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im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 
 
 

Po drugiej stronie lustra, czyli bibliotekarz wolontariuszem 
 

Streszczenie: Artykuł prezentuje osobiste doświadczenia autorki jako wolontariuszki, która rozpoczęła 
swoją przygodę z wolontariatem na piątym roku studiów i kontynuuje ją do dziś, pracując jednocześnie 
na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej. W artykule zostały omówione 
wybrane programy, wydarzenia kulturalne oraz inne inicjatywy, w których uczestniczyła autorka, a 
także projekty, w których brała udział dzięki znajomościom zawartym podczas pełnienia obowiązków 
wolontariusza. 
 
Słowa kluczowe: wolontariat, nauczyciel bibliotekarz 

 
 
Dlaczego „po drugiej stronie lustra”? 
 
Na początku listopada 2011 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich udostępniło na 
stronie swojego portalu Katalog bibliotek oferujących staże i praktyki dla 
wolontariuszy (http://sbp.pl/o_bibliotekach/katalog_ogloszen1). Dla mnie jako osoby, 
która na piątym roku studiów rozpoczęła przygodę z wolontariatem, a obecnie 
równocześnie pracującej w bibliotece szkolnej, jest to niewątpliwie inicjatywa godna 
uwagi, zwłaszcza ze względu na fakt, iż rok 2011 decyzją Rady Unii Europejskiej 
został ustanowiony Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującego Aktywność 
Obywatelską. Jednakże nie będę w niniejszym tekście omawiać współpracy 
pomiędzy bibliotekarzami i wolontariuszami ani też wolontariatu w bibliotece, gdyż 
nigdy się takowym nie zajmowałam. Chciałabym natomiast podzielić się swoimi 
doświadczeniami w zakresie tzw. wolontariatu kulturalnego, czyli współpracy z 
instytucjami kultury i wsparciem udzielanym podczas organizacji wydarzeń 
kulturalnych. Ów wolontariat w moim przypadku to nie tylko tytułowy „drugi etat”, lecz 
może nawet i trzeci... 
 
Wolontariat, czyli o co tu chodzi? 
 
Nie chcę skupiać się w niniejszym tekście szczegółowo na genezie, idei, aspektach 
prawnych wolontariatu itp., jednakże moja wolontariacka dusza nakazuje mi 
wspomnieć o takich aspektach, jak definicja, kto może zostać wolontariuszem, gdzie 
możemy być wolontariuszami, co nas do tego motywuje i czy z wolontariatu mogą 
płynąć dla nas jakieś korzyści. 
 
W Polsce kwestie dotyczące wolontariatu reguluje uchwalona w 2003 r. Ustawa o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2. W świetle ustawy wolontariuszem 

                                                        
1
 Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 29.11.2011 r. 

2
 Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 29 maja 

2003 r., nr 96, poz. 873. 

http://sbp.pl/o_bibliotekach/katalog_ogloszen
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jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia 
odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach określonych w ustawie3. 
 
Wolontariat najczęściej definiujemy w następujący sposób: bezpłatne, dobrowolne, 
świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, 
okresowy, indywidualny, grupowy itd.4 Jak wynika z przytoczonej definicji, działań na 
rzecz rodziny, kolegów czy przyjaciół nie możemy nazwać działaniami 
wolontaryjnymi, pomoc babci przy zakupach czy też opieka nad nią w czasie choroby 
nie będzie czyniła z nas wolontariuszy. 
 
Kim zatem jest wolontariusz? Wolontariusz to każdy (bez względu na wiek, płeć, 
wykształcenie), kto dobrowolnie i bezinteresownie działa na rzecz innych w 
organizacjach i instytucjach publicznych, poza sferą komercyjną5. W myśl tej definicji 
wolontariusz nie może pobierać żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Nie 
oznacza to jednak, że osoby zajmujące się wolontariatem nie mają żadnych korzyści 
z podejmowanych przez siebie działań. Profitów z działalności wolontariackiej może 
być naprawdę wiele, są to m.in.: 
 

 nowe doświadczenia życiowe, 

 nowe umiejętności wpływające na podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

 możliwość uczestnictwa w szkoleniach, 

 kontakty, wolontariat daje możliwość poznania ciekawych ludzi, przedstawicieli 
różnych instytucji i organizacji, 

 rozwój umiejętności społecznych, pracy w grupie, komunikatywności, 

 nowe znajomości i przyjaźnie, 

 efektywne spędzanie wolnego czasu, 

 poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, 

 w przypadku wolontariatu zagranicznego, możliwość zwiedzania ciekawych 
miejsc. 

 
Na pytanie, kto może być wolontariuszem, odpowiedź jest prosta — każdy, kto 
będzie chciał wykazać się bezinteresowną pomocą na zasadach określonych we 
wspomnianej wcześniej ustawie, w tym także: 
 

 osoby bezrobotne — a wykonywanie przez nich świadczeń nie powoduje 
utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, 

 cudzoziemcy — świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako 
świadczenie pracy lub usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w 
Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać 
wolontariuszami, 

                                                        
3
 JORDAN, P. Przyjazny krąg. W: BEŁDOWSKA, M. (red.). Wolontariat w Ośrodkach Pomocy 

Społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 2008, s. 11. 
4
 Wolontariat. W: Centrum Wolontariatu [on-line]. [Dostęp 01.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=92. 
5
 JORDAN, P. dz. cyt., s. 12. 

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=92
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 małoletni — czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale 
muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie6. 

 
Warto nadmienić, że wolontariuszami mogą być też: 

 osoby niepełnosprawne — jedną z form wolontariatu, w której mogą 
uczestniczyć jest tzw. e-wolontariat, czyli krótko mówiąc wolontariat w sieci, 

 członkowie stowarzyszeń, którzy mogą wykonywać na ich rzecz zadania w 
ramach wolontariatu. 

 
W poprzednim akapicie wspomniałam, że można być wolontariuszem w Internecie, 
inne miejsca, w których można pełnić wolontariat to: 
 

1. organizacje pozarządowe — podmioty prawne (posiadające zdolność prawną) 
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o 
finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku — w praktyce 
przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, 

2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin lub 
powiatów, 

3. spółdzielnie socjalne, 
4. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych 

kościołów lub związków wyznaniowych np. parafie, zakony, ale też bractwa 
prawosławne, gminy żydowskie lub muzułmańskie, 

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, 
będące spółkami, które: nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych, nie przeznaczają zysku do 
podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników 
(czyli tzw. spółki non-profit), 

6. organy administracji publicznej — centralnej i samorządowej, 
7. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 

nadzorowane przez te organy m.in.: 

 szkoły i inne placówki oświatowe, 

 instytucje kultury: teatry, filharmonie, biblioteki, muzea, galerie sztuki, 
ogniska artystyczne, domy kultury, 

 jednostki organizacyjne pomocy społecznej: ośrodki pomocy 
społecznej, domy opieki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 
ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

 zakłady opieki zdrowotnej7. 
 
Wolontariuszami możemy być w niemal każdej instytucji publicznej czy też 
organizacji (np. szpital, dom kultury, kościół, szkoła, muzeum, stowarzyszenie na 
rzecz osób niepełnosprawnych), z pominięciem sfery działalności gospodarczej tych 
instytucji. 
 
Ostatni aspekt, o którym chcę wspomnieć to motywacje, jakimi kierujemy się przy 
takiej formie aktywności społecznej. Wolontariuszem można być m.in. ze względu na: 

                                                        
6
 Wolontariat. O czym każdy wolontariusz powinien wiedzieć? [on-line]. [Dostęp 01.12.2011]. 

Dostępny w World Wide Web: http://erw2011.gov.pl/static/upload/o-czym-kazdy-wolontariusz.pdf. 
7
 Wolontariat. O czym każdy wolontariusz...dz. cyt. 

http://erw2011.gov.pl/static/upload/o-czym-kazdy-wolontariusz.pdf
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 chęć pozyskania nowych umiejętności, a przez to poszerzenie swoich 
kompetencji zawodowych, 

 chęć bycia bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, 

 chęć pozyskania nowych znajomości i kontaktów, 

 chęć podzielenia się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, 

 chęć sprawdzenia się, 

 chęć niesienia pomocy innym, 

 chęć dobrego wykorzystania wolnego czasu, 

 satysfakcję z wykonywanej pracy. 
Powodów, dla których ludzie angażują się w wolontariat zapewne będziemy mieli tak 
wiele, jak wielu jest wolontariuszy. Powyżej podałam jedynie przykłady motywacji, 
które są zbieżne z moimi. 
 
W artykule pominęłam inne ważne kwestie dotyczące wolontariatu, takie jak: 
porozumienia, ubezpieczenia, kwestie podatkowe oraz prawa i obowiązki 
wolontariusza, w związku z czym tych Czytelników, których interesują te zagadnienia 
odsyłam do bardzo przystępnej, cytowanej już przeze mnie publikacji Wolontariat. O 
czym każdy wolontariusz powinien wiedzieć? (http://erw2011.gov.pl/static/upload/o-
czym-kazdy-wolontariusz.pdf) dostępnej na oficjalnej stronie obchodów 
Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską 2011. 
 
Program „Wolontariusz ESK” 
 
Przejdźmy teraz do meritum tego artykułu, czyli moich osobistych doświadczeń w 
zakresie wolontariatu. Jak już wspomniałam na początku, swoją przygodę z 
wolontariatem rozpoczęłam na piątym roku studiów na kierunku Informacja Naukowa 
i Bibliotekoznawstwo UMCS w Lublinie. W roku 2009 ogłoszono nabór do programu 
„Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016”. To, czym był program 
„Wolontariusz ESK” i po co został powołany, najlepiej wyjaśnią dwa cytaty:  
 
Program powstał z potrzeby stworzenia sieci wolontariuszy współpracujących na 
stałe z lubelskimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i artystami8.  
 
Obejmuje on nie tylko nabór wolontariuszy i wskazywanie im zadań, ale również 
kompleksowe szkolenie i możliwości realizacji własnych pomysłów, co czyni go 
programem pionierskim w obszarze wolontariatu kulturalnego9. 
 
Program realizowany był przy współpracy Fundacji Kultura Enter i Warsztatów 
Kultury, a jego ówczesnymi koordynatorkami były Agata Will i Ewelina Kruszyńska. 
Ów program edukacyjny przez dwie edycje był swoistym vademecum wolontariusza i 
dał wolontariuszom możliwość wychodzenia z własnymi inicjatywami. Dane mi było 
być uczestniczką pierwszej edycji programu, na którą składały się trzy moduły: 
obowiązkowy, fakultatywny i praktyka. W ramach modułu obowiązkowego miałam 
możliwość uczestniczenia w następujących szkoleniach: 

                                                        
8
 Program Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury 2016 [on-line]. [Dostęp 29.11.2011]. Dostępny w 

World Wide Web: http://www.warsztatykultury.pl/Wolontariusz_ESK_2016-1-36-3.html. 
9
 Wolontariat. W: KONDRASIUK, G., ZIELIŃSKI, M. M. (red.). Lublin Europejska Stolica Kultury 2016. 

Aplikacja finałowa. Lublin: Miasto Lublin, 2011, s. 38. 

http://erw2011.gov.pl/static/upload/o-czym-kazdy-wolontariusz.pdf
http://erw2011.gov.pl/static/upload/o-czym-kazdy-wolontariusz.pdf
http://www.warsztatykultury.pl/Wolontariusz_ESK_2016-1-36-3.html
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 Czym jest wolontariat — działania animacyjne jako proces integracji, 

 Przygotowanie do praktycznej działalności wolontariusza podczas wydarzeń 
kulturalnych, 

 Infrastruktura kultury w Lublinie, 

 Idea Europejskiej Stolicy Kultury oraz starania Lublina o ten tytuł, 

 Współpraca międzynarodowa — kontakty międzynarodowe Lublina, 

 Środowisko kultury Lublina — historia środowisk kulturalnych w Lublinie od 
czasów PRL, 

 Działalność i funkcjonowanie instytucji kultury na przykładzie Warsztatów 
Kultury, 

 Historia Lublina w Lubelskich Podziemiach — zwiedzanie Lubelskich 
Podziemi. 

 
Spośród szkoleń fakultatywnych wybrałam wszystkie możliwe opcje i uczestniczyłam 
w następujących zajęciach: 
 

 Marketing w działalności kulturalnej, 

 Obsługa techniczna w działalności kulturalnej — podstawy obsługi sprzętu 
oraz metody realizacji światła i dźwięku, 

 Redagowanie tekstów, 

 Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną, 

 Aspekty prawne w działalności kulturalnej. 
 
Szkolenia te prowadzone były m.in. przez pracowników Warsztatów Kultury, Urzędu 
Miasta, programu „PROJEKTOR — wolontariat studencki” czy Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Do modułów szkoleniowych 
dochodził jeszcze moduł praktyczny, na który składała się działalność w grupach 
zadaniowych (w moim przypadku była to grupa kontaktowa, odpowiedzialna m.in. za 
kontakt między instytucjami a wolontariuszami czy też zbieranie informacji o tym, 
przy jakich wydarzeniach wolontariusze mogą się udzielać; w późniejszym okresie 
grupa ta została połączona z grupą „dzielnice”, zajmującą się m.in. zbieraniem 
informacji o instytucjach działających w dzielnicach miasta i ich potrzebach. 
 
Drugim elementem praktyki był udział w realizacji wydarzeń kulturalnych na terenie 
Lublina i regionu. Możliwości mieliśmy naprawdę dużo, m.in. Lubelskie Spotkania 
Literackie „Miasto Poezji”, Noc Kultury, Międzynarodowy Festiwal Młodego Kina 
„Pełny Metraż”, Lubelska Gala Filmu Niezależnego „Złote Mrówkojady”, Festiwal 
Kultury Iberyjskiej „Fiest Alegria” czy Jarmark Jagielloński. Na czym polegała praca 
przy konkretnych wydarzenia, można by długo opowiadać, dla przykładu podam, 
czym zajmowałam się podczas wolontariatu przy Lubelskich Spotkaniach Literackich 
„Miasto Poezji” organizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN”, w 
których uczestniczyłam dwa lata z rzędu i zapewne zgłoszę się do pomocy przy 
kolejnej edycji. Przy trzeciej edycji Festiwalu „Miasto Poezji” miałam okazję 
współorganizować tzw. Mieszkanie Poezji, czyli spotkanie poświęcone poezji w 
przestrzeni prywatnego mieszkania oraz pomagać przy bloku „Poezja dla 
najmłodszych”, w ramach którego do moich zadań należało poprowadzenie 
spotkania z przedszkolakami (czytanie wierszy, animacja poprzez zabawę). Podczas 
czwartej edycji do moich obowiązków należały: działania w biurze festiwalowym 
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(m.in. promocja festiwalu w Internecie), prowadzenie punktu info oraz organizacja 
spotkania i warsztatów z p. Małgorzatą Strzałkowską (autorką i ilustratorką książek 
dla dzieci). Mimo iż program zakończył się w grudniu 2010 r., w dalszym ciągu 
kontynuuję działalność wolontariacką rozpoczętą podczas modułu praktycznego, 
m.in. poprzez pomoc przy wspomnianej już czwartej edycji „Miasta Poezji”, przy Nocy 
Kultury (obsługa punktu informacyjnego), ale także poprzez inicjatywy podejmowane 
przez samych wolontariuszy, jak np.: 
 

 akcję społeczno-informacyjną „Za!-loguj się”, która miała na celu aktywne 
włączenie mieszkańców Lublina w starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
poprzez zebranie podpisów na specjalnie do tego przygotowanych banerach, 
z których podczas finału akcji na Placu Litewskim zostało ułożone logo ESK 
Lublin 2016 (http://www.warsztatykultury.pl/Final_akcji_bdquo_Za_loguj_sie_rdquo_-2-151-

2.html). W czasie trwania tej akcji miałam możliwość podjęcia się takich 
obowiązków jak: przygotowanie i opieka nad punktem informacyjnym, 
koordynacja działań w punkcie informacyjnym, udzielanie osobom 
zainteresowanym informacji na temat projektu, idei Europejskiej Stolicy Kultury 
oraz kandydatury miasta Lublina do tego tytułu, sporządzanie sprawozdania z 
przebiegu akcji, kontakt z artystami występującymi podczas finału akcji, 
zamieszczanie informacji o projekcie na portalach internetowych, 
 

 

Fot. 1. Akcja Za!-loguj się. Aut. Rafał Bil. 

 

 happening „Homologacja Europejskiej Stolicy Kultury” (http://www.wolontariat-
esk.yoyo.pl/news.php?readmore=164), podczas którego sprawdzaliśmy 
techniczne przygotowanie naszych rowerzystów do poruszania się po mieście, 
jak i poza nim, a także wręczaliśmy drobne gadżety w postaci opaski 
odblaskowej, 

 Lublin — Miasto w Dialogu i „Lublin Europejska Stolica Wolontariatu” — 13 
czerwca 2011 r. gościliśmy w Lublinie ekspertów ESK, którzy oceniali nasze 
starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Tego dnia wolontariusze 
ESK ponownie zbierali głosy poparcia mieszkańców dla kandydatury Lublina, 
w postaci odcisków dłoni na specjalnym banerze przedstawiającym Dłoń 
Dialogu (http://www.youtube.com/watch?v=WAH-nzgM9WQ). Tego dnia 

http://www.warsztatykultury.pl/Final_akcji_bdquo_Za_loguj_sie_rdquo_-2-151-2.html
http://www.warsztatykultury.pl/Final_akcji_bdquo_Za_loguj_sie_rdquo_-2-151-2.html
http://www.wolontariat-esk.yoyo.pl/news.php?readmore=164
http://www.wolontariat-esk.yoyo.pl/news.php?readmore=164
http://www.youtube.com/watch?v=WAH-nzgM9WQ
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ruszył też projekt Lublin Europejska Stolica Wolontariatu, na który składały się: 
flash mob, gra miejska, noc z wolontariatem (pokaz filmików prezentujących 
różne oblicza wolontariatu, występ kabaretu Świerszczychrząszcz oraz 
potańcówka wolontariacka), a także kręcenie filmu promującego wolontariat 
(obecnie w fazie montażu),  
 

  

Fot. 2. Akcja Lublin — Miasto w Dialogu. Aut. Rafał Bil. 

 

 happening z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia) — 
przyłączyliśmy się też do ogólnopolskiej akcji, zainicjowanej przez Grupę 
Wolontarystyczną „Agrafka” z Pabianic, która polegała na zebraniu się 
wolontariuszy i sympatyków wolontariatu w jednym miejscu i ustawieniu się w 
kształt serca z zapalonymi świecami w dłoniach. 

 
Inne akcje zrealizowane przez wolontariuszy to: „Popieram Lublin 2016” czy „Na 
tropie ESK”. Zaś inne inicjatywy podejmowane przeze mnie w charakterze 
wolontariusza to m.in. spisywanie historii mówionych dla Stowarzyszenia Homo 
Faber czy też redagowanie tekstów dla różnych portali internetowych. 
 
Druga edycja programu „Wolontariusz ESK” różniła się nieco od pierwszej, na co 
wpływ miały m.in. sugestie uczestników pierwszej edycji, przy jej okazji stworzono 
także „Bazę Aktywnych Wolontariuszy” — elektroniczną bazę na temat uczestników 
projektu (http://www.warsztatykultury.pl/Druga_edycja_projektu_bdquo_Wolontariusz_ESK_Lublin_2016_rdquo_-1-125-

8.html). 
 
Program „Wolontariusz Kultury” 
 

Mimo że Lublin nie otrzymał tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, zainteresowanie, 
jakim cieszyły się obie edycje programu „Wolontariusz ESK” doprowadziło do 
powstania jego kontynuacji — programu „Wolontariusz Kultury”. Głównym celem 
aktualnej edycji programu jest rozbudowa zaplecza wolontariackiego oraz 
podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jej znaczeniu w kontekście budowania 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i strategii kultury Miasta Lublina na lata 

http://www.warsztatykultury.pl/Druga_edycja_projektu_bdquo_Wolontariusz_ESK_Lublin_2016_rdquo_-1-125-8.html
http://www.warsztatykultury.pl/Druga_edycja_projektu_bdquo_Wolontariusz_ESK_Lublin_2016_rdquo_-1-125-8.html
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2012-202010. Nie będę szczegółowo omawiać bieżącej edycji, wspomnę tylko o roli, 
jaka przypadła mi w udziale przy jej realizacji. Wraz z kilkoma innymi wolontariuszami 
pełnimy w niej funkcję swoistych opiekunów, tzw. buddies. Jako buddies w razie 
potrzeby służymy wsparciem oraz swoim doświadczeniem uczestnikom bieżącej 
edycji, chociażby w przygotowaniu gali na zakończenie tegorocznej edycji. Do 
naszych obowiązków należy również baczna obserwacja ich zachowania i 
aktywności w trakcie zajęć, na podstawie której piszemy raporty mające przyczynić 
się do wyłonienia i odpowiedniego wyróżnienia najlepszych uczestników. 
Niezmiernie, jako bibliotekarkę i wolontariuszkę zarazem, cieszy mnie fakt, że w tej 
edycji znalazły się dwie panie pracujące w bibliotece działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Trawnikach. Mam nadzieję, że dzięki nim grono wolontariuszy 
bibliotekarzy będzie stale się powiększać. 
 
Wszystkich, których zainteresowały programy „Wolontariusz ESK” i „Wolontariusz 
Kultury” oraz działania podejmowane przez uczestników tych programów, zapraszam 
na naszego facebookowego fan page’a: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/WESK2016. 
 
Projekt „Wspólny Lublin” 
 
Przejdę teraz do dwóch inicjatyw, w których moje zaangażowanie jest wynikiem 
udziału w programie „Wolontariusz ESK”. Jak już wspomniałam wcześniej, jedną z 
korzyści, jakie może ze sobą nieść wolontariat, są nowe znajomości i kontakty, m.in. 
w różnych instytucjach kultury, a te z kolei mogą otworzyć przed nami nowe 
możliwości. W moim przypadku było to poznanie podczas programu „Wolontariusz 
ESK” Agnieszki Jarmuł, obecnie pracowniczki Ośrodka „Brama Grodzka — Teatr 
NN”. Rok temu zaproponowała mi poprowadzenie projektu „Wspólny Lublin”. 
Wspominam o nim z dwóch względów: po pierwsze moja praca przy tym projekcie 
jest niewątpliwie korzyścią wynikłą z moich wcześniejszych działań wolontariackich, 
po drugie projektowi temu jest bliska idea wolontariatu. 
 
„Wspólny Lublin” to projekt edukacyjno-animacyjny, którego głównym celem jest 
nieodpłatne przekazywanie wiedzy osobom, które wyrażą chęć jej pozyskania. 
Uczestnikiem projektu, może być każdy, kto zechce nieodpłatne podzielić się swoimi 
pasjami, wiedzą czy umiejętnościami z ludźmi, którzy wyrażą chęć ich pozyskania, 
tak więc uczestnik tegoż projektu to nikt inny jak wolontariusz. Oprócz dzielenia się 
wiedzą uczestnik projektu może również ją pozyskiwać od innych uczestników, oraz 
zgłaszać zapotrzebowania na wiedzę z różnych dziedzin. Być może ciekawostką 
będzie fakt, iż w bazie „Wspólnego Lublina” można znaleźć oferty Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz 
Studenckiego Koła Informacji Naukowej „Palimpsest” UMCS w Lublinie. 
 
Fundacja „5Medium” 
 
Drugą inicjatywą, o której chciałam wspomnieć jest powstanie Fundacji „5Medium” 
(czyt. jako piąte medium). Powstanie fundacji zainicjowały dwie wolontariuszki z 
pierwszej edycji programu „Wolontariusz ESK” — Agnieszka Jarmuł (fundatorka) 

                                                        
10

 Wolontariusz Kultury [on-line]. [Dostęp 03.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.warsztatykultury.pl/Wolontariusz_Kultury-1-189-8.html. 

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/WESK2016
http://www.warsztatykultury.pl/Wolontariusz_Kultury-1-189-8.html


 Biuletyn EBIB, nr 9 (127)/2011, Wolontariat — drugi etat 
Dzia ł  artykuły tematyczne  

 

 9 

oraz Anna Welik. Do działalności w fundacji zostałam zaproszona także ja, Justyna 
Baran (wolontariuszka ESK) i Tomasz Ślusarski (uczestnik programu „Wolontariusz 
Kultury”). „5Medium” jest fundacją stosunkowo młodą, gdyż KRS nadano jej zaledwie 
we wrześniu tego roku, dlatego też nie możemy się jeszcze poszczycić żadnymi 
większymi osiągnięciami, obecnie jesteśmy na etapie pisania wniosków do różnych 
organizacji na pozyskanie dofinansowań do naszych projektów. Pierwszym 
zwiastunem powstania „5Medium” było napisanie wniosku z ramienia Fundacji 
Kultura Enter, a następnie realizacja projektu „Lublin Europejska Stolica 
Wolontariatu”. W swej działalności chcemy głównie skupić się na edukacji medialnej i 
kulturalnej z naciskiem na zastosowanie nowych technologii przy realizacji naszych 
projektów. 
 
Jaki z tego morał? 
 

Na zakończenie chciałabym przedstawić korzyści, jakie za sprawą działalności 
wolontariackiej zyskało moje miejsce pracy w ciągu ostatniego roku: 
 

 akcja „Za!-loguj się” w Szkole Podstawowej nr 14 — moja placówkabyła 
jedyną szkołą podstawową biorącą udział w opisanej wcześniej akcji „Za!-loguj 
się”. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, dzięki 
niej wzrosła świadomość dzieci na temat Europejskiej Stolicy Kultury, 
kandydatury Lublina do tego tytułu, a także odnośnie samej idei wolontariatu. 
Dzieci były bardzo zainteresowane faktem, że ich bibliotekarka jest 
wolontariuszką, ciekawiło ich, kim jest wolontariusz, co robi i jak można nim 
zostać. 

 IV Lubelskie Spotkania Literackie „Miasto Poezji” — dzięki znajomościom 
pozyskanym podczas wolontariatu udało mi się w tym roku aktywnie włączyć 
moją placówkę w uczestnictwo w festiwalu „Miasto Poezji”. Dwie klasy miały 
możliwość wzięcia udziału w „Śniadaniu z Alicją w Krainie Czarów”, podczas 
którego dzieci mogły uczestniczyć w zabawach prowadzonych przez 
bohaterów książki Alicja w Krainie Czarów, a także zapoznać się z bajkami 
multimedialnymi Jacka Paciorka. Miałam też możliwość zorganizowania w 
mojej szkole spotkania z Małgorzatą Strzałkowską połączone z warsztatami z 
kolażu. 

 „Wspólny Lublin” — Szkoła Podstawowa nr 14 włączyła się również w ten 
projekt, jak do tej pory uczniowie uczęszczający na koło informatyczne wzięli 
udział w warsztatach z zakresu tradycyjnych metod fotografii, zgłoszono 
zapotrzebowanie na występy artystyczne podczas Festynu Środowiskowego 
odbywającego się w naszej szkole (zgłoszeń było na tyle dużo, że z racji 
ograniczeń czasowych nie wszystkie zostały przyjęte), a szkolny chór 
„Kamertonik” zgłosił chęć uświetnienia swoimi występami imprez 
organizowanych przez inne instytucje. 

 „LublinLab” — współpraca z Ośrodkiem „Brama Grodzka — Teatr NN” trwa 
nadal, dzięki dofinansowaniu z III edycji programu Akademii Orange, wkrótce 
ruszy nowy projekt Ośrodka — „LublinLab”, którego partnerem jest właśnie 
Szkoła Podstawowa nr 14. 
 

Przedstawiłam wybrane wydarzenia, które mogłam „sprowadzić” do swojej placówki 
dzięki wolontariatowi. Wkrótce ruszy także cykl spotkań, w ramach których 
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zapraszani wolontariusze będą czytać dzieciom z oddziału przedszkolnego mojej 
szkoły swoje ulubione bajki z dzieciństwa, a także prowadzić zabawy i opowiadać o 
wolontariacie. 
 
Mam nadzieję, że udało mi się w miarę przystępny sposób przedstawić wachlarz 
doświadczeń, jaki zdobyłam w ciągu dwóch lat bycia wolontariuszką, a także 
przekonać Czytelników „Biuletynu EBIB”, że wolontariat może przynosić wiele 
korzyści zarówno osobom nim się zajmującym, jak i instytucjom, w których 
wolontariusze pracują zawodowo. 
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