnie ja z moimi kole-
żankami i kolegami mogłam być w gronie osób, które najbardziej przyczyniły się do bezinteresownego otwierania ludzkich serc 
i poruszenia ich wrażliwości na ciężką sytuację i niedolę innych ludzi.                       

Święta to szczególny okres dla wszystkich, kiedy z wielką nadzieją oczekujemy na coś wyjątkowego, coś, co wywoła 
radość i poczucie szczęścia zwłaszcza u dzieci, które nie powinny nigdy i w żadnym miejscu na świecie zaznać głodu i biedy. 
W ramach tej akcji z koleżanką przypadło nam zbieranie darów w sklepie PSS Społem na ul. Lwowskiej w Nowym Sączu, 
natomiast nasi koledzy byli rozstawieni między innymi w takich sieciach sklepów, jak Biedronka czy Delikatesy Centrum. 
Przed przystąpieniem do działania pani pedagog wręczyła nam wszystkim identyfikatory, plakaty oraz niewielkie karteczki, na 
których była wyjaśniona cała idea naszego przedsięwzięcia. To właśnie te kartki rozdawaliśmy wszystkim klientom wchodzą-
cym na teren sklepu. Starałyśmy się być miłe i obdarzać każdego życzliwym uśmiechem, jednak nie narzucając się nikomu. 
Natomiast dużo radości i satysfakcji sprawiała nam hojność i ofiarność tych, którzy postanowili pozytywnie odnieść się do na-
szej inicjatywy, darując nam różne produkty żywnościowe. Czasem nawet zaskakiwała nas tak wielka hojność niektórych osób. 
Do wózka, przy którym stałyśmy najczęściej wrzucano nam paczki z makaronem, cukrem czy mąką, jak również konserwy 
oraz duże ilości przeróżnych słodyczy. Zdarzało się też, że niektóre osoby z zaufaniem ofiarowały nam pieniądze, za które to 
my same miałyśmy kupić to, co uznawałyśmy za najbardziej potrzebne, a czego jeszcze brakowało w naszym koszyku. Przy-
darzyło nam się też kilka razy, że ktoś chcąc okazać nam wdzięczność za nasze poświęcenie, wrzucając zakupione produkty do 
koszyka, niby przy okazji podarował nam batoniki, z uśmiechem kierując do nas słowa: „to dla was dziewczyny”. My natomiast 
dziękując, odwzajemniałyśmy uśmiech i to, co dostałyśmy dla siebie, wkładałyśmy do wózka z darami. Wystarczyło nam jedno 
porozumiewawcze spojrzenie na siebie, by umocnić się w przekonaniu, że tak będzie najsłuszniej, że właśnie te małe batoniki, 
bez których my bez żalu się obędziemy sprawią radość jakiemuś kochanemu „brzdącowi”, którego rodziców nie stać na takie 
wydatki.                                            

Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że nie zabrakło sytuacji, które przyprawiły nas o zwykły smutek, kiedy to wręcz 
zderzyłyśmy się z obojętnością, ignorancją, a nawet manifestowaną niechęcią oraz oburzeniem. Tym bardziej było to przykre, 
że osoby negatywnie do nas nastawione, raczej nie wyglądały na ubogie, a wręcz przeciwnie, po ich wyglądzie oraz ilości za-
kupów można było bez wątpienia wysnuć wniosek, że doskonale im się powodzi. To częściej ludzie, których zasobność portfeli 
nie była zbyt wielka z większą empatią obdarowywały nas zakupionymi towarami. Byłam przekonana, że to właśnie te osoby 
naprawdę pojęły, o co w tej akcji nam chodzi. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy miał tą możliwość, by coś ofiarować, lecz ci, 
którzy stanowczo odwracali się do nas plecami, myślę, że nie byli świadomi tego, ile tracą przez to, że zamykają się na potrzeby 
drugiego człowieka. To jednak bardziej motywuje mnie do tego, by uczestniczyć w takich akcjach oraz uświadamiać ludzi, jaka 
niesamowita siła tkwi w otwartych sercach i ile dobrego można uczynić dzięki choćby niewielkiemu poświęceniu i życzliwości. 
Przecież wysłana pozytywna energia wraca do nas z podwojoną siłą i przynosi skutek, który rozkłada się na całe społeczeństwo, 
jestem o tym mocno przekonana.                       

Myślę też, że akcja „Serce - Sercu” powinna odbywać się kilka razy do roku, a nie tylko na okoliczność świąt, gdyż święta 
trwają zbyt krótko, a ubodzy ludzie dalej pozostają ze swoimi problemami, o których się często zapomina. Działanie mogłoby 
nie tylko ograniczać się do produktów żywnościowych, ale można by je rozszerzyć o zbiórkę potrzebnych rzeczy materialnych, 
takich jak chociażby ubrania, artykuły szkolne czy zabawki. Mogłoby też przyjąć inne formy, np. dzięki Internetowi, który 
stwarza nowe możliwości, takie jak aukcja czy stworzenie fundacji, na którą zainteresowani mogliby wysyłać pieniądze.                       

Jestem przekonana, że nasza działalność przyniosła wiele dobrego, dlatego warto kontynuować to dzieło. Ja sama będę się 
starała uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, gdyż dają mi nie tylko radość, poczucie spełnienia i odczucie dumy, ale także 
kształtują osobowość i wzmacniają we mnie przeświadczenie, że mam wpływ na zmianę otaczającej rzeczywistości. Będę też 
starała się konsekwentnie namawiać przyjaciół i znajomych, by przyłączyli się do naszej grupy. Akcja „Serce - Sercu” przynosi 
nadzieję nie tylko potrzebującym, ale także tym, którzy pragną dać coś z siebie, czyli cząstkę swojego otwartego serca.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Anna Oleksy,  Zespół  Szkół  Ekonomicznych,  Nowy Sącz
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Czy warto pomagać innym? Czy pomaganie opłaca się? Czy w dzisiejszym świecie istnieje w ogóle sens pomagania? 

W akcji „Serce - Sercu” wzięłam udział po raz pierwszy, lecz wcześniej miałam okazję udzielać się jako wolontariuszka
w innych akcjach charytatywnych. Mając jednak niewielkie doświadczenie w porównaniu do innych wolontariuszy, pragnę 
obalić stwierdzenie panujące wśród ludzi, że pomaganiem nic nie zyskujemy. Wręcz przeciwnie, zyskujemy i to bardzo wiele. 

Będąc wolontariuszką doświadczyłam czegoś niezwykłego. Hojność, jaką okazali ludzie, przychodząc na zakupy do da-
nego sklepu, była niesamowita. Wszystkie produkty, jakie trafiały do koszyków były darowane z myślą o innych, o uboższych, 
którzy potrzebują pomocy. Nawet najmniejsze produkty ludzie dawali ze szczerego serca. Jak powiedział Jan Paweł II- „Czło-
wiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” Te 
słowa tyczą się do ludzi, którzy tak chętnie wzięli udział w akcji „Serce - Sercu” i darowali wiele produktów. Nie zwracając 
większej uwagi na cenę towaru, ludzie kupowali rzeczy, które są naprawdę potrzebne i niezbędne w każdym domu. Chcieli cho-
ciaż w małym stopniu pomóc i wywołać uśmiech na twarzach dzieci, pochodzących z biedniejszych rodzin. Aby również na ich 
stole wigilijnym pojawiło się tradycyjnie 12 potraw. Miłość do bliźniego i nadzieja na to że pomogą potrzebującym wywołała 
niezwykłą hojność i dobroć. Świadczyło o tym tak wiele produktów, które znajdowały się w koszykach. 

Bezinteresowna pomoc otwiera nasze serca dla innych, a dobro zawsze wraca z podwójną siłą. Biorąc udział w tej akcji, 
uświadomiłam sobie, że we współczesnym świecie istnieje jeszcze wiele ludzi, którzy nie myślą tylko o sobie, ale również 
myślą o innych. Bardzo bym chciała, aby ta akcja była prowadzona na większą skalę. Aby właściciele dużych supermarketów 
wyrażali zgodę na przeprowadzenie takich przedsięwzięć na terenie sklepu. Do rozwoju tejże akcji bardzo pomocne byłoby 
większe nagłośnienie w radiu czy prasie, że coś takiego jest organizowane, ponieważ wielu ludzi, którzy na pewno zechcieliby 
wziąć udział i pomóc potrzebującym nie wiedzą, że taka akcja jest przeprowadzana.

Na końcu chciałabym wyrazić swój szacunek i podziw dla organizatorów i dla wszystkich wolontariuszy, którzy zajmują 
się pomaganiem innym na co dzień i poświęcają siebie i swój wolny czas dla innych. Dajecie szansę i nadzieję na lepsze jutro. 
Wykazujecie się miłością i pragnieniem czynienia dobra. Mam nadzieję że będę miała jeszcze szansę wziąć udział w Akcji 
„Serce - Sercu” ponieważ jest to niezwykłe przeżycie. Wszystkich, którzy chcą pomagać i w jakiś sposób okazać swoją miłość 
do bliźniego, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcjach charytatywnych.

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy biednemu”
Mikołaj Gogol

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Justyna Olszak,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie
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W tym roku szkolnym po raz pierwszy usłyszałem o akcji charytatywnej „Serce - Sercu”. Bardzo mnie ona zainteresowała 
i bez żadnego zastanowienia postanowiłem do niej dołączyć. Głównym powodem, dla którego postanowiłem to zrobić był fakt, 
że osobiście znam rodziny oraz osoby samotne, które żyją w biedzie. Posiłek świąteczny jest bardzo ważny nie tylko dla żołąd-
ka, ale przede wszystkim dla serca. Moja pomoc w formie zbiórki żywności w supermarketach stanowiła mój dar świąteczny, 
dar z serca dla serca. To bardzo ważne, by w  tym wyjątkowym czasie każdy mógł usiąść przy wigilijnym stole, zjeść świąteczną 
kolację i przeżyć miło okres Bożego Narodzenia.

Z radością i zapałem wyczekiwałem na ten dzień, w którym rozpoczynać się miała akcja. Wiedziałem, że w ten sposób 
uszczęśliwię nie tylko ich, ale i siebie. Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. 
Jestem tylko uczniem, więc mogę pomagać jedynie w określony sposób. Wstałem wcześnie rano, aby dojechać ze znajomymi 
do supermarketu w Limanowej, w którym mieliśmy zbierać różne produkty do wózka. Gdy dotarliśmy do sklepu, założyliśmy 
nasze identyfikatory oraz nakleiliśmy plakat akcji „Serce - Sercu”, a następnie rozpoczęliśmy zbiórkę. Na samym początku 
przychodziło bardzo mało osób do sklepu, przede wszystkim ci, którzy spieszyli się do pracy. Każdy klient dostawał od nas 
ulotkę. Zakupione produkty mogli, na potrzeby akcji,  umieścić w specjalnym wózku. Z minuty na minutę klientów, a tym sa-
mym wspomagających akcję, przybywało. Sporo osób po obejrzeniu ulotki, podchodziło do nas w celu uzyskania dodatkowych, 
bardziej szczegółowych informacji np. odnośnie produktów, jakie są najbardziej potrzebne. Usłyszeliśmy sporo pozytywnych 
głosów na temat akcji „Serce - Sercu”. Wiele osób nie kryło zadowolenia z powodu tego, że taka akcja przeprowadzana jest na 
naszym terenie i że zebrane dary będą przekazane biednym, potrzebującym ludziom z terenu Sądecczyzny i Limanowszczyzny. 
Z każdą chwilą nasz wózek napełniał się różnymi produktami, głównie były to: makaron, mąka, cukier, słodycze. Z każdym 
kolejnym produktem w wózku, czułem coraz bardziej, że naprawdę warto jest pomagać innym ludziom i że moja pomoc ma 
sens. Po paru godzinach wózek był już całkowicie zapełniony, więc musieliśmy postawić obok drugi.

Najbardziej zaciekawiła mnie pewna starsza kobieta, z którą rozmawiałem dosyć długo. Była bardzo pozytywnie nastawio-
na do akcji, dopytywała się o szczegóły. Opowiedziała nam wzruszająca historię swojej młodości. Sama głodowała i korzystała 
z pomocy innych ludzi, tylko dzięki dobremu sercu bliźnich przeżyła ciężkie czasy. Teraz stara się „zwrócić” dług wdzięczności.

Po paru godzinach stania i rozmawiania z ludźmi odczuwaliśmy lekkie zmęczenie. Po południu drugi wózek był już napeł-
niony. Pewna kobieta wkładając produkty do wózka poczęstowała nas mandarynkami, co bardzo nas ucieszyło. Około godziny 
15 zakończyliśmy naszą akcje, mając zapełnione trzy wózki. Na zmianę przyszli nasi koledzy ze szkoły. Na sam koniec poszli-
śmy jeszcze kupić kilka produktów i sami wrzuciliśmy je do koszyka.

Cieszę się, że wziąłem udział w tej akcji. Nauczyła mnie ona, że nie można być egoistą. Gdzieś obok nas żyją ludzie, którzy 
mają gorsze warunki życiowe niż my. Czekam z niecierpliwością na kolejną akcję w przyszłym roku. Mam nadzieję, że za rok 
będzie jeszcze więcej wolontariuszy, sam namówię moich znajomych. Jesteśmy zdrowi, mamy domy, nie głodujemy, naszym 
obowiązkiem jest więc udział w tego typu akcjach. Nasze serce oddajmy sercom potrzebujących. Dobro zawsze do nas wraca.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Michał  Opoka,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących i  Zawodowych,  Limanowa
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Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Celem tego projektu jest ukazanie czym jest dobroczynność dla młodego człowieka. Według mnie jest to rozpoczęcie 
studiów życia, gdyż młody człowiek widząc jak inni cierpią i jak im jest trudno docenia to, że ma rodzinę, jedzenie, pieniądze 
odpowiednie warunki do życie. Zaczyna cieszyć się tym, co ma i dzięki temu pomaga innym, aby też mogli radować się życiem. 
Chce umożliwić im przynajmniej w najmniejszym stopniu możliwość spędzenia świąt jak prawdziwy człowiek powinien spę-
dzić. Tak właśnie według mnie działa akcja „Serce - Sercu”.  

Bycie wolontariuszem nie jest proste, wymaga dużo poświęceń i przede wszystkim chęci, jednak młodzi ludzie chętnie 
zapisują się na takie akcje po raz drugi czy kolejny, bo gdy za pierwszym razem zobaczą jak ważna jest pomoc dla drugich 
będą chcieli robić to częściej. Ja w akcji Serce-Sercu brałam udział już dwa razy. Cieszę się, że za pierwszym razem zostałam 
namówiona do wzięcia udziału w tej akcji gdyż drugi raz już mnie nie trzeba było prosić. Bardzo chętnie się zapisałam. Stanie 
w sklepach to jednak bardzo ciężka praca. Wymaga odwagi, przezwyciężenia swoich słabości czy nieśmiałości. Pokazania, że 
są ludzie biedniejsi od nas, którzy bardzo potrzebują naszej pomocnej dłoni, wyciągnięcia ręki. Pomoc nie kosztuje dużo wy-
starczy niewiele poświecenia, aby na twarzach tych ludzi zagościł uśmiech, że jest ktoś kto o nich pamięta i nie zostawia ich w 
potrzebie. To naprawdę piękny gest jak ludzie wrzucają nam do koszyków nawet jeden produkt wtedy wiemy, że na świecie żyją 
jeszcze ludzie, którzy nie myślą tylko o sobie, ale także o innych. 

Jak już wspomniałam w akcji „Serce - Sercu” brałam udział dwa razy. Stałam w innych dniach w różnych godzinach.
W weekend albo w czasie szkoły. Zawsze byłam z jakąś koleżanką i to było bardzo pomocne. Stojąc we dwie było nam raź-
niej, a uśmiech gościł na naszych twarzach cały czas. Nie stałyśmy długo a zaraz po nas przychodziła następna zmiana i każda 
objaśniała sobie, co ma dokładnie robić. Na początku było trochę ciężko, ale z biegiem czasu wszystko stawało się coraz prost-
sze. Byłyśmy koło wejścia i dawałyśmy ulotki każdemu kto wchodził. Nie każdy brał od nas te ulotki, niektórzy mówili, że 
już wspomogli naszą akcję, a inni pytali dla kogo i na co zbieramy, więc wtedy objaśniałyśmy, że zbieramy dla ludzi z naszej 
okolicy. Bardzo dużo ludzi wrzucało artykuły do koszyka a to od razu wywoływało u nas radość bo wiedziałyśmy, że dobrze 
wykonujemy nasze zadanie.

Byli ludzie, którzy nic nie wiedzieli o naszej akcji „Serce - Sercu” i wydaje mi się, że także niektórzy młodzi ludzie nie 
wiedzą o takich akcjach. Dlatego uważam, że w  przyszłym roku można by bardziej rozgłosić tę akcje, na przykład poprzez 
plakaty, audycje w radiu i telewizji, a także wielu innych miejscach.

Dobroczynność to jedna z najważniejszych cech charakteru, którą nie każdy posiada. Także doceniajmy tych młodych ludzi 
i umożliwiajmy im rozwijanie tej cechy. 

Angel ika Orlof ,  Gimnazjum,  Nowy Sącz
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Sukces akcji „Serce - Sercu” niesie same pozytywne emocje, dla mnie przyniósł także głębsze refleksje na temat kondycji 
polskiego wolontariatu oraz jego miejsca w mentalności obywateli.

Stereotypowe myślenie na temat wolontariatu często sprowadza na manowce i ogranicza spektrum postrzegania pracy 
wolontaryjnej do bezpłatnej, bezinteresownej działalności. Może właśnie dlatego odsetek zaangażowania w szeroko rozumiane 
prace wolontaryjne w Polsce należy do jednego z najniższych w Europie. Według badań z przed dwóch lat, góruje Holandia, 
Dania oraz Finlandia. Czy wynika to z faktu, że w Polsce mamy mniejsze możliwości, czy z tego, że Holendrzy są „lepszymi” 
ludźmi? Odpowiedzi należy szukać gdzie indziej, leży ona przede wszystkim w ludzkiej świadomości, rozwiązania problemu 
zaś, w zmianie myślenia na temat wolontariatu.

Ghandi powiedział, że „Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”, zastanówmy 
się co niesie z sobą to zdanie. Dla mnie przede wszystkim to, w jaki sposób rozumiana jest bezinteresowność - nieco paradok-
salnie; służba innym pozwala odnaleźć samych siebie, zatem, działanie takie niesie obopólną korzyść, tworzy w pewnym sensie 
transakcje wiązaną między darczyńcą a obdarowanym. Mówiąc prościej: pomagając innym - pomagasz sobie. 

Nie karmiąc się tylko „skrzydlatymi słowami”, zauważmy, jakie korzyści niesie praca na rzecz innych z pragmatyczne-
go punktu widzenia. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że wolontariat nie działa w jedną stronę, wolontariusz nie 
otrzymuje pieniędzy za swoją pracę, ale to wcale nie znaczy, że robi coś za darmo. Ogromny wachlarz korzyści płynących
z tego rodzaju działań rozpoczyna się od możliwości zdobycia doświadczenia, niezwykle ważnego dla przyszłego, potencjal-
nego pracodawcy. Wolontariat daje zatem młodym ludziom świetny start w dorosłe życie, uczy ponadto odpowiedzialności
i zaangażowania. 

Żyjąc w brutalnej pogoni za dobrobytem, pieniądzem i wykształceniem wcale nie zaszkodzi popatrzeć na wolontariat przez 
pryzmat prywatnych korzyści. Choć bardziej dalekosiężne i mniej namacalne, z pewnością spłyną do nas w najmniej oczekiwa-
nym, lecz pożądanym momencie.

Potraktowanie wolontariatu jako jednego z etapów kariery zawodowej z pewnością przyczyni się do popularyzacji jego 
praktyki wśród młodych ludzi. I choć jasnym jest, że zaszczepienie takiego sposobu myślenia nie jest jedynym kluczem do 
sukcesu, to brzmi na tyle obiecująco, by dać się skusić.

Wolontariat - to się opłaca!

Ewa Orzechowska,  Zespół  Szkół ,  Nowy Sącz
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20 grudnia 2012r. miałam zaszczyt uczestniczyć w przedświątecznej akcji ,,Serce - Sercu’’. Razem z innymi wolontariusza-
mi z naszej szkoły zbieraliśmy produkty żywnościowe na święta dla najuboższych rodzin Sądeczczyzny.

To wydarzenie było dla mnie bardzo wzruszającym przeżyciem, ponieważ cieszyłam się, że mogę chociaż trochę pomóc 
innym ludziom w potrzebie. Dzięki pomocy tysięcy wolontariuszy z naszego regionu umililiśmy potrzebującym święta Bożego 
Narodzenia. Wszystkim z pewnością kojarzą się one z ciepłem domowego ogniska, z uroczystą Wigilią, pachnącą choinką, 
kolędami oraz mocą najserdeczniejszych życzeń. Niestety nie wszystkie rodziny mogą pozwolić sobie na wydatki związane
z przedświątecznymi zakupami.

Postanowiliśmy wspólnie wesprzeć naszych bliźnich. Na terenie sklepu ustawiliśmy kosze, przy których staliśmy i zachę-
caliśmy do pomocy innym. Cieszyliśmy się bardzo dużym zainteresowaniem. Nasze plakietki z hasłem akcji ,,Serce - Sercu’’ 
dodawało nam śmiałości na oddanie cząstki siebie dla uboższych rodzin. Kupujący chętnie zapełniali nasze kosze produktami. 
Najwięcej zebraliśmy różnorodnych produktów spożywczych takich jak makarony, ryż, cukier, soki, konserwy  jak również 
owoce i warzywa. Oczywiście nie zabrakło przysmaku wszystkich dzieci - słodziutkich cukierków, świątecznych czekolad oraz 
innych słodyczy. Po napełnieniu naszych koszy wróciliśmy do szkoły. Z pomocą pana dyrektora zapakowaliśmy otrzymane 
produkty do specjalnych wcześniej przygotowanych paczek oznaczonych hasłem akcji. Zostały one napełnione po brzegi dzięki 
dobrym sercom  naszych ofiarodawców, na których zawsze można liczyć. Dostarczyliśmy je do szkoły, w której rozpoczęło się 
całe przedsięwzięcie i oczywiście z wielką radością rozesłaliśmy paczki do potrzebujących.

Cieszę się, że mogłam wraz z moimi kolegami i koleżankami z grupy wolontariatu wesprzeć żyjących w niedostatku ludzi. 
Co dzień wyobrażam sobie ich szczęśliwe, uśmiechnięte twarze oraz wdzięczność za otrzymaną żywność. Uważam również, 
że wbrew pozorom istnieje na świecie wielu dobrych ludzi nie wstydzących się asystować w różnych akcjach charytatywnych 
na rzecz biednych z całego świata. Do końca życia nie zapomnę o tym wydarzeniu. Każdego zachęcam do zaangażowania się
w niesienie pomocy innym, potrzebującą osobą może być wasz sąsiad, koleżanka lub kolega, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej. Jeżeli nie jesteś obojętny na ludzką krzywdę wystarczy zgłosić się jako wolontariusz do organizacji charyta-
tywnych, która wskaże wam ludzi niedołężnych, chorych i ubogich, oczekujących nie tylko na pomoc materialną, ale i wsparcie 
duchowe.

Wspaniały kosz

Joanna Osikowicz ,  Gimnazjum,  Kobylanka
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Co to jest wolontariat? Jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, na rzecz potrzebujących, samotnych 
ludzi. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje różne wartości, korzyści niematerialne takie jak: satysfakcję z tego co się robi, 
lub zrobiło na rzecz drugiej osoby, podwyższenie samooceny, zdobywanie doświadczenia, nowych umiejętności, ale również 
lepszą pozycję na rynku pracy. 

A kim jest wolontariusz? Zdaniem każdego jest to osoba pracująca na rzecz innych, osoba, która dobrowolnie i bezintere-
sownie angażuje się w tę pracę. 

Moim zdaniem jest to ktoś, kto dzięki wolontariatowi, zmienia coś w swoim życiu, tak właśnie jest w moim przypadku. 
Myślę, iż ta działalność, wpływa pozytywnie na życie każdego angażującego się, dzięki temu mamy tę satysfakcję, że jednak 
pomogliśmy komuś, kto tej naszej pomocy potrzebował. Dzięki temu stajemy się lepszymi ludźmi, spełnionymi, a nawet speł-
niamy swoje marzenia. Jestem pewna, iż każdy może zostać wspaniałym wolontariuszem.

Do wolontariatu zapisałam się w 2011 roku, na początku byłam całkowicie „zielona”, ale to już 2 lata mojej działalności. 
Wcześniej w naszej szkole nie było czegoś takiego jak wolontariat. Kiedy jednak usłyszałam o czymś takim, na początku jak 
każdy pomyślałam ‚a po co mi to, i tak mam już dużo obowiązków’. Po chwili zastanowienia, po tym jak usłyszałam czym jest 
wolontariat  i co daje człowiekowi, co możemy w nim robić, bez zawahania zgłosiłam swój udział. Nadeszło pierwsze spotkanie 
wolontariuszy w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach. Była tam przemiła Pani, która z uśmiechem na 
twarzy opowiadała nam wiele o tym co robi, co już zrobiła dla ludzi potrzebujących. W głębi duszy myślałam, że też chciałabym 
kiedyś taka być, mieć świadomość tego, ile zrobiłam dla kogoś. Moim następnym udziałem w wolontariacie, był występ przed 
dużą publicznością z Hospicjum. Zobaczywszy tych wszystkich ludzi, poczułam smutek, poczułam rozgoryczenie, współczucie 
i myśl ile ci ludzie musieli przejść, a w „finale” czeka ich taki los życie w osamotnieniu, bez najbliższej rodziny, z całkiem 
obcymi ludźmi. Czy ktokolwiek zasłużył na taki los? Choroby tych ludzi mnie przerażały, ale nie odrzucały. Z przyjemnością 
patrzyłam jak ludzie z radością oglądają nasz występ, cieszyłam się, widząc duże zainteresowanie. Cieszyłam się z tego co 
robię. Co więcej, największą frajdą dla mnie był „Marsz żonkilowy” , który odbył się w 2012 roku. To również wiązało się
z ciekawym spędzeniem dnia, ze świadomością że robimy to dla kogoś, nie dla siebie. Przy okazji poznałam wiele ciekawych 
osób i dużo się nauczyłam. Gdy poszłam do klasy III gimnazjum obawiałam się, że nie pogodzę pracy w wolontariacie z nauką 
i obowiązkami szkolnymi. Na szczęście nie wycofałam się i nadal biorę czynny udział w wielu akcjach. W chwili obecnej po-
magam młodszym dzieciom w nauce, odwiedzam starszych mieszkańców mojej miejscowości, dbam o otoczenie szkoły oraz 
pomagam w przedszkolu. 

Ostatnią akcją w której brałam udział to „Akcja Serce - Sercu”. Gdy tylko usłyszałam na czym ona polega, od razu się zapi-
sałam. Nie mogłam się doczekać dnia w którym akcja się rozpocznie. Naszym zadaniem było rozdawanie ulotek w sieci sklepu 
„Biedronka” jak również zapraszanie  ludzi z do udziału w tej akcji. Ku mojemu zdziwieniu, bardzo dużo osób okazało dobre 
serce w stosunku do nas i potrzebujących. Odwzajemniali nasze uśmiechy i powitania. Nigdy nie zapomnę pewnego Pana, 
który wziąwszy ode mnie ulotkę, przeczytał ją, podszedł objął mnie i powiedział „skoro akcja serce sercu to ja chętnie oddam 
to serce”, uśmiechając się radośnie do nas wszystkich, wrzucił kilka produktów do kosza. Oczywiście zdarzały się też osoby, 
które niechętnie się do nas odnosiły. Nie brały ulotek bądź krytykowały tego rodzaju akcje. Było mi przykro, ale nie mam im 
tego za złe. Tłumaczę to sobie przedświątecznym stresem i pośpiechem, a ilość przygotowanych paczek rekompensuje wszelkie 
doznane przykrości. Nasze starania i wysiłek z pewnością nie poszły na marne. Gdy tylko pomyślę o tym, ile osób biednych, 
potrzebujących, dostaję taką paczkę, wyobrażam sobie to co czują. Sama próbuję sobie wyobrazić, co ja bym czuła dostając taką 
paczkę, od kogoś kogo praktycznie nie znam, zastanawiałabym się dlaczego on to dla mnie robi, przecież ma swoje problemy, 
swoje sprawy, jednak ma tą chęć pomocy i nie oczekuje niczego w zamian. Dzięki temu ja również czuję wielką radość wiedząc, 
że mogłam im pomóc, jakoś „pokolorować” im życie, by stało się bardziej „barwne”. 

„Akcja serce sercu” jak i cały wolontariat znaczą dla mnie bardzo dużo. Z perspektywy czasu, dzięki wolontariatowi za-
uważyłam w sobie dużą zmianę. Dzięki tej działalności stałam się całkiem inną osobą. Cechuje mnie odpowiedzialność, wraż-
liwość oraz chęć czynienia dobra. Dobra, które zawsze powraca.  

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Joanna Osioł ,  Zespół  Szkół ,  Bystra
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Akcja przeprowadzona przez Fundacje Sądecką „Serce - Sercu” była dla mnie ciekawym doświadczeniem. Kiedy usłysza-
łam w szkole o akcji naprawdę się ucieszyłam, ponieważ uznałam, że będzie to fajna przygoda, a przede wszystkim będę mogła 
pomóc potrzebującym ludziom. 

Kiedy przyszedł dzień akcji „Serce - Sercu” byłam trochę zdenerwowana, ponieważ obawiałam się reakcji niektórych ludzi. 
Mogli nas wyśmiać i uznać za żebraków. Ale akcja okazała się wielkim powodzeniem. Ludzie z chęcią oddawali żywność. Byli 
przy tym bardzo mili i uprzejmi. Często wypytywali nas o szczegóły akcji. A ja wraz z koleżankami uczestniczącymi odpowia-
dałyśmy na wszystkie pytania. Ludzie oddawali najpotrzebniejsze produkty typu mąka, cukier. Ale także słodycze dla dzieci, 
co mnie ucieszyło, bo ludzie okazali swoją hojność i wielkie serce. Kiedy ludzie wrzucali produkty odczuwałam wielką radość,
a zarazem zdziwienie, że są w stanie tyle ofiarować. Kosz z produktami, co chwilę się powiększał. Wtedy czułam, że to co robię 
ma sens. Ludzie podchodzili jeden za drugim i cos wrzucali. Kiedy patrzyłam jak kosz się zapełnia czułam się szczęśliwa. Przez 
to, że ludzie okazali swoją dobroć mogliśmy zebrać dużą sumę produktów, którymi wyżywilibyśmy sporą liczbę potrzebujących 
osób z naszego terenu zamieszkania. Szczególnym zaskoczeniem dla mnie była radość ludzi, kiedy im się podziękowało. Niby 
takie niewielkie słowo a potrafi ucieszyć.

Akcja była dla mnie wielkim doświadczeniem ponieważ, mogłam pomóc, czułam się przez to pewniejsza i pełna nowych 
sił do działania. 

Ludzie okazali się pomocni i wyrozumiali. Pokazali, że są bezinteresowni.

Niestety było kilka przypadków zachowania negatywnego. Ludzie byli oburzeni i trochę zdenerwowani, kiedy wręczaliśmy 
im ulotki z opisem akcji. Wydaje mi się, że to zachowanie było spowodowane pośpiechem. Ludzie chcieli zrobić jak najszybciej 
zakupy i szybko powrócić do swoich domów i rodzin. Jednak też nie pomyśleli, że w innych rodzinach ludzie nie mają, co zjeść. 
Przez jeden produkt, który by wrzucili mogliby chwilowo zaspokoić czyjś głód. I takie zachowanie mnie trochę rozczarowało. 
Ale trzeba też zrozumieć takich ludzi.

Szczególnie akcją interesowały się osoby starsze i w średnim wieku.

Młodzi ludzie nie okazywali zbytniego zainteresowania, chociaż nie wszyscy. 

Osoby starsze także troszczyły się o nas. Pytały czy nie jest nam zimno jak tak stoimy. Takie zachowania miło mnie zasko-
czyło, ponieważ ludzie wykazali się troską a także zainteresowaniem i pomocą potrzebującym. Wydaje mi się, że tacy ludzie są 
nastawieni pozytywnie do świata oraz pełni chęci niesienia pomocy tym którzy jej potrzebują.

Akcja „Serce - Sercu” sprawiła mi wiele satysfakcji. Czuję przez to chęć do dalszych działań i niesienia pomocy na większą 
skalę. Wiem, że moja praca nie poszła na marne. 

Dzięki pracy mojej i innych wolontariuszy zapewniliśmy wyżywienie dla dużej liczby rodzin. Udało nam się zrobić ponad 
1300 paczek z żywnością. Ten wynik zaskoczył mnie. Przez to, że pomogłam wydaje mi się, że jestem lepszym człowiekiem. 
A może nawet uratować komuś życie. 

Akcja ta uświadomiła mi jak ważne jest aby być hojnym, pomocnym a przede wszystkim szlachetnym. Cechy te określają 
osoby które pomogły i mimo że mają własne rodziny potrafią coś zrobić dla innych. 

Ale także jestem zdziwiona ponieważ, ludzie wykazali się wielką zaradnością i tym że jak potrzeba to mogą się zmobilizo-
wać i pomóc potrzebującym. Udział w tej akcji rozbudził u nie chęć niesienia pomocy. 

Dzięki uczestnictwie w szkolnym klubie wolontariatu uświadomiłam sobie jak ta pomoc jest potrzebna i jak naprawdę nie 
wiele czasem trzeba zrobić aby ją okazać. 

Myślę, że takie akcje są bardzo dobrym pomysłem i przyniosłyby z pewnością duże powodzenie. I jako wolontariusz 
chętnie podjęłabym się kolejnych akcji, które na celu mają nieść pomoc najbardziej potrzebującym osobą bo tak naprawdę 
nie wiemy jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Nie wiemy czy nie będziemy w gorszej sytuacji materialnej. Być może i my 
będziemy potrzebować pomocy i wtedy ludzie okażą nam współczucie i pomoc. 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Kinga Piechowicz ,  Zespół  Szkół ,  Bystra
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Wolontariusz? A kto to w ogóle jest ? Wolontariusz to taka osoba, która bezinteresownie pomaga innym i nie bierze za to 
pieniędzy. Taka osoba charakteryzuje się sumiennością, odpowiedzialnością i wielkim sercem.

Od dwóch lat jestem wolontariuszem akcji „Serce - Sercu”. Celem tego projektu jest zebranie produktów codziennego 
użytku dla najuboższych z naszego regionu. Zbiórka ta organizowana jest przed świętami Bożego Narodzenia. Zdecydowałam 
się uczestniczyć w tym cudownym przedsięwzięciu , ponieważ poczułam chęć niesienia pomocy tym, którzy są w potrzebie i nie 
mają zapewnionych minimalnych warunków bytowych. Gdy zapisywałam się na tę akcję, zrodziła się we mnie myśl, że ci lu-
dzie, którym się z życiu nie powiodło, którym coś nie wyszło, może stracili wszystko albo zostali oszukani lub chorują na jakąś 
chorobę i wszystkie pieniądze wydają na konieczne lekarstwa. Taka pomoc tym ludziom się po prostu należy. W tym jedynym 
dniu w roku, jakim jest, ludzie powinni być równi i pomagać sobie wzajemnie. Osobiście, nie pomagając tym ludziom, nie była-
bym sobą. Jestem bardzo wdzięczna, że Fundacja Sądecka organizuje tego typu zbiórkę, ponieważ chcąc wziąć udział w innych 
takich akcjach muszę mieć ukończone 18 lat, a nie ukrywając jest to utrudnienie nie tylko dla mnie, ale i dla tysiąca innych 
chętnych nastolatków. W tym roku kwestować w sklepie udało mi się niejednokrotnie, z czego jestem bardzo zadowolona. Pod-
czas moich zmian, które nie raz były bardzo poranne, spotkało mnie wiele ciekawych sytuacji. Ludzie często byli zaskoczeni, że 
wychodzimy do nich z takim problemem. Często nie wiedzieli, że jest coś takiego, co dla nas było zdziwieniem. Bardzo miło mi 
było, gdy ktoś się zainteresował tym, co do nich mówimy. Gdy ktoś zamienił z nami dosłownie dwa słowa sprawiało uśmiech 
od ucha do ucha. Oczywiście byli też tacy, którzy nie chcieli nas słuchać i przy wręczeniu ulotki wyrzucali ją do kosza. Na 
szczęście była to mniejszość. Niestety takie są realia u nas w regionie. Dlatego my, będąc wolontariuszami, staramy się zmienić 
to złe myślenie ludzi, że nie jest to tylko wyłudzanie pieniędzy. Nie chcemy się z nimi kłócić, po prostu wymieniamy argumenty. 

Dla mnie nazywanie się wolontariuszem jest ogromnym zaszczytem. 

Mieć na piersi identyfikator sprawia, że czuję się wyjątkowo. Wiem to i jestem tego świadoma, że mogę komuś pomóc
i chcę to zrobić. Robię to bezinteresownie, gdyż daje mi to tak wielką satysfakcje, że nie można opisać tego słowami. To dzia-
łanie wykracza poza więzi rodzinno- przyjacielsko- koleżeńskie. Jest to pomoc ludziom kompletnie obcym, Których być może 
nigdy nie spotkam, ale wiem, że ktoś dzięki temu, że ja poświęcę czas (który i tak spędziłabym na oglądaniu telewizora) ucieszy 
się, choć na chwilę poczuje się szczęśliwy. Robię to również dla tego, że gdy sobie pomyślę, że kiedyś ja mogę być po drugiej 
stronie, będę potrzebować pomocy. Jest mi bardzo miło, gdy ludzie patrzą na nas z takim respektem i myślą: „oni robią coś 
dobrego”. Wielka wdzięczność również dla sklepów, które nas przyjęły, pozwoliły nam kwestować. Wiele to dla nas znaczy. 

W przyszłym roku chciałabym robić więcej. Mam milion różnych pomysłów na tę akcję. Po pierwsze przydałby się więk-
szy rozgłos, może jakieś plakaty, więcej ulotek. Świetnie by też było, gdyby więcej szkół włączyło się w tę zbiórkę. Dla mło-
dzieży jest to świetna szkoła życia, która będzie owocować w dorosłym życiu. Po takiej akcji zaczniemy dostrzegać biedę, która 
panuje wokół nas i szanować to, co mamy. Zyskamy dużo wspaniałych cech charakteru, które kształtują nas jako człowieka, 
który żyje w społeczeństwie. 

Na koniec chciałam wyrazić szacunek dla XVIII już edycji, dla ludzi, którym się chce, a takich w dzisiejszych czasach 
jest coraz mniej. Bycie wolontariuszem jest najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przytrafić, a co cieszy mnie jeszcze bardziej, 
zarażam tą pasją moich znajomych. 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Patrycja Płachta,  Gimnazjum,  Nowy Sącz
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Wszystko zaczęło się od tego, iż 5 grudnia 2012 roku razem z koleżankami i kolegami należącymi do Szkolnego Klubu 
Wolontariatu, uczestniczyłam w I Gali Wolontariatu w Gorlicach. Z entuzjazmem słuchałam wolontariuszy, którzy opowiadali, 
jak pomagali innym: dzieciom, starszym, osobom niepełnosprawnym, schorowanym w robieniu zakupów oraz jak ich wspierali 
w różnych innych czynnościach. Patrzyłam na prezentacje, zdjęcia, na których widać było ich działania: w przedszkolu, na 
świetlicy, w bibliotece, w Klubie Seniora, w szpitalu, w domu pomocy społecznej. Widziałam rówieśników zaangażowanych w 
akcję żonkilową, zbieranie plastikowych nakrętek, pomaganie dzieciom w nauce. Najbardziej spodobało mi się to, że wolonta-
riusze odwiedzający osoby potrzebujące, spędzali z nimi czas, rozmawiali, pocieszali ich, po prostu będąc obok - wspomagali 
ich duchowo. To, co usłyszałam na Gali: „że wolontariuszem  można zostać niezależnie, ile ma się lat, bo ważne jest tylko to, 
żeby pomagać, chcieć tego z całego serca i okazywać dobro wszystkim potrzebującym; chorym, biednym, dzieciom, starszym” 
utkwiło mi mocno w pamięci.

Pomyślałam wtedy: a ja? Co mogłabym zrobić dla innych?

Nie musiałam długo się zastanawiać, zostałam wolontariuszką akcyjną. W grudniu 2012 roku brałam udział w swojej 
pierwszej akcji charytatywnej „Serce - Sercu” organizowanej przez Fundację Sądecką i nasz Szkolny Klub Wolontariatu. Ra-
zem z moją koleżanką - Marzeną kwestowałyśmy w sklepie Arka w Ropicy Polskiej. Rozdawałyśmy klientom ulotki informu-
jące o akcji, zachęcając ich najlepiej jak potrafiłyśmy, czyli swoim uśmiechem i kulturą osobistą, do zakupu żywności. Nie było 
to łatwe, bo trudno tak prosić o pomoc, nawet, gdy robi się to w czyimś imieniu. Hojni darczyńcy kupowali produkty spożywcze 
i przekazywali je na rzecz rodzin z naszego terenu, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Produkty wkładałyśmy do 
„oplakatowanego” wózka. Oczywiście te wszystkie rzeczy były przeznaczone na paczki świąteczne. 

Wzięłam udział w tym wydarzeniu, ponieważ zawsze niepokoiło mnie to, że niektórzy ludzie traktują osoby znajdujące się 
w trudnej sytuacji materialnej jako gorsze, izolując je od całego społeczeństwa, uważając, że same są winne położeniu, w jakim 
się znalezły. To bardzo krzywdząca opinia, zwłaszcza dla rodzin, które mają dzieci… 

Ja, całkowicie się z nią nie zgadzam. Zazwyczaj to ludzie przyjaźni, darzący inne osoby dobrocią, szacunkiem, gościnni, 
potrafiący się dzielić z innymi tym, co mają. Tym ludziom bardzo potrzebne jest wsparcie materialne, najczęściej o niego sami 
nie poproszą. Włączyłam się w akcję, bo chciałam im pomóc tak, jak potrafię. 

Chciałabym krótko przedstawić swoją wizję akcji „Serce - Sercu” w przyszłości. Uważam, że nasze społeczeństwo, zwłasz-
cza ludzie młodzi, tacy jak ja, starają się pomóc innym, ale są często i tacy, którzy, gdy słyszą słowo „bezinteresownie’’ au-
tomatycznie się wycofują, pytają: „A co ja będę z tego miał/miała?”. Z takim podejściem nie uda się zbudować fundamentu 
prawdziwego wolontariatu, którym jest nasze zaangażowanie. Zmieńmy to. Bezcenne słowa: „chcę pomóc’’ mają płynąć ze 
szczerego serca, nie raniąc poczucia własnej wartości i godności innych. Dla mnie największą satysfakcją jest to, że pomogłam 
drugiemu człowiekowi i sprawiłam mu radość! Prace wolontariuszy w przyszłości widzę bardzo optymistycznie. Najważniejsze 
by ta ich pomoc była szczera, by byli zaangażowani w to, co robią, tak, jak my w Ropicy, by mieli wsparcie ze strony nauczy-
cieli, dorosłych i społeczności, w której żyją. Mam nawet taki apel do ludzi: 

Nie wstydźmy się pomagania, a dobroć, którą okażemy drugiemu człowiekowi, wróci do nas z podwójną siłą! 

Praca w wolontariacie jest potrzebna i bardzo ciekawa! Może wydaje się, że „tracimy” wolny czas, ale to nieważne, co 
inni o tym mówią. Jak gramy na komputerze, oglądamy seriale, chodzimy na zakupy, to też „tracimy” czas. Lepiej „tracić” go 
wspólnie, organizując akcje takie, jak ta, bo one mają sens. Zachęcam więc wszystkich do zostania Wolontariuszem/Wolonta-
riuszką i do działań charytatywnych. 

Wizja akcji „Serce - Sercu” w przyszłości

Sylwia Podsadowska,  Zespole  Szkół ,  Ropica Polska
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Wolontariusz to słowo kryjące za sobą wiele znaczeń. Myślę, że cały sens bycia kimś takim polega na tym, aby dawać coś 
od siebie i nie oczekiwać nic w zamian, gdyż największą motywacją dla wolontariusza, jest wdzięczność drugiego człowieka, 
któremu się ofiarowało pomoc. Czasami Ci ludzie potrafią nauczyć nas jak żyć. Owszem niesiemy pomoc tym, którzy mają 
mniej, ale są oni tylko pozornie od nas słabsi, bo potrafią oni docenić największy dar ,jaki otrzymali- życie. Znam chłopca, 
którego istnienie to mnóstwo operacji i życiowych ograniczeń. Dla zdrowego człowieka, jest to coś niewyobrażalnego. Ten 
chłopiec jest bardzo pogodny, rozmowny i zwariowany. Na jego twarzy ciągle gości uśmiech, podczas gdy inne dzieci, unoszą 
się zuchwałością, narzekają, że są brzydkie czy grube. Nie potrafią docenić,  jaki dostały niesamowity dar- zdrowie. Ciągle 
na coś narzekają, zamiast cieszyć się tym, że są sprawne i wykorzystywać to  tak, by nieść pomoc osobom w trudnej sytuacji. 

Kiedy widzi się takich ludzi, których spotkała w życiu jakaś tragedia, zaczyna się doceniać to, co się ma. Na przykładzie 
tego małego chłopca. Nie zauważa się tego, że cierpi. On pokazuje, jak powinno wyglądać życie. Jest taki inteligentny i roze-
śmiany, nie pozwala by każdy widział w nim kogoś, kto cierpi. Zabawia i pozwala ujrzeć sens i piękno istnienia. Takie refleksyj-
ne myśli zawsze budzą się w człowieku, kiedy poznaje on ludzi niepełnosprawnych, którzy cieszą się każdym dniem i chwilą. 

Paradoksem życiowym jest to, że są osoby pozornie szczęśliwe, posiadające wszystko, prócz bezcennego czasu. Ciągle 
im go brakuje, nie mają chwili, aby się zatrzymać i zastanowić nad tym, jakie istnienie jest piękne, a chwile ulotne. I zamiast 
tracić je jak przelatujący piasek między palcami, wziąć je w garść i zacząć szukać sensu ponieważ są ludzie, dla których te 
ulotne minuty są całym życiem. Mają oni świadomość, że już niedługo będą musieli udać się w ostatnią podróż.   Każdy dzień 
przybliża te chwilę, a jednak mimo wszystko cieszą się nią i doceniają, bo rozumieją to, że ten moment może być ich ostatnim. 
I właśnie dlatego warto być wolontariuszem, żeby zdrowy człowiek, docenił to jak ważne w bycie są poszczególne chwile
i darował je tej osobie, której są one niezwykle potrzebne. Są osoby, które marnują się przed komputerem, telewizorem czy 
innymi zbędnymi zjadaczami czasu. Gdyby te chwile poświęcili niosąc pomoc innym, znaleźliby sens życia. Według mnie w 
życiu ważne jest, aby nie tylko być dla siebie ale przede wszystkim dla innych. Przecież to nie jest ogrom, a być może dzięki 
nam, ktoś swój ostatni ułamek sekundy przeżyje lepiej, niż niejeden człowiek, dla którego życie to zwykła zmora i myślą o tym, 
aby odebrać sobie je czy przeżyć, byle by przeżyć, bo i tak na końcu czeka każdego śmierć. Czy takie myślenie rzeczywiście 
jest prawidłowe? Przecież, gdyby rozumowanie każdego człowieka tak wyglądało, nikt nie doznawałby radości. Zamiast użalać 
się nad tym, jakie ma się niepowodzenie i egzystować bez celu, powinniśmy znaleźć w nim sens. Dlatego uważam, że człowiek, 
który myśli o samobójstwie powinien poznać kogoś, dla kogo przebłyski istnienia, to całe życie, kogoś dla kogo szpitalne sale, 
wózek inwalidzki, choroby utrudniające życie i tym podobne, to skazanie. Myślę, że w tedy Ci tchórze zobaczyliby, jakie ważne 
jest zdrowie i jakim darem jest to, co posiadają, jednak nie potrafią tego docenić. 

Z początku nie byłam pewna, czy zostać wolontariuszką, jednak zapisałam się i zaczęłam działać. Pierwsza akcja tak mnie 
wciągnęła, że zanim się obejrzałam już brałam udział w kolejnych. Wydaje mi się, że cała magia polega na tym, że kiedy już 
należy się do organizacji, ofiaruje się swoją pomoc w jakiejś akcji, to ma się ochotę dawać coraz więcej. Zaczynając od niewiel-
kich darów, z czasem pragniemy ofiarować więcej i więcej i to jest niezwykłe. 

Jednak wolontariat to nie tylko akcje, to także wyjazdy, nowo poznani ludzie, mnóstwo wspomnień, przeżyć. Ja miałam 
okazje uczestniczyć w kilku wyjazdach. Każdy z nich miło wspominam. Poznałam w tedy wielu nowych ludzi, z którymi do 
tej pory utrzymuje kontakt, pamiętam również pewną imprezę, na której nie było nikogo mi znanego, jednak mimo wszystko 
dobrze się tam bawiłam. Wydaje mi się, że wolontariat to rodzina, a wolontariusze to jej członkowie. Pewnie dlatego nie czu-
łam się skrępowana. I to jest cudowne. Uważam, że być wolontariuszem to zaszczyt, a ofiarowanie pomocy to nie jest wiele,
a wypełnia w życiu pewną pustkę i nadaje mu sensu. 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Aleksandra Poręba,  Gimnazjum,  Barcice
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„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nieważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

Myśl Jana Pawła II trafnie oddaje istotę niesienia pomocy innym. Wiele fundacji i stowarzyszeń działa na rzecz biednych, 
słabych i potrzebujących. Szczególnie w okresie przedświątecznym organizowanych jest wiele akcji pomocowych. W tym roku 
miałam okazję uczestniczyć w takim wydarzeniu.

Jestem uczennicą trzeciej klasy Technikum Żywienia im. Św. Kingi w Podegrodziu. W grudniu wzięłam udział
w akcji „Serce - Sercu” organizowanej przez Fundację Sądecką. Akcja ta już nie po raz pierwszy mobilizuje uczniów szkół 
średnich oraz gimnazjów do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. W tym roku młodzież bardzo licznie zaangażowała 
się do działania, poprzez organizowanie zbiórek żywności oraz zachęcaniu dobroczyńców do uczestniczenia w akcji. 

Nasza szkoła czynnie wspomogła to wydarzenie. Wolontariusze, w tym także i ja zbieraliśmy żywność do koszyków, za-
chęcając klientów supermarketów do ofiarności. Podczas tej akcji spotkałam wielu dobrych, hojnych oraz ciepłego serca ludzi, 
którzy licznie składali datki. Pewien Pan był tak bardzo przejęty akcją, że podczas codziennych zakupów, nigdy nie przeszedł 
obojętnie obok kosza. Nie tylko starsi ludzie byli chętni do niesienia pomocy, ale także młodzież, która okazała się być po-
zytywnie nastawiona do tego typu akcji. Wielu z nich uważało, że tego typu happeningi powinny być organizowane częściej, 
ponieważ potrzebujących jest naprawdę wielu. Poza tym produkty, które zostały zebrane, trafiły także do uczniów mojej szkoły, 
którzy pochodzą z biedniejszych rodzin. Dlatego my, jako ich koledzy, tym chętniej angażowaliśmy się w akcję, wiedząc, że 
choć tyle możemy zrobić, by w ten szczególny czas, czas świąteczny, nie brakowało im jedzenia na wigilijnym stole. 

Niestety nie wszyscy, robiący zakupy, okazali się być pomocni. Wielu ludzi przechodziło obok bezdusznie, nawet nie 
biorąc ulotek informujących o celu akcji, a tym bardziej nie angażując się w pomoc materialną. Zdarzało się też, że niektórzy
w bardzo negatywny sposób wyrażali swoje poglądy na temat akcji „Serce - Sercu”, dochodziło nawet do tego, że wielu z nich 
w wulgarny sposób odnosiło się do wolontariuszy. Na szczęście ludzi z takim podejściem jest zdecydowanie mniej, a ludzi 
dobrej woli nie brakuje. 

Uważam, że akcja „Serce - Sercu” odgrywa istotną rolę w dzisiejszych czasach, ponieważ nie tylko wspomaga potrzebu-
jących, ale także uczy i motywuje młode pokolenia do niesienia pomocy, a tym samym zmiany świata na lepsze. Im więcej 
ludzi bierze czynny udział w tego typu wydarzeniach, tym więcej potrzebujących otrzyma wsparcie. Pamiętajmy o tym, gdy
w przyszłości spotkamy wolontariuszy akcji „Serce - Sercu”. 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Katarzyna Sadkiewicz ,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie
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Czas przedświątecznej gorączki jest zwykle rozumiany jako bieganie po sklepach w pogoni za prezentami , także supermar-
kety są wtedy odwiedzane przez miliony ludzi. Zwykle niewiele z nas zauważa sąsiadów czekających na pomoc.

Pamiętają o tym wolontariusze, a przecież to tacy sami ludzie jak my może nawet nasi znajomi, którzy robią coś więcej dla 
innych. Przy tak szybkim rozwoju techniki wolontariat nie może zostać w tyle .Potrzebne są nowe pomysły wspierania biednych 
nie tylko od święta. W przyszłości akcje humanitarne będą organizowane na większą skale, wystarczy dobra reklama np. ogło-
szenie akcji w mediach na często odwiedzanych portalach internetowych oraz wiadomością sms. Więcej ludzi weźmie udział
w tym przedsięwzięciu, jeśli będzie ja reklamować znana osoba działa to podobnie jak np. reklama kosmetyków gwiazdy 
przyciągają klientów. Podczas samej akcji można zorganizować koncert znanego artysty nie może też zabraknąć licytacji oraz 
zbierania datków. Z myślą o wszystkich potrzebujących przez cały rok będzie utworzone konto bankowe , na które będzie moż-
na wpłacać datki, nie musza to być wielkie sumy, wystarczy nawet drobna kwota. Pomaganie jest proste a tak potrzebne wiedzą 
to dobrze ludzie, którzy mieli wszystko a dziś żyją na granicy ubóstwa np. ofiary powodzi wielu z nich nigdy nie doświadczyło 
biedy. Gdy ktoś podał im pomocną rękę było widać radość w ich oczach co najmniej jakby wygrali parę milionów. Ludzie bez-
domni często nie chcą przyjść do przytułku może boją się poprosić o pomoc mówiąc ,,To nie dla mnie’’. Problem rozwiązałyby 
domy o przyjaznym wyglądzie niczym nie odbiegającym od europejskich standardów. 

Trzeba podążyć za innymi krajami ,które unowocześniają tzw. przytułki przyjemna atmosfera będzie zachęcać miesz-
kańców do ich odwiedzenia. W centrach handlowych powstaną sklepy w, których będzie można kupować tylko artyku-
ły do zrobienia paczek żywnościowych jedzenie nie będzie w nich drogie lecz nie oznacza to niższej jego jakości. Dzieci
z biedniejszych rodzin będą mogły uczęszczać to prywatnych placówek, być może maja wielki talent lecz brak im środków 
na poszerzanie swoich zainteresowań taka pomoc na start zaprocentuje w dorosłym życiu. Osoby otrzymujące pomoc chętniej 
pomagają innym dlatego, że wiedzą, co to znaczy dostać wsparcie.

Mieli trudniej niż większość młodych ludzi ,ale posiadali motywacje i ambicje do zdobywania wiedzy są przyznawane 
różne stypendia wynagradzające ciężka pracę jak np. Stypendium im. Braci Potoczków.

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w akcjach charytatywnych chociaż raz w roku. Warto pomagać.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Ewa Sikora,  Zespół  Szkół ,  Kobylanka
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Mikołaj Gogol powiedział kiedyś: „Nigdy nie jesteśmy na tyle biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźnie-
mu”. Trudno się z tym nie zgodzić.

W dniu 13 grudnia 2012 roku byłam wolontariuszką akcji „Serce - Sercu”. Cieszyłam się, że będę brała udział w tak 
zaszczytnym przedsięwzięciu, ale bałam się także , ponieważ nigdy wcześniej nie byłam wolontariuszką. Trudno teraz powie-
dzieć, co budziło we mnie strach. Może reakcje innych ludzi, a może to, że nie będę potrafiła się przełamać.

Początek akcji był bardzo trudny, ponieważ nikt nic nie wrzucał do koszyka. W pewnym momencie z koleżanką pomyśla-
łam o tym, abyśmy jako pierwsze coś wrzuciły. Okazało się to jednak niepotrzebne, ponieważ chwilę później pierwsza osoba 
coś podarowała. Radość była naprawdę wielka, ponieważ wiedziałyśmy, że teraz musi być już lepiej i tak też się stało - koszyk 
powoli się zapełniał. 

W tym momencie zaczęłam się zastanawiać, czym tak naprawdę jest prawdziwe człowieczeństwo i doszłam do bardzo 
prostego wniosku: ważne jest to, aby żyć dla innych, wśród innych i z innymi. Tylko takie życie jest wartościowe. Można mieć 
dużo rzeczy materialnych, można być bogatym, ale to są jednak dalej tylko przedmioty, dzięki którym nigdy nie osiągniemy 
prawdziwego szczęścia. Piszę o tym, ponieważ każdy wolontariusz, biorąc udział w takiej akcji pokazuje swoje człowieczeń-
stwo. Potrafi „oddać się” drugiej osobie, poświęcić bezinteresownie swój czas. Nikt z nas za tą pracę nic nie oczekiwał, robili-
śmy to z dobroci serca.

Chciałam pomóc innym, których nie stać na godziwe święta, którzy być może w te święta będą sami. 

Bardzo wzruszył mnie moment, kiedy podszedł do nas pewien Pan i powiedział „sam potrzebuję pomocy, ale podzielę się 
z innymi”. To był cudowny gest. Wtedy na mojej twarzy pojawił się uśmiech, ponieważ przypomniał mi się cytat Jana Pawła 
II, który powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.” Te słowa bardzo dobrze obrazują zachowanie tego Pana, który jest dla mnie „wielkim człowiekiem”.

W czasie tej akcji było wiele momentów wzruszenia, ale również smutku, ponieważ wiele osób na nas krzyczało, oskarżało 
o oszukiwanie lub rzucało w nas ulotkami informacyjnymi lub przy nas rzucało je na ziemię. Takich zachowań było wiele, ale 
są one „niczym”, gdy patrzymy na dobroć innych ludzi.

Pod koniec zmiany byłam bardzo zmęczona, ale także szczęśliwa, że komuś pomogłam, że między innymi dzięki mnie na 
twarzy innych ludzi zagości uśmiech. Dla mnie jako wolontariuszki był to największy prezent i najcudowniejsze „dziękuję”, 
jakie kiedykolwiek otrzymałąm od drugiej osoby. Nic tak nie cieszy jak radość drugiego człowieka, jak to, że te święta były dla 
wielu osób lepsze niż ostatnie. Sama też tegoroczne święta przeżyłam „inaczej”, bo wiedziałam, że  dzięki mojej pomocy, ktoś 
się uśmiecha. Jeśli tylko będę mogła, wezmę udział w tej akcji za rok. Można powiedzieć, że bycie wolontariuszem uzależnia.

W XXI wieku, gdzie grzech jest reklamowany, gdzie nie mówi się o dobrych uczynkach, ponieważ dobro nie sprzedaje 
się tak dobrze jak zło, ważne jest, abyśmy pomagali innym i byli całe życie wolontariuszami. Wtedy w naszych  serach będzie 
panować pokój. 

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jeśli równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

Jan Paweł II

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Agnieszka Stanis ławczyk,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących i  Zawodowych,  Limanowa
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„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”
Mikołaj Gogol

Czym jest pomoc innym ?

Każdy z nas znajduje się prędzej czy później w trudnej sytuacji, kiedy dużo zależy od pomocy innych. Czasem bywa tak, 
że to nam ktoś pomaga, kolejnym razem my sami udzielamy pomocy innym. 

Pomoc bliźnim to nie tylko wspieranie kogoś materialnie, ale także rozmowa z tą osobą. Wspieranie poprzez słowa
i czyny.

Moją współpracę z wolontariatem zaczęłam się w wieku 15 lat. Już wtedy byłam zaangażowana w szkolne koło Caritas, 
które pomagało ubogim rodzinom wielodzietnym.

W akcji „Serce - Sercu” wzięłam udział po raz pierwszy w szkole średniej. To było dla mnie ogromne przeżycie. Parę lat 
wcześniej mój starszy brat też brał udział w tej akcji. Bardzo chwalił sobie działania wolontariatu. Tak naprawdę jego zaanga-
żowanie skłoniło mnie do tego, by tak samo jak on wziąć udział w tym bardzo szczytnym celu.

Moim zadaniem to bardzo dobry pomysł na zorganizowanie tego typu akcji. W dniach zbiórki wystarczyło kupić
o kilka produktów spożywczych więcej i wrzucić je do naszego koszyka umieszczonego tuż przy wejściu sklepu. Każdy prze-
chodzący otrzymywał także ulotki dotyczące akcji. Dużo ludzi pozytywnie odbierało nasze działania i pomogło na tyle ile 
potrafili.

Takie zbiórki produktów żywnościowych powinny odbywać się częściej a także na święta Wielkanocne. Na pewno każda 
taka kolejna akcja odnosiłaby coraz większe sukcesy i pomagała większej ilości osób potrzebujących. 

Najbardziej cieszy mnie fakt że przez ten szczytny cel pomogłam także rówieśnikom z mojej szkoły. Dzięki paczkom  świą-
tecznym, które otrzymali nie musieli martwić się o to co położą na świątecznym stole.

Moja przyjaciółka pochodzi z ubogiej rodziny i wiem jak ciężko jest takim ludziom. Na własne oczy przekonałam się jak 
taka paczka może naprawdę wywołać uśmiech na twarzy i zadowolenie. Dzięki tej pomocy Ci ludzie wiedzą, że inni nie są 
obojętni wobec nich. 

Uważam, że powinno być zorganizowane więcej takich akcji nie tylko na Święta Bożego Narodzenia. Myślę także, że takie 
zbiórki mogłyby się odbywać w mniejszych sklepach takich jak np. „Centrum” w Podegrodziu, gdyż na pewno byłoby tam duże 
zainteresowanie wśród lokalnych mieszkańców.  

Bardzo podoba mi się idea tego wydarzenia i chętnie w przyszłości będę wspomagała takie inicjatywy, bo korzyści z wo-
lontariatu są tak duże, jak serce, które się w niego wkłada. 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Sylwia Stec,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie
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Poniedziałek, 10 grudnia 2012 r.

Drugi grudniowy weekend niestety to już historia. Jestem w szkole i zaczynam kolejną normalną lekcję. Moje bujanie
w obłokach przerywa pukanie do drzwi. Wchodzi dziewczyna, która przekazuje nam informację o kolejnej już edycji akcji 
charytatywnej „Serce - Sercu”. Oczywiście, jak zawsze z mojej klasy, prawie wszyscy zgłaszają się do wolontariatu, ale myślą, 
że akcja ta będzie odbywać się w trakcie lekcji. Nie wiedzą, że trzeba będzie poświęcić swój wolny czas podczas następnego 
weekendu… poświęcić go dla potrzeby większej niż przejście kolejnego poziomu w grze czy, paplaniu na facebooku, oglądaniu 
tasiemcowych, nudnych seriali. Większość z nas jednak wcale to nie przeszkadza, mamy poczucie tego, że nie tylko my się 
liczymy, że nie tylko nasze potrzeby są ważne, bo przecież wokół nas są ludzie, którzy potrzebują pomocy, ale nie mówią o tym, 
bo się wstydzą, a może po prostu przestali wierzyć w ludzkie dobro.

Rok temu nie wzięłam udziału w tej akcji. Przyznam  szczerze, że sama nawet nie wiem dlaczego. Być może mia-
łam za dużo nauki, a może po prostu nie chciałam rezygnować z wolnego weekendu? Większość jednak moich koleżanek
z klasy uczestniczyła w zeszłorocznej akcji „Serce - Sercu”. Pytały mnie: „Dlaczego nie byłaś z nami? Nie chciałaś pomóc in-
nym, sprawić im prezent pod choinkę?”. W takich momentach robiło mi się bardzo głupio, czułam się nieswojo. Przecież nigdy 
nie byłam egoistką, lubię angażować się w różne sprawy…. Myślałam sobie: „No właśnie Laura, dlaczego cię wtedy z nimi nie 
było? Dlaczego nie dałaś czegoś od siebie, aby pomóc innym? To przecież nie tylko dodatkowe punkty do zachowania”.

Od tamtego czasu, po dokonaniu moralnego rachunku mojego sumienia, zasilałam szeregi wolontariuszy w każdej akcji 
,jaka jest organizowana przez moją szkołę. Gdy dowiedziałam się o tegorocznej edycji akcji „Serce - Sercu” byłam pierwszą 
osobą, która zapisała się na liście wolontariuszy. Stwierdziłam, że chcę się zaangażować, chcę poświęcić swój wolny czas ,by 
pomóc, by czuć się potrzebną. Przełożyłam nawet prywatną, piątkową lekcję języka angielskiego, czego nigdy wcześniej nie 
robiłam, nie przejmując się tym, że pani to nie odpowiada.

- „A co tam. Widocznie ona nie rozumie tego, co dzięki takiej akcji może się zmienić w moim życiu” - myślałam wtedy. 

Wtorek, 11 grudnia 2012 r.

Kolejny dzień szkoły, lekcje, przerwy, lekcje... Dowiaduję się, że zebranie wolontariuszy odbędzie się na długiej przerwie. 
O wyznaczonej godzinie, ja i moje koleżanki z klasy udajemy się do pani Barbary Bieleckiej i pani Anny Homy, które podobnie 
jak rok temu zajmowały się tą akcją w naszym gimnazjum. Wszyscy oddaliśmy zgody na udział w tej akcji podpisane przez 
rodziców, przydzielono nas do grup, poinformowano o opiekunach i miejscach, w których będziemy kwestować, otrzymaliśmy 
identyfikatory. Do piątku jeszcze kilka dni, zastanawiałam się czy sobie poradzę, czy stanę na wysokości zadania, czy potrafię 
wzruszyć serca kryniczan, by zechcieli zapełnić nasze kosze, pomagając w ten sposób innym. W głębi duszy czułam, że ludzie 
będą hojni, życzliwi. Tak naprawdę my Polacy jesteśmy wrażliwym narodem, lubimy pomagać innym. 

W mojej głowie był także inny scenariusz…, a co będzie, jak się mam zachować, jeśli klienci sklepu nie okażą altruistami, 
lecz sfrustrowanym ludźmi, negatywnie nastawionym to tej jakże pięknej i potrzebnej akcji. To będzie wyzwanie nie tylko dla 
nas krynickich gimnazjalistów, ale również dla naszych nauczyciel, którzy podobnie jak my zrezygnowali
z wolnego weekendu. Damy radę!!!! Muszę myśleć tylko pozytywnie.

Piątek, 14 grudnia 2012 r.

I wreszcie nadszedł tak przeze mnie oczekiwany dzień. Razem z Olą i Kasią wchodzimy do „Biedronki” - miejsca, do 
którego zostałyśmy przydzielone. Widzimy zbliżającego się w naszym kierunku wuefistę pana Krzysztofa Rusnaka, opiekuna 
naszej grupy. Ola rozgląda się po sklepie i stwierdza, że jest dużo ludzi, ze na pewno kosze będą pełne aż po brzegi. Zabieramy 
się do prac , dekorujemy wózek kolorowymi łańcuchami, wyściełamy prześcieradłem, przyczepiamy logo rozpoznawcze akcji 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Laura Studniarz ,  Gimnazjum,  Krynica -  Zdrój
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i kartkę z opisem. Na dobry początek, by podnieść nas na duchu nasz opiekun kupił kilka produktów, które wrzucił do kosza 
z napisem „Serce - Sercu”. Ten szczery gest, płynący prosto z serca i wielkie zaangażowanie naszego nauczyciela dodało nam 
skrzydeł. 

Przez pierwsze dziesięć minut staliśmy wszyscy w przedsionku sklepu, nie mieliśmy koncepcji jak się rozdzielić, byliśmy 
za bardzo spięci, nie wiedzieć dlaczego. W końcu wpadam na pomysł, dwoje z nas rozdaje karteczki informacyjne w wejściu 
do sklepu, z kolei następna dwójka stoi z wózkiem przy kasach. Razem z Olą weszłyśmy do środka sklepu. Mija dwadzieścia 
minut. Dramat i rozpacz w naszym koszyku nic nie przybywa, pomimo tego, że Kasia i pan Rusnak nie wpuszczają do środka 
nikogo bez wręczenia kartki z krótką informacją „po co? na co? dlaczego?”. 

Jesteśmy załamani, mieliśmy nadzieję, że zabraknie nam koszy, że nie nadążymy z pakowaniem darów.
- Czy ludzie naprawdę są aż tacy bezduszni? - mówię do Oli.

- Właśnie to samo sobie pomyślałam. Jakby chociaż przeczytali ,co jest napisane na karteczkach, zapoznali się tym, a nie 
tylko chowali do kieszeni. Podarowali nawet coś najzwyklejszego na świecie. - stwierdziła Ola.

I w tym momencie podszedł do nas mężczyzna. Niski, zmarznięty, w niezbyt czystym ubraniu. Można było na kilometr 
rozpoznać, że sam jest w niemałej potrzebie. Włożył do wózka paczkę herbaty, ryżu i makaronu. Ze zdziwienia mnie zamuro-
wało. Ola również wygląda na bardzo zaskoczoną. Otrząsnęłyśmy się i podziękowałyśmy mu. Wyszedł ze swoimi zakupami. 
Byłyśmy zaskoczone, że ktoś, kto sam nie ma pieniędzy na swoje własne potrzeby, chce pomóc innym! 

- A jednak są ludzie wrażliwi na krzywdę innych. Spodziewałabyś się tego po tym człowieku? Bo ja z pewnością nie. - 
mówię po chwili.

- Po prostu jest to dla mnie niewiarygodne. Popatrz, ile tu narciarzy, ludzi, którzy mogliby się „kąpać w luksusach”, a po-
darował ten, po którym nikt by się tego nie spodziewał. - odpowiada Ola. 

Mija połowa czasu naszego kwestowania. Dno wózka zapełniło się wszelakimi produktami. Zamieniamy się miejscem
z Olą i panem Rusnakiem, bo strasznie wymarzli w przedsionku. Uzbrojone w karteczki przystępujemy do akcji. Raz za razem, 
każdego bez wyjątku pytamy: „Czy chciałby Pan wspomóc naszą akcję?”, „Proszę zapoznać się z informacjami, może zechce 
pan pomóc potrzebującym”. Niektórzy z ciekawością biorą je od nas, czasami nawet zadają dodatkowe pytania. Wyczuwa się 
od nich pozytywne nastawienie, chęć niesienia pomocy, podarowanie czegoś małego, ale później posiadanie tej świadomości, 
że ma się wkład w lepsze życie kogoś innego. Oczywiście są takie osoby, które tych informatorów nie biorą, nawet nie odpo-
wiadają na pytania. Uciekają wzrokiem, byleby tylko przejść obojętnie. Zdarzyli się i tacy, którzy na naszych oczach wrzucali 
ulotki do kosza na śmieci, targali na kawałeczki czy wsadzali do kieszeni ,kompletnie o akcji zapominając. Lecz najdziwniejsi 
byli ludzie, którzy tłumaczyli się nam, przychodząc po zakupy do sklepu, że nie mają ze sobą pieniędzy lub zapomnieli port-
fela. Przecież to kompletny nonsens, przyjść do sklepu bez portfela. Na całe szczęście przeważyli ludzie dobrej woli, którzy 
bardzo chętnie wrzucali do koszy rożne produkty, którzy dziękowali nam ludziom młodym za wrażliwość, za to, że pomagamy 
innym. Takich , którym los drugiego człowieka nie jest obojętny w naszym mieście jest naprawdę mnóstwo. I to sprawiło, że 
zrozumiałam, że o moim człowieczeństwie wcale nie świadczy posiadana wiedza, umiejętności, lecz serce otwarte dla innych.

Kończymy naszą zmianę. Wypakowane po brzegi dwa wózki sklepowe pakujemy do samochodu pana Rusnaka
i zawozimy do gimnazjum .Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, udało się. „Serce - Sercu” metaforycznie i dosłownie ma na-
prawdę sens. Za rok znowu będę z Wami, na pewno.
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Bardzo ucieszyłam się z tego, iż w końcu uczę się w gimnazjum, ponieważ spełniło się moje marzenie, aby dołączyć do 
szkolnego klubu WOLONTARIAT. To świetna sprawa móc pomagać innym! Wywiązałam się już z kilku misji. To nie były zbyt 
wielkie, lecz ważne czyny. Korepetycje dla dzieci ze szkoły podstawowej, organizacja czasu dzieci w przedszkolu. W grudniu 
2012 roku spotkała mnie moja największa przygoda, jaką do tej pory przeżyłam w tym stowarzyszeniu. Zostałam wybrana, aby 
pomóc zbierać żywność na rzecz potrzebujących. Bez zastanowienia zgodziłam się podjąć to zadanie. Akcja ta nosiła miano 
„Serce - Sercu” i polegała na zbiórce żywności dla biednych rodzin. Odbywała się ona po raz osiemnasty i również ja pewnej 
grudniowej soboty miałam brać w niej udział. Byłam bardzo podekscytowana, że tak ważne dzieło miało stać się również moim 
udziałem. 

Miało ono rozpocząć się 8 grudnia o godz. 9.00. Niestety kilka dni wcześniej dowiedziałam się, że w szkole ma odbyć się 
turniej mikołajkowy piłki siatkowej, w którym wszystkie klasy gimnazjum miały wziąć udział. Wytypowano mnie do drużyny, 
która miała reprezentować moją klasę i niestety nie mogłam odmówić. Rozgrywki skończyły się o godz. 12.00. Po kilku wy-
czerpujących meczach byłam bardzo zmęczona, ale nie poddałam się i jak na skrzydłach popędziłam do Delikatesów Centrum, 
aby zmienić moje koleżanki, które zgodziły się zastąpić mnie przez te 3 godziny zbiórki. Myślałam, że nie dam rady, gdyż zmę-
czenie dawało mi się mocno we znaki ,jednak gdy dotarłam na miejsce i zobaczyłam, jak bardzo hojni są klienci sklepu szybko 
wróciła do mnie cała energia! Coraz więcej osób dorzucało coś do naszego koszyka. Nawet nie zauważyłam kiedy, wybiła 
godzina 16.00 i musiałyśmy zakończyć naszą pracę. Zmęczona, lecz szczęśliwa i zadowolona z efektów zbiórki wróciłam do 
domu. Kiedy kładłam się spać po dniu tak pełnym wrażeń żałowałam jedynie, że czas akcji w moim przypadku był tak krótki
i że muszę czekać cały rok, aby móc znów wziąć udział w tak szczytnym celu.

Czekała mnie jednak miła niespodzianka. Po kilku dniach okazało się, że nie muszę czekać aż tak długo! Miałam przy-
jemność pomóc potrzebującym po raz drugi, ponieważ zbiórka została powtórzona w następny weekend. Byłam wniebowzięta! 
Jednak za drugim razem nie było już tak różowo. Napotkałyśmy na pewną przeszkodę, która jednak nie zniechęciła nas do dal-
szego działania. Mianowicie, po pewnym czasie podeszła do nas pracownica sklepu i poinformowała, iż nie możemy rozdawać 
ulotek z informacją o akcji. Nikt nie chciał jednak wyjaśnić nam dlaczego nie możemy rozdawać karteczek informacyjnych. 
Gdy się dowiedziałyśmy o tym trochę się bałyśmy, że kiedy ludzie ich nie dostaną nie będą wiedzieli o co chodzi, dla kogo i co 
zbieramy. Nie poddałyśmy się jednakże i pomimo tego ograniczenia postanowiłyśmy działać dalej. Pomyślałyśmy, że przecież 
można informować wszystkich słownie. Tak też właśnie uczyniłyśmy. Podchodziłyśmy do każdego zainteresowanego i infor-
mowałyśmy o możliwości udzielenia pomocy potrzebującym. Starałyśmy się robić to taktownie, nie narzucając się zbyt. Nasze 
działanie przyniosło bardzo szybko skutek. Na szczęście wcześniejsze obawy okazały się bezpodstawne i ludzie nadal chętnie 
odkładali kolejne produkty do naszego kosza, tak więc przygotowane kartony szybko zapełniały się żywnością. Atmosfera zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenia była dodatkowo naszym sprzymierzeńcem. Poszło nam równie dobrze jak poprzednio!

Podczas zbiórki spotkała nas również miła niespodzianka. W pewnym momencie do sklepu weszła pani, która przedsta-
wiwszy się powiedziała nam, iż jest z gazety „Sądeczanin”. Spytała czy może przeprowadzić z nami wywiad i zrobić kilka 
zdjęć. Oczywiście zgodziłyśmy się. W końcu to, co tam robiłyśmy było bardzo ważne. Miałyśmy nadzieję, że w ten sposób 
informacja o akcji „Serce - Sercu” trafi do innych ludzi, którzy być może w tym roku nie mieli szansy pomóc ale być może
w przyszłości  zechcą się w nią włączyć. 

Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Tegoroczna akcja wprawdzie dobiegła końca, lecz cudowne uczucie bycia 
potrzebnym tkwi we mnie cały czas. Bardzo budujące jest również to, iż mimo tylu informacji na temat kryzysu wciąż tak wielu 
ludzi śpieszy z pomocą innym. Ilość zebranej żywności jest tego najlepszym dowodem. To było dla mnie piękne doświadczenie, 
a wiedza, że m.in. dzięki nam wolontariuszom wielu rodzinom nie zabrakło niczego na świątecznym stole, że mogli je spędzić 
nie martwiąc się o żywność, ogrzewa mi serce. Sądzę, iż ja zyskałam jeszcze więcej niż te rodziny, gdyż możliwość niesienia 
pomocy innym to najwspanialsze uczucie pod słońcem. Mam nadzieję, że to nie ostatnia akcja, w której wzięłam udział. Jestem 
jeszcze bardzo młoda i moja przygoda z wolontariatem dopiero się zaczyna, ale mam nadzieję, że za kilkanaście lub kilka-
dziesiąt lat uczucie zadowolenia, szczęścia i spełnienia jakie towarzyszy mi teraz podczas wykonywania tej „pracy” nigdy nie 
przeminie.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Kamila Suchodolska,  Zespół  Szkół ,  Barcice
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Akcje charytatywne są w różny sposób odbierane przez różne grupy, które się z nimi stykają - wolontariuszy, którzy informu-
ją o akcji i zbierają dary i pieniądze, aby pomóc potrzebującym, osoby, które korzystają z tej pomocy oraz członków społeczeń-
stwa, których pierwsze dwie grupy proszą o wsparcie. W akcji „Serce - Sercu” organizowanej przez Fundację Sądecką miałam 
okazję być wolontariuszką, z czego jestem bardzo dumna. Myślę, że nie jest to ostatnia taka moja przygoda.

Fundacja Sądecka pozwala młodym ludziom - uczniom, brać udział w ważnych przedsięwzięciach. Wolontariat to nie tylko 
zbiórka pieniędzy i żywności, istnieją także wolontariaty społeczne, pomoc przy organizacji różnego typu wydarzeń, jak Forum 
Ekonomiczne i Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdrój, w których też uczestniczyłam. Wielu uczniów i studentów traktuje taką 
aktywność nie tylko jako okazję do zrobienia czegoś dobrego, bo nieodpłatna pomoc to także możliwość wybicia się i zdobycia 
zaświadczeń, które w przyszłości z dumą można przedstawić pracodawcy. Dla mnie to przede wszystkim zdobywanie doświad-
czeń, chociaż zaświadczenia również nie są bez znaczenia i poznawanie nowych ludzi - dobrych ludzi, dla których ważne jest 
szczęście innych.

W czasie akcji „Serce - Sercu”, w której brałam udział w zeszłej, 17. edycji, zbierałam żywność w limanowskiej Biedronce. 
Wolontariusze pracowali parami, na kilkugodzinnych zmianach, ale ponieważ w większości byli to znajomi, to rywalizowaliśmy 
ze sobą, komu uda się zebrać największy koszyk - to bardzo motywowało do pracy. Z moją koleżanką, Beatą rozplanowałyśmy 
swoją zmianę tak, aby każdy klient dowiedział się o przeprowadzanej zbiórce. Ja wykorzystywałam i ćwiczyłam swoje umiejęt-
ności interpersonalne, informując o akcji wszystkich wchodzących do sklepu przez rozsuwane drzwi, notabene - jedyne wejście 
do sklepu dla klientów, moja koleżanka pilnowała koszyka, stojąc w strategicznym punkcie pomiędzy kasami a wyjściem ze 
sklepu. Oczywiście przez cały czas towarzyszył nam obu szeroki uśmiech, od którego po pewnym czasie zaczynają cierpnąć 
policzki ! Po pewnym czasie potrafiłam podzielić klientów na trzy podstawowe grupy:

1) uprzejmi i chętni do rozmowy - moja ulubiona grupa, rozpoznawana po tym, że z zainteresowaniem natychmiast od-
wzajemniali mój uśmiech. Z tymi rozmawiałam, kiedy zwalniali przy wejściu, żeby zabrać koszyk, w skrócie tłumaczyłam ideę 
przeprowadzanej akcji i jak ważny jest każdy zakupiony produkt. To oni w największym stopniu zapełnili koszyk.

2) spieszący się - wpadali do sklepu z rozwianymi włosami i w biegu łapali koszyk. Takich klientów raczyłam wyuczoną 
formułką: „Dzień dobry, przeprowadzamy zbiórkę żywności dla biedniejszych rodzin, prosimy o pomoc!”, czasami wręczałam 
ulotkę. W tej grupie bardziej chętni do pomocy byli młodzi ludzie, a nawet uczniowie sąsiadującego ze sklepem liceum. Wśród 
tej zbiorowości znalazła się tez pani, która dała nam pieniądze prosząc, żebyśmy kupiły coś za nią. Natychmiast wybrałam kilka 
artykułów za wręczoną kwotę i dorzuciłam kilka groszy od siebie.

3) sceptyczni - najtrudniejsza grupa… Do sklepu wchodzili pewnym krokiem, a widząc mnie, wolontariuszkę z identyfi-
katorem włączali mordercze spojrzenie. Najczęściej nie pozwalali powiedzieć sobie nic więcej, poza „dzień dobry”, na które 
zazwyczaj nie odpowiadali. Każdy z nich dostawał maleńką ulotkę, która zwykle lądowała w koszyku lub
w owocach. Szansą było wręczenie ulotki towarzyszącym im dzieciom - zdarzało się, że udało się im namówić rodziców lub 
dziadków na coś słodkiego dla innego, biedniejszego dziecka.

Zupełnie odrębną grupę stanowił kierownik sklepu, elegancki pan, który popierał naszą akcję, a nawet sam co nieco wrzucił 
do naszego koszyka pod jednym warunkiem - mamy być w pięciu miejscach naraz, w sklepie i przed budynkiem ma nie być 
żadnych ulotek, mamy na bieżąco wyjmować je z koszyków…

Taka już jest praca wolontariusza - męcząca, nie przynosząca żadnych korzyści materialnych samemu pracującemu, a jed-
nak daje niesamowitą satysfakcję - przynajmniej mnie. Efekt nas zadowolił - obie bardzo się przyłożyłyśmy i udało nam się 
zebrać w ciągu ośmiogodzinnego dyżuru około 1,5 koszyka żywności. Były to głównie mąka, cukier czy słodycze, czyli to, co 
w czasie świąt jest najbardziej potrzebne. Wszystkie zebrane przez uczniów mojej szkoły - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej artykuły zostały przewiezione do szkoły, gdzie wolontariusze razem 
z opiekunami przygotowywali z nich paczki. Niektóre podarunki trafiły do rodzin naszych kolegów i koleżanek - w końcu ci 
najbardziej potrzebujący często przebywają wśród nas, a przyjmowanie pomocy to żaden wstyd, każdy z nas prędzej czy później 
może jej potrzebować…

Zawsze polecam koleżankom i kolegom pracę wolontariusza i nie jestem gołosłowna - sama biorę udział we wszystkich 
akcjach, które są organizowane w mojej okolicy. Wolontariusz musi wykazać się odwagą i kreatywnością w kontaktach z ludźmi. 
Bezinteresowna pomoc, często męcząca, jest wspaniałym sposobem kształtowania sumienia, a dobre postawy warto w sobie pie-
lęgnować przez całe życie. Jak powiedział nasz wielki papież, Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez 
to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Akcja „Serce - Sercu” oczami wolontariusza
- moimi oczami

Anna Sułkowska,  Zespół  Szkół  Zawodowych i  Ogólnokształcących,  Limanowa
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Zawsze zastanawiałam się co czują i myślą ludzie, którzy wiedzą że robią coś naprawdę dobrego dla innych, którzy bardzo 
tego potrzebują. Teraz jest tak i ze mną. Jestem uczennicą kl. II Technikum Żywienia w Podegrodziu, zawsze chciałam zrobić 
coś, by osoby wokół mnie żyjące mające trochę mniej od nas poczuły się lepiej otrzymując nasze zrozumienie i wsparcie. Gdy 
na lekcji języka Polskiego p. profesor poinformowała nas o Akcji „Serce - Sercu” zrozumiałam, że to jest to coś, dzięki czemu 
stanę się lepszym dla innych człowiekiem.

Zapisałyśmy się z koleżanką na 2 dni. Trzeba przyznać, że taka zbiórka to duża odpowiedzialność ale też cierpliwo-
ści i serdeczność. Ludzie robiący zakupy w sklepie Biedronka byli bardzo uprzejmi, a hojność ich przeszła nasze oczeki-
wania. Nie mogę jednak pominąć sytuacji, które wywołały uśmiech na naszych twarzach, np. klienci myśląc iż jesteśmy 
pracownicami pytali nas o towar bądź jego cenę. Wiele osób odwiedzających sklep pierwszy raz słyszało o takiej akcji
i z zainteresowaniem słuchało na czym ona polega. Zdarzyło się nie raz, że starsi ludzie zawracali po różne towary na półki 
by ofiarować je przez nasze ręce biedniejszym od siebie. Wiele klientów przystawało i z zaciekawieniem przyglądało się nam, 
chwaliło naszą postawę i chęć niesienia pomocy. Wiele wsparcia i zrozumienia zawdzięczamy naszym kolegom i rówieśnikom, 
gdyż pokazali że nie są obojętni na potrzeby innych.

Uważam, że akcje tego typu powinny być organizowane częściej. Szerzej rozwinięta rozmowa na takie tematy pozwoliła 
by zwalczyć ludzką znieczulicę na biedę i problemy żyjących wokół nas ludzi. Myślę, że wiedza o takich zbiórkach spowoduje 
większą otwartość i chęć pomagania. Wydaje mi się, że można było by wzbogacić takie akcje o zbiór artykułów sanitarnych, 
pomocy naukowych czy zabawek dla dzieci. Pokażmy innym nawet, gdy sami nie mamy za dużo, że nie jesteśmy obojętni na 
ich potrzeby i zły los. Pokażmy że ludzkie problemy nie są nam obce i że nie trzeba wstydzić się przyjąć ofiarowanej pomocy. 
Nasza pomoc to chęć niesienia dobra z czystego serca. 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Ewelina Szczygieł ,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie
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W Polsce jest ponad 75 tys. organizacji pozarządowych. Największe opierają swoją działalność na pracy tysięcy wolonta-
riuszy. W szkołach coraz więcej osób zgłasza się chcąc zostać wolontariuszami. Wiele osób jednak mówi , że to jest nieopłacal-
ne. Trzeba się napracować, poświęcić swój wolny czas i to wszystko zupełnie za darmo.

Wolontariat nie jest zwykłą pracą, jeżeli się nie chce to nikt nas nie zmusza do pomagania innym. Sami decydujemy czy 
chcemy być wolontariuszami czy też nie.

Wolontariat i pomoc innym daje dużo satysfakcji, radości gdy możemy komuś w czymś pomóc. Jeżeli pomoże się 
człowiekowi raz i zobaczy jak się ta osoba cieszy, nawet z tych małych rzeczy jakie mogliśmy mu podarować, pomóc mu 
w codziennych pracach, to chce się więcej . Chcemy wtedy więcej pomagać i widzieć uśmiechnięte twarze potrzebują-
cych naszej pomocy osób. Jest to bardzo fajne i miłe uczucie, gdy komuś w czymś pomożemy, sprawimy, że się uśmiech-
nie , będzie zadowolony. W takiej chwili doznajemy uczucia jakiego nie można opisać słowami. To trzeba przeżyć , poczuć 
aby wiedzieć o czym mowa. W akcji „Serce - Sercu” staliśmy w sklepach i zbieraliśmy produkty, które ktoś może poda-
rować innym. Tym, którzy czasami nawet na te zwykłe, najpotrzebniejsze produkty spożywcze nie mają pieniędzy. Przy-
jemnie było tam stać. Ludzie byli niezwykle mili i uprzejmi. Byli bardzo hojni, dzięki czemu zdobyliśmy dużo pro-
duktów, które zostały spakowane w paczki i podarowane biednym i potrzebującym osobom. Przekonałam się wtedy, 
że  nie wszyscy ludzie są tacy jak czasami się mówi: obojętni, nieczuli Są uprzejmi i potrafią się dzielić tym co oni mają,
a czego innym brakuje. Wolontariat to nie jest tylko pomoc bliźniemu. Jest on również doskonałą okazją by zdobyć nowe do-
świadczenia, podnieść swoje kwalifikacje. Nauczyć się czegoś nowego w życiu , spełnić swoje marzenia. Jest to jak odskocznia 
od codziennych spraw, normalnego czasami nudnego życia. Może być też pierwszym krokiem na rynek pracy. Nie sposób nie 
wspomnieć o korzyściach niematerialnych. Dużo osób pytanych o to, co daje im wolontariat odpowiada : satysfakcję, możli-
wości sprawdzenia się w czymś nowym, odwdzięczenia się. Poczucie, że jest się potrzebnym. I to jest chyba najważniejsze. 

Ja jestem bardzo zadowolona, że jestem wolontariuszem, pomoc innym daje mi dużo radości. Na co dzień pomagam
w przedszkolu i w szkole. Bardzo lubię przebywać z tymi dziećmi. Mają w sobie tyle energii, pomysłów na zabawy, że aż chce 
się tam z nimi być. Zapraszam wszystkich do zostania wolontariuszem to sama przyjemność a ludzie potrzebują pomocy wo-
lontariuszy. 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Anita Szymczyk,  Zespół  Szkół ,  Bystra
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Kilka miesięcy temu dołączyłam do Szkolnego Klub Wolontariatu, nie zdając sobie sprawy jak bardzo ciekawe się to okaże.

W grudniu wraz z moją przyjaciółką Izą zgłosiłyśmy się ,aby pomóc zbierać żywność dla najuboższych w ramach akcji cha-
rytatywnej „Serce - Sercu”. Pamiętam, że idąc z identyfikatorem przypiętym do bluzki oraz przydzielonym dość sporym plikiem 
ulotek w stronę miejscowych delikatesów, inaczej wyobrażałam sobie ten dzień. Całkowitym zaskoczeniem było dla mnie to, 
że już po jakiś 30 minutach nasz wózek na żywność, ozdobiony sercami z wolontariatu, był pełny. Nie przypuszczałam nawet 
,iż tylu ludzi będzie chciało wesprzeć akcję, ale bardziej niepokojące było to ,iż w połowie zmiany skończyły nam się ulotki. 
Panie pracujące w sklepie były zbyt zajęte obsługiwaniem bardzo dużej ilości ludzi ,która z każdą chwilą narastała ,aby nam je 
skserować. Jednak nie poddałyśmy się i postanowiłyśmy informować ludzi o prowadzonej akcji po prostu o niej opowiadając. 
Pomysł choć na początku nie wydawał mi się zbyt dobry okazał się wystarczający, by wszyscy dowiedzieli się jak mogą pomóc. 
W przezwyciężeniu strachu i zbudowaniu dobrej atmosfery bardzo pomogły nam pracownice sklepu oraz „pani mikołajowa” 
,która rozdawała wszystkim cukierki. Widok powiększającego się z minuty na minutę tak cennego zapasu żywności wywoły-
wał uśmiech na mojej twarzy. Zadziwiającym faktem okazało się również to jak bezproblemowe było dla mnie przekazywanie 
informacji o akcji ludziom, których tak naprawdę nie znałem. Wspaniała atmosfera i chęć do pomagania sprawiły, że poczułam, 
iż mogłabym robić to codziennie. 

Dzięki Wolontariatowi i akcji „Serce - Sercu” nauczyłam się jak ważne jest to, aby pomagać innym i że nie jest to wcale 
nudne. Widzę sens takiego działania. Nawet teraz jestem dumna z siebie i szczęśliwa, że mogłam pomóc. Mam też miłe wspo-
mnienia, które zapamiętam na zawsze.

Chęć pomagania

Roksana Waligóra,  Zespół  Szkół ,  Barcice
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Moja przygoda z wolontariatem rozpoczęła się w pewien poniedziałek, jesienią zeszłego roku. Czekałam wtedy na świe-
tlicy na autobus do domu. Bardzo chciałam już wracać, byłam strasznie głodna i zmęczona ciężkim dniem w szkole. Miałam 
wtedy sprawdzian z historii i dwie kartkówki: z chemii i fizyki, a na języku niemieckim - pani całą lekcję pytała słówek. Jak 
na ironię losu autobus się spóźniał. Właśnie, kiedy wraz z koleżankami rozmawiałyśmy o tym, gdzie chciałybyśmy pojechać 
na weekend, na świetlicę przyszła niewysoka kobieta, o promienistej twarzy i krótkich, kasztanowych włosach, ubrana w szary 
kostiumik. Pani pedagog podeszła do nas i zaczęła nam opowiadać o wolontariacie. Na końcu zapytała, czy nie chciałybyśmy 
się zaangażować. Ja i moje koleżanki od razu zgodziłyśmy się. 

W drodze do domu cały czas myślałam o tym, co powiedziałam pani pedagog. Bardzo chciałam pomagać, ale bałam się, 
że sobie nie poradzę, dlatego wolałam zrezygnować. Nie wiedziałam, czy się do tego nadaję i czy znajdę czas na działanie. 
Następnego dnia porozmawiałam o swoich wątpliwościach z panią pedagog, która powiedziała mi, że zawsze będę mogła 
zrezygnować i żebym spróbowała, bo warto. Przekonywała mnie, że dam sobie radę! Mówiła, że wolontariuszem może być 
każdy niezależnie od płci, wieku, wyglądu czy sytuacji majątkowej; każdy - kto chce świadomie, dobrowolnie i bezinteresownie 
pomagać innym. Powiedziała, że u nas w Szkolnym Klubie Wolontariatu sami wybieramy rodzaj pomocy i możemy robić to, 
co jest naszą mocną stroną, to, w czym czujemy się dobrze. Po przemyśleniu, postanowiłam zaryzykować. Rzeczywiście, po 
kilku spotkaniach okazało się, że daję radę. Zdecydowałam się pomagać w świetlicy szkolnej, ponieważ często czekam w niej 
po lekcjach na autobus. Pilnuję utrzymywania porządku przez uczniów w szkolnej stołówce. Czasem sędziuję w różnych grach, 
zwracając uwagę, żeby dzieci się nie kłóciły i nie oszukiwały. Najczęściej jednak pomagam młodszym w nauce i odrabianiu 
lekcji. Dzieci na świetlicy są grzeczne, miłe, nie sprawiają problemów i co ważne, chcą się uczyć, poznawać otaczający je świat. 
Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje! Często uczę je czytać, mnożyć i dzielić pisemnie, wymyślam konkursy i zabawy. Kiedy 
czegoś nie rozumieją, podchodzą do mnie, prosząc o pomoc, a ja próbuję wtedy wytłumaczyć, co trzeba.

W tym roku, w ramach wolontariatu, chodzę też do przedszkola, ponieważ lubię dzieci i mam z nimi dobry kontakt. Czytam 
im rozmaite bajki, np. „Śpiącą Królewnę”, którą wszyscy uwielbiają, zwłaszcza dziewczynki. Dzieci najczęściej proszą mnie, 
bym się z nimi pobawiła, pomogła im poukładać zabawki, chcą bym oglądnęła ich rysunki. Jeżeli jakiś malec nie chce pracować 
z innymi, podchodzę do niego, rozmawiam i zachęcam do współpracy. Pomagam także Pani wychowawczyni podpisywać prace 
dzieci, robić z nich wystawę. Nie brakuje wtedy przy mnie małych pomocników, którzy chętnie mi pomagają, podając rysunki 
i spinacze. Małe dzieci bardzo mnie lubią i czasami nie chcą wypuścić z sali albo płaczą za mną. Kiedy uda mi się wygospoda-
rować czas, pomagam w bibliotece szkolnej.  

Często biorę udział w wolontariacie akcyjnym, zbiórkach żywności, pieniędzy, rzeczy np. zabawek (na potrzeby „I Ty 
możesz zostać Świętym Mikołajem” w Stróżach), nakrętek. Plastikowe nakrętki wysyłamy do chorych dzieci, by mogły za nie 
pozyskać pieniądze potrzebne na operację, rehabilitację. W okresie świątecznym robimy paczki dla potrzebujących, kupujemy 
za zebrane pieniądze rzeczy, które przydadzą się ludziom biednym. Ostatnio, przed Świętami Bożego Narodzenia, po raz pierw-
szy włączyliśmy się w organizację akcji charytatywnej „Serce - Sercu” Fundacji Sądeckiej. Brałam w niej udział, kwestując
w sklepie spożywczym „Arka” w Ropicy Polskiej. Akcja ta wymagała ode mnie zarówno odpowiedzialności, jak i poświęce-
nia swojego wolnego czasu, ponieważ odbywała się w  sobotę. Ludzie chętnie wspierali akcję, byli bardzo hojni, pokazali, że 
nie jest im obojętny los innych! Cieszę się, bo dzięki temu wraz z innymi wolontariuszami, szybko zebraliśmy bardzo dużo 
potrzebnych produktów spożywczych do paczek świątecznych przeznaczonych dla rodzin z naszego terenu, które znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej. 

Po zakończeniu kwesty, przygotowywaliśmy paczki do transportu. Pakowanie żywności było trudne i męczące, wymagało 
od nas dużego wysiłku i pracy, ale także przyjemne, bo  robiłam to wspólnie z innymi wolontariuszkami dla ludzi potrzebu-
jących. Pomagali nam również nasi nauczyciele, pani dyrektor, pani pedagog, pan konserwator, pani sekretarka, pracownicy 
sklepu. Takie akcje uczą mnie, że nie można myśleć tylko o sobie i o swoich potrzebach, że warto myśleć o innych ludziach
i że czasem trzeba komuś pomóc. Pokazują, że każde serce i każda para rąk jest cenna! Uczą odpowiedzialności i wrażliwości 
w stosunku do innych osób.

Moje wspomnienia z pracy wolontariusza

Angel ika Wesołowska,  Zespół  Szkół ,  Ropica Polska 
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Nasz Klub pomaga też przy organizacji różnych uroczystości szkolnych, np. andrzejek, mikołajek, Dnia Babci i Dziadzia, 
zabawie karnawałowej. Czasem jeździmy do zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, odwiedzić podopiecznych i spędzić 
z nimi czas. Przygotowujemy dla nich różne upominki, występy.

Wolontariat - jest dla mnie bezinteresowną pomocą potrzebującym, poświęcaniem swojego czasu drugiej osobie, nie ocze-
kując nic w zamian. Jestem szczęśliwa, ponieważ mam możliwość zrobienia czegoś dobrego dla innych. Uważam, że wo-
lontariat jest siłą, która łączy ludzi o dobrym sercu. Ja, pracując jako wolontariuszka, nie oczekuję nagrody za swoją pracę, 
ale czerpię z niej przyjemność. Wystarczy mi uśmiech i wdzięczność innych osób. Wolontariat daje mi wiele korzyści. Mogę 
zdobyć doświadczenie i mam możliwość poznania nowych osób i nauczenia się współpracy. Praca w wolontariacie przynosi mi 
satysfakcję i sprawia, że czuję się potrzebna innym ludziom, odpowiedzialna za tych, którym pomagam. Wolontariat pomaga 
kształtować mój charakter. Pokazuje, że w życiu nie są najważniejsze dobra materialne, ale wnętrze człowieka. Gdy zaczynałam 
działać w wolontariacie, nie byłam do końca przekonana, czy dokonałam dobrego wyboru, teraz wiem, że to była dobra decyzja! 
Jestem zadowolona, że mogę zrobić coś dobrego dla innych. Swoje wspomnienia z różnych działań „zostawiam” w Kronice 
naszego Klubu, którą prowadzę wraz z kolegami i koleżankami. Na początku nie wiedziałam, czy znajdę czas na pomaganie, 
jednak udało mi się pogodzić naukę, obowiązki domowe, rozwój swoich zainteresowań z wolontariatem. Moi rodzice i dziad-
kowie są zadowoleni z tego, że działam w wolontariacie, uważają, że moja pomoc jest bardzo potrzebna. Mojemu młodszemu 
bratu również się to podoba. Kilka razy pytał mnie o wolontariat i mówił, że sam chciałby się w coś takiego zaangażować. Aby 
pomagać, nie trzeba wiele robić. Czasem wystarczy uśmiech czy kilka słów pocieszenia. Uważam, że warto zostać wolonta-
riuszem, ponieważ są oni bardzo potrzebni. Jestem przekonana, że wolontariusz może zdziałać wiele dobrego, a kilku może 
naprawdę bardzo dużo. 

Tak właśnie patrzę na swoją działalność. Wspomnienia i zdobyte doświadczenie wykorzystam w życiu, przyszłej pracy 
zawodowej… 



75

Wolontariat to niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, jest to ofiarowanie swojego czasu osobom, które potrzebują nasze-
go wsparcia. W gimnazjum, do którego uczęszczam, należę do Szkolnego Koła Caritas, jestem także wolontariuszką. Poszłam 
w ślady za moją starszą siostrą.

Pamiętam jak wraz z koleżankami robiłyśmy palmy na Niedzielę Palmową, a potem sprzedawałyśmy je przy kościele, by 
zarobić trochę pieniędzy dla najbardziej potrzebujących. Podczas wykonywania swojej pracy byłyśmy zadowolone i bardzo 
szczęśliwe, ponieważ świadomość tego, iż w ten sposób będziemy mogły później dostrzec uśmiech drugiego człowieka była 
dla nas czymś wspaniałym.

Co roku w szkole organizowaliśmy dyskoteki, z których uzbierane pieniądze z biletów wstępu oraz bufetu przeznaczaliśmy 
dla ubogich. Chodziliśmy na kółko teatralne, ponieważ chcieliśmy nauczyć się przedstawiać różne historie oraz bajki, a następ-
nie podzielić się nimi z osobami niepełnosprawnymi, a także z dziećmi z przedszkoli.

W szkole organizowaliśmy też zbiórkę żywności. Uczniowie chętnie przynosili żywność, by wesprzeć tym najuboższych. 
Widząc jak wszyscy angażują się i wkładają w to całe swoje serce, uśmiech na twarzy sam nam się pojawiał. Było to cudowne 
doświadczenie, widzieć jak wszyscy bezinteresownie pomagają bliźniemu. Podobnie było ze zbieraniem zakrętek dla bardzo 
chorej dziewczynki. Zakrętki te miały być potem wymienione na specjalny wózek dla niej. Dziewczynkę tą parę razy odwie-
dzaliśmy w domu. Jej mama zawsze pogodna i uśmiechnięta dziękowała nam za naszą pomoc. 

Ogłaszaliśmy również zbiórkę maskotek i różnych zabawek. Dzieci i młodzież ze szkoły włączyły się w tą zbiórkę i uzbie-
raliśmy dużo rzeczy, które w Dzień Dziecka zostały przekazane dzieciom przebywającym w szpitalu.

Wraz z koleżankami rozmawiałyśmy z osobami starszymi, dla których bardzo mile widziane było nasze towarzystwo. Opo-
wiadali nam różne historie ze swojego życia, a my z zaciekawieniem słuchałyśmy tego i tak toczyły się rozmowy.

Ludzie starsi, a tym bardziej samotni bardzo pragną rozmowy - jedynie rozmowy, która ich tak cieszy. A ich radość była, 
jest i zawsze będzie naszą radością.

Wszystkie te wspomnienia są dla mnie bardzo ważne, ponieważ  wiem, że za każdym razem pomogłam komuś w potrze-
bie. Niektórzy pytają mnie, co mam z bycia wolontariuszką. Bez wahania odpowiadam, że mam bardzo wiele, mogę dostrzec 
uśmiech drugiej osoby, jej radość oraz szczęście. To jest dla mnie coś bardzo cennego, coś najcudowniejszego na świecie. Świa-
domość tego, że ten uśmiech został wywołany przeze mnie, przez moją pomoc jest nie do opisania. Jestem wtedy szczęśliwa, 
ponieważ ta osoba, której pomogłam jest radosna i uśmiechnięta. Na tym właśnie polega istota wolontariatu.

Wszyscy, którzy tylko chcą, mogą zostać wolontariuszami. 

Mogą zacząć dostrzegać osoby potrzebujące i zacząć udzielać im pomocy. To jest najwspanialsza rzecz na świecie,
a uśmiech człowieka na twarzy jest najcenniejszą zapłatą jaka może być.

To wszystko sprawia, iż jestem dumna z bycia wolontariuszką.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Weronika Wolska,  Zespół  Szkół ,  Klęczany 
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O możliwości wzięcia udziału akcji „Serce - Sercu” dowiedziałem się w szkole od nauczycielki, która uczy języka pol-
skiego. Na początku nie byłem zbyt przekonany, by taki niewielki czyn mógł komuś pomóc. W czasie oczekiwania na dzień, 
w którym miałem wziąć udział, z kolegą, w tejże akcji, dowiedziałem się w szkole na jakich zasadach się wszystko odbywa
i czego mogę się spodziewać. Jakoś szczególnie nie przygotowywałem się do tego, jedyne co zrobiłem to wybrałem się w miej-
sce, w którym znajduje się sklep Biedronka na ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu. Dzień wcześniej poszedłem przyglądnąć się 
dwójce uczniów, którzy zbierali żywność...

 
Gdy wybiła godzina 0 a właściwie godzina 13:00 przejąłem ulotki, z informacjami o akcji „Serce - Sercu”, od kolegi, by je 

dalej rozdawać i nakłaniać ludzi do pomocy. Mój kolega, z którym razem mieliśmy tam być, miał za zadanie stać przy koszy-
ku, do którego były składane dary dla biednych. Po kilku minutach zjawił się nasz wychowawca, by życzyć nam powodzenia 
i sprawdzić czy wszystko jest w porządku. W pierwszej godzinę nie udało mi się rozdać wielu ulotek ,ale z każdą chwilą było 
coraz lepiej. Jednak nie było do końca tak kolorowo, ponieważ pod koniec dnia do sklepu przyszedł starszy pan, który podczas 
gdy chciałem mu przedstawić sposób, w jaki może pomóc zachował się wulgarnie, ale  zignorowałem go. Do 18:00 udało nam 
się nazbierać kilka paczek z żywnością, po które regularnie przyjeżdżał pan z fundacji. Ten dzień był udany. Moim zdaniem 
rozmieszczenie większej ilości uczniów po sklepach nawet tych mniejszych przyniosłoby lepszy rezultat. 

Wcześniej nie miałem osobiście styczności z akcjami charytatywnymi i żałuje, bo to ciekawe przeżycie, w których, w miarę 
moich możliwości, będę brał już zawsze udział, taka pomoc nic nie kosztuje, a komuś może zapewnić posiłek. Nasza szkoła 
również zyskała na tej akcji, ponieważ uczniowie otrzymali paczki z produktami.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Sylwester  Zaryczny,  Zespół  Szkół  Zawodowych,  Podegrodzie 
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O akcji „Serce - Sercu” dowiedziałam się trzy lata temu w szkole, ale na udział zdecydowałam się dopiero w tym roku, co 
było ogromnym błędem, ponieważ uważam, że gdybym w poprzednich latach też uczestniczyła to możliwe, że jakaś rodzina, 
która miała większe zapotrzebowanie na żywność mogłaby dostać jej więcej. Po zapisaniu się na akcję pani przydzieliła nam 
termin i miejsce, w którym miałyśmy z koleżanką zbierać żywność. Nie mogłam doczekać się tego dnia. Chciałam zobaczyć jak 
to jest być „dobroczyńcą”.

Nigdy przedtem nie udzielałam się w żadnych akcjach charytatywnych i nie udzielałam się też społecznie i ogólnie nie 
dopuszczałam na myśl tego, że mogę być kiedyś jednym z wolontariuszy. Zastanawiałam się ,czy dobrze zrobiłam zapisując się 
na tą akcję , bo powiem szczerze trochę się wstydziłam iść do sklepu na osiedlu na którym mieszka połowa moich znajomych. 
Bałam się, że kiedy mnie zobaczą wyśmieją mnie. Dzisiaj zastanawiam się jak mogłam tak myśleć, teraz strasznie tego żałuję.                                           

Na początku nie wiedziałam czy zbiorę dużą liczbę produktów a chciałam zebrać ich jak najwięcej, ponieważ akcja miała 
na celu wspomóc uboższe rodziny w produkty żywnościowe, aby w ten sposób mogli radośnie spędzić święta.  Kiedy nadszedł 
upragniony dzień razem z koleżanką przyszłyśmy na umówioną godzinę do sklepu i zamieniłyśmy nasze poprzedniczki. Zdjęły-
śmy kurtki, założyłyśmy identyfikatory i zaczęłyśmy naszą działalność. 

Od koleżanki dowiedziałam się, że o tak późnej porze, która nam przypadła ludzie już nie chętnie dają żywność. Miałyśmy 
ze sobą ulotki, w których opisane było na co idą zakupione produkty. Kiedy ludzie wchodzili do sklepu dawałyśmy im ulotki 
mówiąc: „zapraszamy do akcji Serce - Sercu”.

W sklepie miałyśmy spędzić trzy godziny. Przez pierwsze pół godziny ludzie wchodzili i wychodzili, nie zostawiając w ko-
szyku ani jednego produktu, co bardzo mnie zaniepokoiło, gdyż nastawiłam się na większe zaangażowanie ze strony ludzi w tę 
akcję. Jednak to nas nie zniechęciło, wręcz przeciwnie dzięki temu postanowiłyśmy zmienić „taktykę”. Po chwili zastanowienia 
wpadłyśmy na pomysł, żeby każdemu wychodzącemu mówić: „do widzenia, życzymy miłego dnia”. Pomagałyśmy też starszym 
osobom otworzyć drzwi, spakować zakupy i wszystko to robiłyśmy z uśmiechem na twarzy.

Jednej pani podczas robienia zakupów wypadła jakaś rzecz z koszyka i zastanawiałyśmy się czy jest to jej rzecz,  ponieważ 
żadna z nas nie widziała chwili zgubienia produktu, lecz podniosłam go i zaniosłam pani pytając czy ten produkt jest jej. Okazało 
się, że tak i pani była bardzo zadowolona, bo potrzebowała go do obiadu ,a że jest osobą starszą i bardzo schorowaną nie miałaby 
siły wrócić do sklepu po raz drugi.                                                                                                          

Od kiedy zaczęłyśmy się uśmiechać i pomagać zauważyłyśmy, że klienci zaczęli wrzucać żywność. Już po kilkudziesięciu 
minutach miałyśmy prawie cały koszyk. Do sklepu przychodzili różni ludzie. Zauważyłyśmy że ci starsi biedniejsi  ofiarowali 
więcej. Może dlatego, że oni wiedzą co to jest głód i może sami kiedyś byli w takiej sytuacji i może oni kiedyś też dostali paczkę 
z żywnością i teraz starają się pomóc bo wiedzą jaką radość  można sprawić potrzebującym.                                                

Do koszyka trafiały głównie rzeczy, które są najpotrzebniejsze w życiu codziennym takie jak np.: mąka, cukier, makaron, 
sól, ryż, olej, kawa, herbata, ale trafiały też różne rodzaje ciastek, przyprawy, bakalie, słonecznik łuskany, batony i czekolady. 
Zebrałyśmy mnóstwo produktów, które później spakowałyśmy do wielkich pudeł i przekazałyśmy panu który zawoził je do 
szkoły gdzie spokojnie czekały sobie na odbiór. Czas zleciał nam bardzo szybko i zdziwiłyśmy się ,że nasz czas akcji się skończył
i przyszły następne wolontariuszki.

Ta akcja była dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Nigdy nie przypuszczałabym, że mogę się tak zaangażować w tę 
sprawę. Pomimo moich początkowych problemów z podejściem do akcji, nie poddałam się bo wiedziałam, że przyświeca nam 
piękny cel, a może kiedyś ja znajdę się w takiej sytuacji i będę potrzebowała właśnie takiej paczki,
i może właśnie wtedy zapuka do moich drzwi wolontariusz i wręczy mi z uśmiechem paczkę bo sprawi mu przyjemność poma-
ganie innym. Jestem bardzo zadowolona, że dzięki wszystkim wolontariuszom, którzy w okresie przedświątecznym włączyli się 
w akcję „Serce - Sercu” sądeckie rodziny mogły radośnie spędzić święta. 

Po tych doświadczeniach sama będę zachęcała młodzież do uczestnictwa w wolontariacie. To niesamowite jak wiele jest 
jeszcze dobrych osób, które bezinteresownie pomagają innym. 

Mam do tych osób wielki szacunek bo są najlepsi „a ten jest najlepszy, kto chętnie daje, nigdy nie żąda zwrotu, a cieszy się 
nim; kto szczerze zapomniawszy o tym, co ofiarował, odbiera to jakby jemu wyświadczono dobrodziejstwo.” (Seneka Młodszy). 

Więc gimnazjalisto, licealisto apeluję do Ciebie: jest na Sądecczyźnie mnóstwo rodzin, które są w trudnej sytuacji finansowej 
i nie stać ich a produkty żywnościowe na święta i nie tylko na święta, więc może przełam swoją barierę wstydu i nie sugeruj się 
opiniami znajomych i zaangażuj się w akcję. Ciebie to nic nie kosztuje, a ktoś dzięki tobie przez całe święta będzie radował się 
z narodzin Jezusa Chrystusa i nie będzie musiał zamartwiać się, że jego dzieci będą głodne i będą pozbawione radości w tym 
szczególnym okresie roku. Przyłącz się do akcji i pomagaj zamiast siedzieć w domu i się nudzić. 

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Sara Ziemborak,  Gimnazjum,  Nowy Sącz 
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Dnia 13.12.2012 roku razem z koleżanką brałam udział w akcji „Serce-Sercu”. Mam wiele miłych wspomnień związanych 
z tym oto dniem. Na początku, gdy dowiedziałam się o tej akcji nie bardzo mnie ona zachęciła, może dlatego, że jestem z natury 
nieśmiała, a może dlatego, że bałam się przełamać i zacząć rozmawiać z nowo poznanymi ludźmi. Teraz już wiem, że był to 
jeden z najlepszych dni w moim życiu. Ta radość, że można pomóc innym, że można sprawić, że ich święta będę piękniejsze - to 
bezcenne przeżycie. 

Razem z koleżanką o godzinie 8 weszłyśmy do sklepu. Na początku nie wiedziałyśmy, co robić. Nie byłyśmy pewne, jak 
inni na nas zareagują, nie wiedziałyśmy jak się zachować. Zawsze jednak początki są trudne. Słyszałyśmy różne komentarze 
pod naszym adresem od pracowników sklepu: „Co one tu robią?”. Na szczęście spotkałyśmy miłą Panią Dyrektor, która pozwo-
liła nam wziąć wózek i działać. Na początku było trudno, nikt nic nie dawał do koszyka. Czasami traciłyśmy nadzieję, że coś 
zbierzemy. Postanowiłyśmy z koleżanką, że wrzucimy coś od siebie na dobry początek tak, żeby zachęcić ludzi. Niedługo po 
tym postanowieniu pierwsza osoba wrzuciła nam coś do koszyka! Ta radość, która pojawiła nam się na twarzy... - coś niesamo-
witego. Nigdy nie myślałam, że tak bardzo ucieszy mnie fakt, że ktoś wrzucił nam do koszyka mąkę. Potem już szło coraz lepiej. 
Po 8 godzinach miałyśmy prawie 3 koszyki! Byłyśmy tak zadowolone! Mimo tego, że niektóre osoby nas „zbywały”, oskarżały 
o to, że naciągamy innych, to jednak przeważnie zdarzali się ludzie, którzy czytali ulotki i mimo, że oni sami mało mieli, dzielili 
się z innymi. Najbardziej zapamiętam starszą Panią, która podeszła do nas i powiedziała „Niestety sama nie mam co jeść, żyję 
z emerytury. Ale wy jesteście młode, pomagajcie jeżeli tylko macie na to siłę. Dobrze robicie”. Mimo wszystko ta oto Pani, gdy 
wychodziła ze sklepu wrzuciła nam konserwy. Tutaj widać ludzką dobroć. Mimo tego, że ona sama nie ma, kupiła coś dla tych, 
którzy są w jeszcze trudniejszej sytuacji. Czasami nawet młodzież, która przychodziła do sklepu wrzucała jakieś produkty. Byli 
też tacy, którzy rzucali przed nami ulotkami. Wtedy nie było miło, ale i takich ludzi trzeba zrozumieć. Być może oni nie tolerują 
takich akcji, chociaż pewnie w głębi serca współczują innym - biedniejszym. Kilka dni po tym jak akcja się skończyła siedzieli-
śmy w klasie i pakowaliśmy dary! Cała klasa była zapełniona żywnością! Razem zrobiliśmy ponad 100 paczek! Dzięki nim ubo-
gie rodziny miały piękniejsze święta. Ja także miałam, bo żyłam myślą, że pomogłam innym, że zrobiłam coś, żeby im było lepiej
w te święta. Mogę sobie tylko wyobrazić ich uśmiechnięte oczy, ich twarz, która jaśnieje z myślą, że może być lepiej.  Akcja 
„Serce - Sercu” to akcja, która otworzyła moje serce na potrzeby innych, niegdyś przeze mnie niezauważanych... Dzięki takiej 
akcji stałam się bardziej otwarta na ludzi... Przez całą tą akcję podtrzymywały mnie na duchu słowa Jana Pawła II: „Człowiek 
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” I chociaż 
po tych 6 godzinach stania moje nogi odmawiały już po posłuszeństwa, na mojej twarzy widniał uśmiech. To on tak bardzo pod-
trzymywał mnie na duchu przez ten cały czas. Za rok, jeżeli będę mogła także pójdę na tą akcję, bo był to miło spędzony czas. 
Cieszę się, że mogłam pomóc i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału, bo warto. Ne tylko dlatego, że w tym dniu nie jest się 
w szkole, ale po to, żeby potem mieć takie wspomnienia jak ja mam. Dzięki takim dniom człowiek staje się bogatszy o nowy 
bagaż doświadczeń. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć te oto słowa: „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”. Są 
to słowa, które ciągle brzmią mi w uszach, a wypowiedział je Jan Paweł II, który zawsze umiał dzielić się z innymi tym, co miał.

Akcja ,,Serce - Sercu’’ oczami wolontariusza

Patrycja Zoń,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących i  Zawodowych,  Limanowa 






