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Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana  Pawła II w  Szczecinie

IM MNIEJ JEDZENIA 
MARNUJESZ, TYM WIĘKSZY 
KAWAŁEK ŚWIATA RATUJESZ

Szkolny Klub Wolontariusza
opiekunki: Aleksandra Droździk i Ewa Trybuszkiewicz

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 
nr 35 im. Jana Pawła II zorganizowali ak-
cję pod hasłem Im mniej jedzenia mar-
nujesz, tym większy kawałek świata 
ratujesz. Uczniowie przygotowali plaka-
ty, które rozwiesili w szkole, a także pre-
zentacje dla młodszych kolegów, zaś 
w piątkowe popołudnie po skończo-
nych lekcjach wyszli na ulice Szczecina, 
by rozdawać ulotki i rozmawiać z miesz-
kańcami. Wolontariusze zwracali uwa-
gę szczecinianom na to, że marnowanie 

żywności to nie tylko zaniedbanie wo-
bec tych, którym jej brakuje, ale również 
brzemienne w skutkach działanie prze-
ciwko środowisku naturalnemu. Ucznio-
wie rozdali kilkaset ulotek z adresami 
Jadłodzielni i zachęcali, by nie wyrzucać 
jedzenia, a zamiast tego właśnie tam od-
dawać nadmiar żywności. Szczecinianie 
przyjęli akcję bardzo serdecznie, niektó-
rzy z nich nie mieli świadomości, że ist-
nieją zorganizowane punkty, w których 
można podzielić się jedzeniem. 



6 7

Szkoła Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Golenicach

POMOC DLA SENIORA 
– „KOPERTA ŻYCIA CARITAS”

Samorząd uczniowski
opiekunka: Ilona Jastrzębowska

W ramach akcji Pomoc dla seniora wo-
lontariusze postanowili dotrzeć do se-
niorów z „Kopertą życia”. To plastikowa 
koperta, która zawiera formularz, ma-
gnes na lodówkę i wizytówkę. W for-
mularzu wpisuje się dane osobowe, 
grupę krwi, kontakty do najbliższych 
osób, choroby, uczulenia, leki i inne waż-
ne informacje. Wkłada się go do plasti-
kowej koperty i umieszcza w lodówce 
na górnej półce. Podobne dane wy-
pisuje się na wizytówce, którą senior 

nosi przy sobie. Magnes przykleja się 
w widocznym miejscu na drzwiach lo-
dówki. W przypadku nagłego zacho-
rowania, w momencie przyjazdu służb 
medycznych, ratownicy widząc na lo-
dówce magnes, wiedzą, że znajduje 
się w niej „Koperta życia” z najważniej-
szymi informacjami dla lekarza. Bez 
tracenia cennych minut jeszcze szyb-
ciej mogą pomóc potrzebującemu se-
niorowi. Członkowie rodziny seniora 
w sytuacji stresującej najważniejsze 

informacje mają w tym jednym miejscu: 
w lodówce. „Koperty życia Caritas” po-
zyskał ks.  Tomasz – proboszcz parafii 
w Golenicach. 

Akcja rozpoczęła się od wykonania pla-
katu informacyjnego, dla kogo koper-
ta jest skierowana, co zawiera oraz 
czemu ma służyć. Ksiądz Tomasz na 
niedzielnej mszy świętej ogłosił ini-
cjatywę oraz podał datę rozdawania 
„Kopert życia” w szkole. Uczennice od-
powiedzialne za akcję przygotowały 

stanowisko. Uczniowie przed rozpoczę-
ciem akcji mieli zorientować się w swo-
ich miejscach zamieszkania, dla kogo 
mogliby tę kopertę pobrać, komu prze-
kazać i ewentualnie pomóc w wypełnie-
niu. Dodatkowo na dwóch niedzielnych 
mszach Samorząd uczniowski przedsta-
wił jeszcze raz ideę „Koperty życia Cari-
tas” i przekazywał je chętnym seniorom 
z możliwością pomocy w wypełnianiu. 
Do rąk seniorów trafiło około 130 kopert.
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Zespół Szkół nr 1 
im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie

GODZINA DLA SZCZECINA 
I TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Technikum Gastronomiczne, klasa 2
opiekunka: Monika Parusa

29 października młodzież szkolna – 
uczniowie klasy 2TG oraz 3TG – bra-
ła udział w akcji społecznej Godzina 
dla Szczecina i Twojej miejscowości. 
Celem akcji była realizacja własnych 
pomysłów na społeczne inicjatywy po-
trzebne w Szczecinie oraz w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Aby wziąć 

w niej udział, wystarczyło wpaść na po-
mysł ciekawej inicjatywy, a następnie 
ją zrealizować, co ważne: wolontariac-
ko. Pomysłem młodzieży z Technikum 
Gastronomicznego było pieczenie ba-
beczek, poczęstunek oraz wzbudzenie 
uśmiechu i radości na twarzach spo-
łeczności choszczeńskiej. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 
w Szczecinie

DZIAŁANIA SZKOLNEGO 
KLUBU WOLONTARIATU 

Szkolny Klub Wolontariatu 
opiekunka: Justyna Rawska

Klub działa od dwóch lat, prowadząc 
cyklicznie akcję Puszka dla  Okruszka 
(zbiórka karmy, koców, zabawek 
dla zwierząt ze schroniska). Zorganizo-
wał także akcję Ocalić od zapomnienia…, 
w ramach której odbyły się warsztaty ro-
bienia stroików na groby, dzieci porząd-
kowały opuszczone groby na cmentarzu 
w Zdrojach i zapalały znicze. 

Uczniowie w ramach działań wolonta-
riackich angażowali się także w sprząta-
nie świata i pomoc młodszym kolegom: 
podczas przerw, różnych akcji i zajęć 
w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektualnie Prawo-
brzeże Szczecin.
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IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Bolesława Prusa w Szczecinie

KOCIAK BEZDOMNY 
MOŻE BYĆ DOMNY

Szkolny Klub Wolontariusza
opiekunka: Magdalena Łysakowska

Klub zdobył grant na inicjatywę wo-
lontariacką Kociak bezdomny może 
być domny. Gdy młodzież wystartowa-
ła do tego konkursu, obiecała sobie, że 
nawet bez pozyskania funduszy bę-
dzie budować domki dla kotów. Na apel 
członków klubu uczniowie i nauczycie-
le przynosili do szkoły różne materiały, 
np. polary, farby, pędzle, styropian. Je-
den z rodziców przywiózł odpowiednio 
pocięte deski szalunkowe. Nie można 

było ich wykorzystać do całej konstruk-
cji, bo były za ciężkie, ale świetnie zdały 
egzamin jako solidne podłogi. Wieść, że 
projekt przypadł do gustu komisji kon-
kursowej uskrzydliła wolontariuszy. Mieli 
wszystko, co potrzebne: materiały, czas, 
zapał i wsparcie dorosłych. Materiały ze 
sklepu (płyty OSB, ciężka papa oraz lek-
ki, ale za to zajmujący sporo miejsca 
styropian) mieli przewieźć rodzice wo-
lontariuszy, ale zajął się tym dyrektor 

szkoły. Nie tylko pomógł przy zakupach, 
ale także przyciął w domu płyty na od-
powiednie rozmiary i przywiózł do szkoły. 
Uczniowie pracowali po lekcjach i w so-
boty. Spieszyli się, bo czworonogi były 
w potrzebie, a pogoda też mogła po-
krzyżować plany. 

Efekt tej pracy to 8 ocieplanych dom-
ków dla kotów. Cztery z nich zosta-
ły zabrane od razu ze szkoły przez ludzi 

opiekujących się bezdomnymi kociaka-
mi. Pozostałe zabrał TOZ, rozeszły się 
jak świeże bułeczki. Uczniom pozosta-
ła wielka satysfakcja i trochę materiałów. 
Wykorzystali zatem resztę polarów, de-
sek, styropianu oraz papy i zrobili jeszcze 
4 domki. A ponieważ wszystko dobrze 
szło, a uczniowie wspaniale się realizo-
wali, niebawem zabierają się za budowa-
nie domków… dla jerzyków. 
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V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Adama Asnyka w Szczecinie

WOLONTARIAT W PANDEMII
Szkolny Klub Wolontariusza
opiekunka: Justyna Wesołowska

W ciągu ostatniego roku praca Szkolne-
go Klubu Wolontariusza stanęła przed 
nowymi wyzwaniami. Ze względu na pan-
demię wolontariusze zostali zmuszeni do 
szukania nowych rozwiązań. Podjęli trzy 
główne kierunki działania: na rzecz dzieci, 
bezdomnych oraz na rzecz świata. 

Zaczynając od działań na rzecz dzie-
ci: w zeszłym roku zebrali dary dla Domu 
Samotnej Matki w Karwowie –  chemię 
gospodarczą, artykuły higieniczne 
oraz zabawki dla maluchów. Następnie 

uczniowie dołączyli do akcji Paczusz-
ka dla Maluszka, wspierającej samotne 
matki. Zebrali 1450 zł, pomimo zdalne-
go nauczania. Z kolejną edycją tej akcji 
ruszyli z początkiem grudnia bieżące-
go roku i trwa ona nadal. W październiku 
tego roku odbyła się także 7. edycja MC 
– zbiórki, w której V LO zajęło 2. miejsce, 
a klasa 2A wygrała (zebrawszy 32,2 kg 
artykułów papierniczych dla chorych 
dzieci z Oddziału Psychiatrii Dziecięcej 
i Młodzieżowej). Z kolei Daj włos to akcja 
zbierania włosów na rzecz kobiet i dzieci 

po chemioterapii. Aż 11 osób w imieniu 
całej szkoły oddało włosy, a to równa się 
prawie 3 metrom. 

Wolontariusze nie zapomnieli w swo-
ich działaniach o bezdomnych. Zebrali 
i ofiarowali bezdomnym odzież, buty oraz 
chemię gospodarczą i środki higienicz-
ne. Podpisali także współpracę ze skle-
pem charytatywnym w Szczecinie. Całe 
wakacje oraz miesiące szkolne grupa wo-
lontariuszek systematycznie pomagała 
w sklepie, w którym dochody ze sprzeda-
ży idą na najbardziej potrzebujących. 

W ramach akcji Od podwórka do Bałtyku 
wolontariusze wzięli udział w warsztatach 
Ecoworkshop, na których dowiedzieli się 

więcej na temat ekonawyków oraz kli-
matu od wolontariuszek europejskich. 
Trzy grupy podjęły się sprzątania Szcze-
cina, w ramach którego zebrały kilkana-
ście worków śmieci. Od maja 2021 roku 
zbierają również niebezpieczne odpa-
dy, m.in. małe elektrośmieci, zegarki tar-
czowe oraz złom srebrny, wspierając 
akcję Zbieram to w szkole. Celem tego 
przedsięwzięcia jest wsparcie misjonarzy 
w Afryce i Azji przez pieniądze z darowizn 
od firm recyklingowych oraz edukacja 
ekologiczna młodzieży. 
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Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej 
i Politechnicznej w Szczecinie 

MOC OBDAROWANIA 
– RADOŚĆ WSPIERANIA

Wolontariat z Potrzeby Serca
opiekunki: Andżelika Stępień i Ewa Jasina

Święta Bożego Narodzenia 2020 roku 
nie zapowiadały się radośnie. Pande-
mia sprawiła, że kolejny raz uczniowie 
byli daleko od siebie, na nauce zdalnej. 
Na szkolnej platformie Teams mieli jed-
nak miejsce spotkań, kanał WOLON-
TARIAT Z POTRZEBY SERCA. W czasie 
grudniowego spotkania uczniowie za-
stanawiali się tam, jak dotrzeć do tych, 
którzy są daleko od swoich bliskich 
i nie mogą się z nimi spotkać. Przy-
gotowali własnoręcznie imienne 

kartki świąteczne dla pensjonariuszy 
Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej 
w Szczecinie. Pani Magda z Fundacji 
DR CLOWN, z którą szkolny wolontariat 
współpracuje od kilku lat, wydrukowała 
i dostarczyła życzenia uczniów. Szcze-
gólnie zależało im, aby złożyć życzenia 
maluszkom i opiekunom z  Rodzinnego 
Domu Dziecka. Daria i Piotrek spoty-
kali się z nimi przez cały rok pande-
mii. Za pośrednictwem pani Andżeliki 
i pani Ewy udało się. Przed świętami 

uczniowie obdarowali dzieci i opie-
kunów kartkami, stroikiem i słodkimi 
smakołykami. 

To był początek akcji Moc obdarowania 
– radość wspierania. Nadchodziły Wa-
lentynki. Wolontariusze zastanawiali się, 
skąd wziąć pieniądze na upominki dla 
chorych dzieci i młodzieży z Zachod-
niopomorskiego Hospicjum dla Dzie-
ci, którym było szczególnie trudno: nikt 
nie mógł ich odwiedzać. Pani Iza (kie-
rowniczka internatu) znalazła sponso-
ra. Upominki były kolorowe, wesołe, nie 
zabrakło serduszek, misiaków i wszyst-
kiego, co powinno towarzyszyć Świętu 
Zakochanych. Wolontariacka manufak-
tura działała coraz sprawniej, kartki 
były pełne radości i miłych słów. Spon-
sor był hojny, także wystarczyło również 
na upominki dla rodzeństwa. Uczniowie 

mieli dużo pracy z pakowaniem pa-
czek. Tę szczególną akcję kontynu-
owali aż do świąt wielkanocnych. Tym 
razem pomogli im rodzice oraz kilka in-
nych osób, które zostały zainspirowa-
ne tą ideą. Do chorych przebywających 
w Hospicjum Królowej Apostołów 
w podszczecińskim Tanowie tuż przed 
świętami dotarły pachnące, domowe 
ciasta, stroiki świąteczne i oczywiście 
kartki z imionami osób chorych. Ucznio-
wie pamiętali również o maluchach 
z Rodzinnego Domu Dziecka. Pani An-
dżelika z pomocą kilku osób przygoto-
wała dla dzieci świąteczne zajączki, do 
których tradycyjnie zostały dołączo-
ne kartki i domowe ciasto. Hasło Robiąc 
wspólnie coś dla innych, choć trochę 
zmieniamy świat na lepsze towarzyszy 
szkolnym wolontariuszom od początku 
i daje energię do działania.
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Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego 
im. św. Józefa w Szczecinie

CAŁYM SERCEM DLA SENIORÓW
Szkolny Klub Wolontariusza
opiekunki: Ewa Berdyszak, Emilia Maciejewska

Szkolny Klub Wolontariusza zrze-
sza uczniów szkoły podstawowej oraz 
szkół średnich. Działa na różne sposo-
by i dla różnych grup, ale szczególnie 
w zakresie pomocy seniorom. W trak-
cie ostatniego roku pandemia utrudniła 
i ograniczyła pewne działania, młodzie-
ży udało się jednak przeprowadzić zbiór-
kę słodyczy do paczek świątecznych 
dla mieszkańców różnych domów po-
mocy społecznej na terenie Szczecina 
i nie tylko. Każda paczka oprócz słod-
kości zawierała dekorację świątecz-
ną wykonaną przez wolontariuszy oraz 

kartkę z życzeniami. Akcja Kartka dla 
Seniora cieszyła się ogromnym powo-
dzeniem, włączyła się w nią cała spo-
łeczność szkolna, od klas zerowych 
po szkoły średnie. Wszystkie kartki zo-
stały wykonane własnoręcznie, zawierały 
przepiękne cytaty i życzliwe słowa oraz 
życzenia. Po parogodzinnym pakowaniu 
ze szkoły wyjechało zarówno na święta 
Bożego Narodzenia, jak i na święta wiel-
kanocne ponad 300 paczek. Niestety, 
uczniowie nie mogli ich wręczyć samo-
dzielnie, zostały przekazane dyrekcji po-
szczególnych domów opieki społecznej. 

Wolontariusze mieli jedynie okazję przy-
witać się przez okno, a wymiana uśmie-
chów była swoistym podziękowaniem. 
Te małe upominki trafiły również do ho-
spicjum, schroniska dla osób bezdom-
nych, osób z niepełnosprawnością 
i Centrum Seniora. Chcąc sprawić przy-
jemność seniorom, uczniowie nagrali 
specjalny film z udziałem wolontariuszy 
z życzeniami i dobrym słowem. Odby-
ła się również akcja Pieczemy piernicz-
ki i te słodkości też pojechały do osób 
starszych. 

W październiku tego roku wolontariuszom 
udało się osobiście spotkać z zaproszony-
mi gośćmi. Zorganizowali Jesienny wie-
czór z Seniorami. Szkolni wolontariusze 
ze zwykłej szkolnej auli czynią klimatyczne 
miejsce. Przystrojone stoły z zapalonymi 
świecami zapełnione były domowymi wy-
piekami, a na sali czuć było aromat kawy 
i herbaty. Nie mogło zabraknąć programu 
artystycznego z udziałem uczniów szkoły 
i wolontariuszy. Nawet absolwenci pojawili 

się, żeby wesprzeć akcję. W tym roku od-
było się przedstawienie patriotyczne, była 
także część wokalna z przepięknym śpie-
wem i muzyczna z nadzwyczajną nutą 
fortepianową. Po części oficjalnej za-
wsze jest pora na rozmowy, często długie 
o sprawach poważnych i zabawnych, któ-
re trwają aż do ostatniego gościa. W tym 
roku zostały wykonane i przygotowane 
świeczniki, dodatkowo udekorowane kasz-
tanami i estetycznie zapakowane. 

Przed pandemią spotykali się z seniorami 
częściej: na wieczorkach artystycznych, 
wigiliach, piknikach na terenie szko-
ły lub sami wizytowali seniorów w miej-
scach ich zamieszkania. W listopadzie 
udało się współorganizować Zadusz-
ki Kombatanckie, na których wspomi-
nane są zasłużone osoby. Wolontariusze 
stworzyli podobny klimat, jak na Jesien-
nym spotkaniu z Seniorami. Był czas 
dla ciała i dla ducha, nie zabrakło rów-
nież rozmów. 
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Szkoła Podstawowa nr 39 
im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie

DĘBÓW SADZENIE, 
BY RATOWAĆ ZIEMIĘ

Szkolny Klub Wolontariusza, klasy 7–8
opiekunka: Justyna Krzyżak

W ramach akcji Godzina dla Szczeci-
na wolontariusze zorganizowali szkol-
ne Dębów sadzenie, by ratować ziemię. 
Jako wolontariusze, jak również jako 
członkowie Koła Młodych Ekologów i La-
boratorium Fizyczno-Chemicznego 
uczniowie zaangażowali się w to dzia-
łanie wolontariackie pełni zapału. Za-
opatrzeni w szpadle, łopatki, rękawiczki, 
wiaderka i instrukcje dotyczące sadze-
nia roślin, wyruszyli w teren. Sadzonki 

(ok. 40 sztuk) dostali od Zakładu Usług 
Komunalnych w Szczecinie w nagro-
dę za aktywny udział w akcji zbiórki na-
krętek dla małej Ingi chorej na SMA. I tak 
jedna akcja zrodziła drugą akcję. W sło-
neczny październikowy piątek posadzi-
li sadzonki dębów na Os. Kasztanowym, 
w Załomiu oraz na terenie szkoły. Pod-
lali je, zaznaczyli czerwoną wstążeczką, 
a niektóre nawet otrzymały imiona. Kil-
kanaście sadzonek przekazali uczniom 

i rodzicom w podziękowaniu za do-
browolną wpłatę dla potrzebującej 
dziewczynki, które zostały posadzone 
na terenie wojewódzwa.

Przygotowując się do tego przedsię-
wzięcia, musieli m.in. zdobyć zgodę 
na nasadzenia w odpowiednich miej-
scach. I tak współpracowali z Radą 
Osiedla Załom-Kasztanowe, pa-
nią sołtys Załomia i panią dyrektor 

szkoły. To była bardzo udana akcja, 
która uświadomiła uczniom, że każdy 
może podejmować działania na rzecz 
ochrony klimatu. Wzbudzali duże za-
interesowanie wśród przechodzących 
mieszkańców, co również motywuje 
do podejmowania tego typu akcji poza 
szkołą oraz uświadamia, że wspólnie 
można przyczynić się do pozytywnych 
zmian na gruncie nie tylko lokalnym, 
ale również globalnym.
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie

CYKL DZIAŁAŃ 
WOLONTARIACKICH

Szkolny Klub Wolontariatu przy SP z OI w Mrzeżynie
opiekunki: Ewa Idzi, Mariola Kamińska

Wolontariusze w zeszłym roku współpra-
cowali z pobliskim hospicjum. Corocz-
nie pomagają w organizacji Pól Nadziei. 
W tym roku odbyła się już jedenasta kwe-
sta na rzecz kołobrzeskiego hospicjum 
spod znaku żółtego żonkila – w zamian 
za datek wolontariusze wręczali darczyń-
com żonkila. Uczniowie przeprowadzili 
też świąteczne zbiórki żywności. 

W 2018 roku podjęli działania w ramach 
akcji Adopcja na odległość – przyjęli 

do społeczności ucznia z Kenii i zapew-
niają mu możliwość wyżywienia i eduka-
cji. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej 
i zamknięcia w domach w ubiegłym roku 
udało się im zebrać fundusze i opłacić 
uczniowi kolejny rok nauki. Dlatego tak 
bardzo cieszy każda informacja z Kenii: 
szczere życzenia świąteczne od ucznia 
oraz list od misjonarzy. 

W ramach projektu Blaski Wolonta-
riatu grupa wolontariuszy odwiedziła 

najmłodszych uczniów szkoły i prze-
kazała informacje na temat bezpie-
czeństwa na drodze. Przedszkolaki 
zaś przejęły inicjatywę pomocy schro-
niskom dla zwierząt. Organizując akcję 
zbiórki karmy i koców, wspierają w ten 
sposób pobliskie schroniska. Ucznio-
wie przeprowadzili też akcję Opatrunek 
na ratunek – zbiórkę materiałów opa-
trunkowych, które pomogą potrzebują-
cym w Afryce. Kolejna zbiórka odbyła się 
pod hasłem CZARY MARY OKULARY 

– wolontariusze zbierali okulary korek-
cyjne i przeciwsłoneczne dla potrze-
bujących. Podjęli się także pomocy 
pogorzelcom, wzięli też udział w Marato-
nie Pisania  Listów – w akcji, która opiera 
się na założeniu, że poszanowanie praw 
człowieka jest wspólną sprawą całego 
społeczeństwa. Napisali 140 listów! 
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Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie

PODARUJMY WIATRACZKI 
NA ŚWIĘTA, PODZIELMY SIĘ 
ŚWIĄTECZNYMI ŻYCZENIAMI 
I WIGILIJNYMI POTRAWAMI

Szkolny Klub Wolontariatu
opiekunka: Grażyna Miętka-Piotrowicz

Akcja została zorganizowana przez 
Szkolny Klub Wolontariatu według pomy-
słu Klasy z wolontariatem, czyli zagrajmy 
w pomaganie i trwała od 11 do 23 grudnia 
2020 roku. Skierowana była do uczniów, 
nauczycieli, ich rodzin i znajomych, któ-
rym nie były obce takie wartości jak: 
empatia, wrażliwość, serdeczność, 

pielęgnowanie tradycji i zwyczajów bożo-
narodzeniowych oraz umacnianie więzi 
rodzinnych i społecznych, integracja śro-
dowiska lokalnego i budowanie wolon-
tariatu rodzinnego. Na powstanie tego 
projektu miała wpływ atmosfera zbli-
żających się świąt Bożego Narodze-
nia w czasie pandemii i przekonanie, 

że szczególnie w tym okresie wiele osób 
czeka na dodatkowe wsparcie i zwykłe 
gesty życzliwości oraz pewność, że ra-
zem można zrobić coś dobrego. 

Wstępem do projektu było zachęce-
nie zainteresowanych do wykonania in-
dywidualnie lub rodzinnie wiatraczków 
3D lub motywów wiatraczkowych (moż-
na było upiec wiatraczkowe pierniki) oraz 
zawieszenia ich jako ozdób na choin-
ce lub umieszczenia ich na świątecznym 
stroiku. W dalszej kolejności: wykona-
nie zdjęć wiatraczków, które były sys-
tematycznie zamieszczane na stronie 
szkoły – dzięki temu idea akcji mogła 
być propagowana szerzej. Jedną z za-
sadniczych kwestii tej akcji był czas po-
święcony na wykonywanie świątecznych 
wiatraczków, który był wspaniałą oka-
zją do wzmocnienia więzi rodzinnych. 
Świąteczne wiatraczki zawieszone na 
świerkowych gałązkach miały przypo-
minać domownikom, że wśród nich są 
osoby, które potrzebują ciepła, miłości, 

zainteresowania, akceptacji, oddechu, 
siły do życia, zwłaszcza w czasie pan-
demii. Świąteczny wiatraczek miał być 
motywacją i zachętą do znalezienia bez-
piecznego i odpowiedzialnego sposobu 
pomocy i wsparcia dla potrzebujących. 

Na właściwą reakcję nie trzeba było długo 
czekać. Uczniowie wspólnie z rodzinami 
i nauczycielami przygotowali wigilijne po-
trawy oraz słodkie smakołyki dla uczniów 
znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, związanej z przyjazdem do Polski, 
śmiercią rodzica czy przewlekłą chorobą. 
Świąteczny poczęstunek składający się 
również z produktów spożywczych dłu-
goterminowych przekazano 3 starszym 
i samotnym mieszkańcom Nowogardu, 
którzy musieli pozostać w ścisłej izola-
cji. Przekazanie „świątecznych koszyków” 
z życzeniami bożonarodzeniowymi odby-
ło się 23 grudnia 2020 roku w godzinach 
popołudniowych z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 
w czasie pandemii.
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Szkoła Podstawowa nr 53 
im. Fryderyka Chopina w Szczecinie

TYDZIEŃ 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Klasa z wolontariatem
opiekunka: Małgorzata Wołoszuk

Zostały opracowane zajęcia metodą pro-

jektu pt. Tydzień z niepełnosprawnością, 

w którym wzięli udział uczniowie klasy 7a 

z innowacją pedagogiczną Klasa z wolon-
tariatem. Celem projektu było zapozna-

nie społeczności uczniowskiej z problemem 

niepełnosprawności, z postrzeganiem 

osób z niepełnosprawnością oraz zwróce-

nie uwagi na zweryfikowanie stosunku do 

tego problemu. Tydzień z niepełnospraw-
nością rozpoczął się 21 marca, a zakoń-

czył 2 kwietnia. W tych dniach obchodzony 

jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Do-

wna i Światowy Dzień Osób Chorych na 

Autyzm. Na podstawie przeprowadzonej 

wśród uczniów anonimowej ankiety zawie-

rającej pytania dotyczące osób z niepełno-

sprawnością oraz konsultacji z rodzicami 

osób z niepełnosprawnością, a także z psy-

chologiem opracowany został cykl spotkań 

z klasami 7–8, w czasie których poruszane 

były właśnie te zagadnienia. Projekt spotkał 

się z ogromnym zainteresowaniem zarówno 

osób go realizujących, jak i uczestników.


