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ŻŻOONNKKIILLOOWWEE    

PPOOLLAA  NNAADDZZIIEEII  

 



 My, uczniowie Zespołu Szkół w Konopiskach, 

postanowiliśmy wziąd udział w akcji „Żonkilowe Pole 

Nadziei”. 

 Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy miejsce, 

na którym posadziliśmy żonkile. Wiosną kwiaty 

rozkwitły żółtym kolorem inspirując nas  

do kontynuowania podjętej akcji. Od 7 do 11 kwietnia 

trwał w naszej szkole tydzieo „Żonkilowych Pól 

Nadziei”, o czym informowały plakaty rozmieszczone  

w szkole oraz na polu kwitnących kwiatów. Prace 

plastyczne przygotowali też uczniowie poszczególnych 

klas dekorując nimi zewnętrzną stronę drzwi swoich  

sal lekcyjnych. Motywem przewodnim prac było hasło 

„Nadzieja” odmieniane w różnych przypadkach. Dzieci 

przez ten tydzieo nosiły na swoim ubraniu żonkilowe 

znaczki. Koło wolontariatu i samorząd uczniowski 

wykonało stroiki wielkanocne oraz dekoracyjne jajka,  

a dochód z ich sprzedaży przeznaczyło na hospicjum. 

Przeprowadziło też zbiórkę pieniędzy, a wsparcie 

honorowało cegiełkami w postaci papierowych żonkili. 

Uczniowie na lekcjach plastyki wykonali kartki 

świąteczne, na języku polskim natomiast napisali 

życzenia dla pacjentów hospicjum. Klasy młodsze pisały 

„żonkilowe dyktando” i wykonały „żonkilowe 



kolorowanki”, niektórzy uczestniczyli w literackim 

konkursie „Radośd pomagania”.  

 Tydzieo upłynął nam pracowicie w żółtych barwach 

żonkili. Byliśmy radośni i podekscytowani faktem,  

że możemy wesprzed potrzebujących, bo jak powiedział 

Bernard Show „najgorszym naszym grzechem wobec 

bliźnich nie jest nienawiśd, ale obojętnośd”. 

 

 
 

 

 



Prace literackie klas IV-VI 

nt RADOŚĆ POMAGANIA… 

 

 

Gdy innym pomagam, 

a często się z tym zmagam 

świat staje się piękniejszy, 

a każdy dzień cenniejszy. 

Jestem bardziej wesoły, 

bo mogę pomagać chorym, 

oni też się radują, 

gdy mnie widują. 

 

 

 



 

Choć jestem jeszcze mała… 

 

To wciąż staram się pomagać, 

nie tracąc przy tym nadziei, 

że kogoś los uda mi się odmienić. 

Pragnę pokochać niekochanych, 

pocieszać niechcianych, 

dodawać wiary tym , którym się boją 

I samotnie stoją... 

I na nowo uczyć życia tych, 

którzy w nie , nie wierzą. 

Opiekować się słabszymi i chorymi. 

Obdarować ich radością i miłością. 

Chcę zrobić to - 

o czym każdy z Was opowie… 

Pragnę zostawić coś po sobie 

Promyk radości i dobra ślad, aby lepszy stał się świat. 

 

 

 



RADOŚĆ Z POMAGANIA 

 

Pewnego dnia w pracy zlecono mi przeprowadzid wywiad  

z modelką – Clarice Yonik, mieszkającą w Demokratycznej Republice 

Konga. Myślałam, że to kolejna zapatrzona w siebie dziewczyna, która 

za wszelką cenę chce zdobyd sławę, jednak moje podejrzenia okazały 

się zupełnie bezpodstawne, dzięki niej doświadczyłam wspaniałego 

uczucia. 

 Kilka dni później pojechałam na lotnisko. Byłam bardzo 

zdenerwowana, ponieważ mój samolot spóźniał się  już o półtorej 

godziny, a ja jestem strasznie niecierpliwa. 

W tym czasie postanowiłam przejrzed gazetę. Przewracałam po kolei 

wszystkie strony, gdy nagle ujrzałam zdjęcie Clarice. Była ubrana  

w piękną, zieloną sukienkę, a na głowie miała wielki, czarny kapelusz. 

Trzeba przyznad, że była po prostu przepiękna.  

Na następnej stronie zobaczyłam, jednak coś dziwnego. Ta sam 

dziewczyna, która wyglądała niczym księżniczka z bajki ubrała się  

w stare, brudne ubrania i pozowała do zdjęcia z gromadką 

afrykaoskich dzieciaków. Już miałam przeczytad, o co w tym chodzi, 

gdy nagle usłyszałam, że mój samolot jest gotów do odlotu. Wzięłam 

mój bagaż podręczny i wyruszyłam w jego stronę. Niestety, moje 

miejsce znajdowało się obok małej dziewczynki, która ciągle miała do 

mnie jakieś pytania. Na szczęście po godzinie lotu usnęła,  

a ja mogłam wyjąd moją gazetę i dokładnie przeczytad artykuł 

zamieszczony pod zdjęciem modelki. 

Nic ciekawego się nie dowiedziałam, poza tym, że Clarice angażuje się 

w różne prace charytatywne. Po tylu latach w mojej branży 

wiedziałam, co to oznacza. To całe angażowanie to tylko tania 



sztuczka, którą stosuje wielu celebrytów, aby pokazad światu, że jest 

się dobrym, współczującym człowiekiem, a tak naprawdę później 

nawet nie zainteresuje się, co się dzieje z instytucją, której pomagał. 

Po kilkugodzinnym locie samolot wylądował na lotnisku,  

a ja przesiadłam się do służbowego samochodu, którym pojechałam 

do hotelu. Po w miarę krótkiej podróży byłam już na miejscu. 

Poszłam do recepcji odebrad klucz i udałam się do mojego 

apartamentu. Gdy przekroczyłam próg drzwi, to wykrzyknęłam  

z zachwytu. Pokój był olśniewający! Na białych meblach, które zostały 

przyozdobione złotymi elementami stały, w wazonach, moje ulubione 

kwiaty, czyli lawendy. Całe pomieszczenie wypełniło się  

ich zapachem. Czułam się jak w siódmym niebie. 

Byłam wszystkim bardzo zachwycona, do chwili, gdy otworzyłam 

drzwi balkonowe. Widok z nich ukazywał okropne rzeczy. Po ulicy 

włóczyły się dzieci, który żebrały do turystów, jednak oni je 

ignorowali. Postanowiłam, że nie będę się temu przyglądad, więc 

przesunęłam firankę, tak aby zasłoniła ten przerażający obraz.  

Chwilę później poszłam na kolację, gdzie miałam spotkad się  

z menedżerką Clarice. Nasz rozmowa nie przebiegała długo, ponieważ 

owa pani spieszyła się na kolejne spotkanie. Dowiedziałam się tylko, 

że jutro o jedenastej będę mogła przeprowadzid wywiad. Kilka minut 

później wróciłam do pokoju i postanowiłam porządnie się wyspad 

przed kolejnym dniem. 

Rano niespodziewanie obudziło mnie stukanie do okna. Okazało się, 

że była to mała, kolorowa papuga. Zdenerwowałam się, bo chciałam 

się wyspad.  



Chwilę później byłam już ubrana w białą, koronkową sukienkę 

 i popijałam kanapkę pyszną kawą z pianką. Następnie poszłam do sali 

konferencyjnej, gdzie miałam spotkad się z Clarice. 

Ona już tam była. Byłam nieco zawstydzona, że musiała na mnie 

czekad, ale chyba dopisywał jej dobry humor. Postanowiłam zacząd 

 z nią rozmowę, lecz ona mnie ubiegła. 

- Dzieo dobry. Czy to pani ma ze mną przeprowadzid ten wywiad? – 

spytała Clarice. 

- Witam. Owszem, to ja jestem tą dziennikarką – odpowiedziałam. 

- W takim razie nie widzę przeszkód dla których nie mogłybyśmy już 

zacząd – oznajmiła Clarice i uśmiechnęła się szeroko. 

- Dokładnie, więc startujemy – powiedziałam i zaczęłam zadawad 

modelce różne pytania na temat jej prywatnego życia jak również 

tego, co dzieje się aktualnie w świecie mody. 

Po skooczonym wywiadzie, z którego byłam zadowolona, 

postanowiłam zapytad się Clarice, co sądzi o sytuacji dzieci, które żyją 

w tym kraju. Ona nic nie odpowiedziała. Dała mi kartkę z jakimś 

adresem i oznajmiła, abym tam jutro rano przyszła i założyła luźne 

ubrania. 

Muszę przyznad, iż zabrzmiało to dosyd tajemniczo. Postanowiłam,  

że na pewno się tam pojawię i zbadam tą cała sprawę. 

Następnego dnia stałam już pod adresem zapisanym na kartce. 

Zastosowałam się do wskazówki modelki i założyłam luźną koszulkę 

oraz sportowe szorty. Zadzwoniłam do drzwi, jednak nikt nie 

otwierał. Powtórzyłam tą czynnośd kilka razy, lecz to znowu nic nie 

dało. Już miałam wrócid do hotelu, gdy nagle Clarice otworzyła drzwi. 

Powitała mnie serdecznie i zaprosiła do środka. Powiedziała, żebym 



usiadła na kanapie. Zrobiłam to i zapytałam się jej, po co kazała mi tu 

przyjśd. Powiedziała że już wszystko mi wyjaśnia. 

- Zadała mi pani wczoraj pytanie, na które udzielę teraz odpowiedzi. 

Sądzę, że sytuacja tych dzieci jest straszna. Ich rodziny są bardzo 

biedne, więc muszą codziennie żebrad. Nie mogą pozwolid sobie na 

pyszny posiłek, dzieci nie chodzą do szkoły, ich każdy dzieo to walka  

o przetrwanie, dlatego postanowiłam im pomagad – oznajmiła 

Clarice. 

- Rzeczywiście nie wygląda to kolorowo. Jak pani im pomaga? – 

spytałam. 

- Proszę za mną – powiedziała modelka, chwyciła mnie za rękę 

 i poprowadziła w stronę tylnego wyjścia. 

Nagle moim oczom ukazał się duży plac, po którym biegało mnóstwo 

afrykaoskich dzieci. Ten widok bardzo mnie zdziwił, nie wiedziałam,  

o co chodzi, lecz Clarice wszystko dokładnie mi wyjaśniła. 

Powiedziała, że zbudowała ten plac, aby biedne dzieci mogły tu 

przychodzid, ponieważ w tym miejscu mogą zjeśd porządny posiłek, 

nauczyd się pisad i czytad oraz bezpiecznie się bawid. Byłam pod 

wielkim wrażeniem, że Clarice jest taka hojna i troskliwa o los małych 

Afrykaninów. Zaoferowałam jej pomoc w dzisiejszym dniu. Po jej 

minie było widad, że jest bardzo szczęśliwa. Dała mi kilka zadao. 

Miałam pobawid się z dziedmi w chowanego, nauczyd dziewczynki 

robid warkocza oraz przygotowad dla wszystkich sałatkę owocową. 

Zgodziłam się, jednak nagle uświadomiłam sobie, że nie znam języka, 

którym posługują się mieszkaocy tego kraju. Clarice oznajmiła mi,  

że o to nie muszę się martwid, ponieważ nauczyła te dzieci języka 

angielskiego, a one świetnie go przyswoiły i da się z nimi dogadad.  

Po tych słowach zabrałam się do roboty. Spełniłam wszystkie prośby 



modelki i byłam szczęśliwa, że podołałam tym zadaniom.  

Po skooczonym dniu Clarice odezwała się do mnie: 

- Serdecznie dziękuję ci za pomoc. Naprawdę dużo dzisiaj zrobiłaś. 

Możesz byd z siebie dumna. 

- Ależ to ja ci dziękuję. Dzięki tobie stałam się wrażliwa na los drugiej 

osoby i doświadczyłam cudownego uczucia – powiedziałam  

do wspaniałej dziewczyny. 

- Naprawdę? Jakiego to uczucia dzisiaj doznałaś? – spytała Clarice. 

- Radości z pomagania. To wspaniałe i  wyjątkowe uczucie.  

Ty zapewne przeżywasz to na co dzieo, lecz ja nie miałam jeszcze 

takiej okazji. Jestem ci bardzo wdzięczna za to, że pomogłaś mi go 

doznad – powiedziałam. 

- Ależ nie ma za co. Ja również cieszę się, że ci się udało. Myślę też,  

że to nie jednorazowe uczucie i w twoim życiu pojawi się jeszcze 

wiele razy – oznajmiła radośnie Clarice. 

- Na pewno. A teraz wybacz, ale muszę już wracad do hotelu, bo jutro 

mam wylot. Jeszcze raz dziękuję ci za wszystko. Dobrej nocy – 

powiedziałam i uściskałam tą cudowną dziewczynę. 

Następnego dnia pojechałam na lotnisko i odleciałam do Anglii. 

Opublikowałam wywiad w gazecie, który zyskał bardzo dobre opinie, 

lecz nie z tego się cieszyłam. Zrozumiałam, że radośd z pomagania  

to jedno z najwspanialszych uczud na świecie i każdy powinien  

je doznad. Jest mi też przykro, że źle oceniłam Clarice,  

bo to naprawdę wspaniała i wielkoduszna osoba. Jedna z takich, 

dzięki którym świat może stad się lepszy.  

 

 



 

Radość pomagania, czyli pomoc 

jest wspaniałym zajęciem wolnej 

chwili i zawsze… 

 Pomoc prawie nic nie kosztuje, dla nas to nic takiego, 

ale dla osób, które same z tej pomocy korzystają to 

naprawdę wiele. Większość z nas nie wie, jakie to 

wspaniałe widzieć uśmiech na twarzach słabszych 

osób, lecz są osoby, które nigdy nie pomogły np. w 

niesieniu zakupów lub w przeprowadzeniu przez ulicę 

innej osoby. Jest tyle sposobów na pomoc, a my 

musimy tylko je poznać i wypróbować a, się od tego 

uzależnimy.                   

 

 



„Radość pomagania”                                                                                               

       Pewnego razu  ja z moją przyjaciółką wstąpiłyśmy do szkolnego 

wolontariatu, aby zdobyd punkty do gimnazjum. Miały byd to zwykłe 

zajęcia dodatkowe, lecz  po pewnym czasie wszystko się zmieniło. 

       Pierwszego  dnia służby zorganizowaliśmy zbiórkę  zakrętek,  

z których  później mały Adaś miał dostad wózek inwalidzki. Akcja 

potoczyła się bardzo szybko przez pierwsze kilka tygodni 

zgromadziliśmy, aż 2 tony surowca. Po miesiącu uzbieraliśmy 

wreszcie na wózek. Przewodniczący klubu  poprosił nas  

o dostarczenie sprzętu. Byłyśmy uradowane, że to nas wyznaczył. 

Kiedy dotarłyśmy  zobaczyłyśmy małego chłopczyka bez nogi. Był 

bardzo wesoły, jak nas zobaczył,  ucieszył się niezmiernie z nowego 

wózka. Czułyśmy, że spełniłyśmy swoją rolę. Następną akcją była 

zbiórka karmy, koców, misek i rzeczy dla schroniska „Cztery łapy”. 

Uczniowie przejęli się tym tematem i zaczęli przynosid to, co mogli. 

Niebawem zaniosłyśmy ofiarowane przedmioty schronisku. 

Zobaczyłyśmy, że gdyby nie nasza pomoc zwierzęta miałyby gorsze 

warunki. Kilka dni później moja przyjaciółka Ada postanowiła 

przygarnąd szczeniaka, którego spotkała niedawno w przytułku sama 

wiedziałam, że to miłośd od pierwszego wejrzenia. Piesek był 

zwykłym kundelkiem, lecz miał w sobie coś niezwykłego .Po tym 

zdarzeniu wszędzie z nami chodził. Kilka miesięcy później miałyśmy 

odwiedzid dom spokojnej starości. Zobaczyłyśmy starsze osoby, 

których nie miał, kto odwiedzid ani opiekowad się nimi. Spotkałyśmy 

tam  staruszkę,  która opowiedziała nam o historii swojej rodziny.  

Jej jedyna córka zmarła wraz z dziedmi w wypadku samochodowym, 

dlatego zięd postanowił ją tu zostawid,  sam miał na głowie swoich 

rodziców. Pani ta bardzo nas polubiła i poprosiła, żebyśmy ją częściej 

odwiedzały, ponieważ przypominamy jej swoje siostry jak były młode. 

W tym samym dniu spotkałyśmy moją sąsiadkę, o której jej syn 



powiedział, że wyjechała i nie wróci, co okazało się nie prawdą.  

Od razu  zapytałam: 

- To pani nie zagranicą ? 

- Nie kochanie - odpowiedziała. 

-  Pani syn mówił coś innego. 

- Mam do ciebie prośbę,  moja siostra przebywa teraz w naszym 

mieście chciałam,  abyś ją odwiedziła ze swoją przyjaciółką i poprosiła 

o to, aby przyszła do mnie . 

-Dobrze, tak zrobimy - odpowiedziałyśmy chórem. 

Chwilę później staruszka podała adres do domu siostry. Kilka minut 

zajęło  dotarcie do wyznaczonego miejsca.  Nagle otworzyły się drzwi 

i ukazała się mała starsza kobieta, która powiedziała: 

-Witajcie dziewczynki, co chciałyście ?-spytała się miłym głosem 

staruszka. 

-Przysłała nas pani siostra, chciała by się spotkad z panią. 

-Ona tu jest? Byłam niedawno u niej w domu, ale był tylko jej syn, 

który powiedział, że wyjechała na wycieczkę 

-Nie to nie prawda! Wysłał ją do domu spokojnej starości , a ona tam 

się źle czuję. 

-Jutro planuję  ją odwiedzid i zabrad do mojego małego gniazdka. 

-Świetny pomysł!- krzyknęły. -Dziękujemy za gościnę. 

-Do widzenia. 

-Do widzenia. 



Poczułyśmy  się wspaniale! Kilka dni później dowiedziałyśmy się,  

że siostry mają się dobrze  i mieszkają razem. Pewnego razu 

przechodziłyśmy koło parku zobaczyłyśmy mnóstwo osób 

bezdomnych. Postanowiłyśmy zorganizowad akcję „Pomoc 

bezdomnym” .    

Nie wierzyłyśmy ile zmieniłyśmy w życiu wszystkich mieszkaoców 

dzięki zwykłemu wstąpienia do wolontariatu. Zrozumiałyśmy,  

że z pomocy innym można czerpad prawdziwą radośd. 

 

 

 

 

 



Relacja fotograficzna 

z przebiegu akcji  

„Żonkilowe pola nadziei” 

rok szkolny 2013/2014 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



REALACJA FOTOGRAFICZNA Z TYGODNIA 

„ŻONKILOWYCH PÓL NADZIEI” 
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