
 

 

 

 

 

 

 

          Uskrzydleni spotykają się od października. W co tygodniowych warsztatach z zakresu 

komunikacji, asertywności a także samopoznania wolontariusze kształtowali swój warsztat by z pełną 
gotowością rozpocząć działalność na terenie szkoły. Każde spotkanie było źródłem nowy ch pomysłów                    

i inspiracji.  Staraliśmy się jak najlepiej przygotować do pracy wolontariusza  uwzględniając ewentualne 
trudności, które możemy w niej napotkać. W przygotowaniach pomocny nam był Projekt Coachingowy 

Happy .  

 



 

 

 

 

 

Dołączyło do nas  już 37  uczniów, z którymi współpraca to ogromna przyjemność. 

Uczniowie czerpią ogromną radość z dawania siebie innym, są bardzo zaangażowani                          

i otwarci na nowe działania. 

 

 

Inauguracja działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu nie przez przypadek zbiegła się w czasie 

z obchodami Dnia Patrona Szkoły. Działaniom wolontariuszy   przyświeca hasło Korczaka - 

"Jestem nie po to by mnie kochali i podziwiali , ale po to, abym to ja działał i  kochał" .  

 



Przygotowane przez wolontariuszy przedstawienie pt: "Janusz Korczak Rzeźbiarz Dziecięcych 

Dusz" prowokowało do refleksji na temat wartości i relacji międzyludzkich   w dzisiejszym 

zabieganym świecie. Udział w wolontariacie z pewnością nadaje ów   procesowi rzeźbienia formę 

pełną tolerancji, empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. W związku z powyższym                          

nie mogliśmy pozostać obojętni wobec nagłej i poważnej choroby jednego z uczniów naszej szkoły.  

Dziesięcioletniego Marcela z beztroskiego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia nagle 

wyrwała ostra odmiana białaczki limfoblastycznej. Zorganizowaliśmy w szkole akcję „Kartka                      

dla Marcela” chcąc wesprzeć chłopca w walce z chorobą. Uczniowie naszej szkoły zareagowali                    

z głębi serca – zebraliśmy całe mnóstwo pięknych a przede wszystkim wartościowych i szczerych 

słów wsparcia i życzeń powrotu do zdrowia.  

 

 

Wraz z Panem Łukaszem Grockim i jego wspaniałym chórem Tu Tu zorganizowaliśmy koncert 

kolęd dla społeczności lokalnej połączony z kiermaszem świątecznym.                                                    

Udało nam się zebrać kwotę ponad trzech tysięcy złotych na rzecz Marcela.  



 

Ozdoby na kiermasz własnoręcznie przygotowali wolontariusze pod kierunkiem Pań -  Ani i Ewy 

Figurskiej, które również zasponsorowały  niezbędne  materiały.  W przygotowania do kiermaszu 

włączyła się cała społeczność szkolna – inni nauczyciele przekazywali nam prace wykonywane 

wraz z uczniami, uczniowie wykonywali prace w domu wraz z rodzicami a nawet rodzice                          

i dziadkowie wsparli nas swoimi wytworami. Jest to bardzo budujące doświadczenie, świadczące      

o poczuciu wśród naszej społeczności szkolnej wspólnoty i solidarności.  

 

Nauczyciele naszej szkoły aktywnie zachęcali rodziców i mieszkańców miasta do oddawania krwi 

dla Marcela, udało nam się również  zorganizować  przyjazd „krwiobusa” pod szkołę, gdzie krew 

oddało 56 osób a wielu chętnych nie zdążyło zarejestrować się przed upływem czasu pracy 

ambulansu.  



            Kolejnym działaniem była organizacja szeroko zakrojonej na teren całego miasta akcji 

rejestracji dawców szpiku w poszukiwaniu bliźniaka genetycznego dla Marcela.  Podczas akcji  

zarejestrowało się ponad 1300 osób a to jeszcze nie koniec gdyż zapoczątkowaliśmy dobrą 

praktykę, która pociągnęła za sobą zryw organizacji podobnych akcji w naszym mieście a nawet                              

w pobliskich miejscowościach. Do akcji oprócz wolontariuszy aktywnie przyłączyło się ponad                  

50 nauczycieli naszej szkoły, wspierali nas również rodzice uczniów za co serdecznie dziękujemy.  

                                    

  

Uczniowie naszej szkoły przeszli ulicami naszego osiedla w Marszu Wsparcia dla Marcela,  

 by wyrazić swoje wsparcie a także zachęcić mieszkańców do udziału w akcji rejestracji.                  

 



Naszym celem jest szerzenie idei bezinteresownej pomocy, uwrażliwianie naszych uczniów                      

na drugiego człowieka oraz udzielanie pomocy uczniom, którzy takiej pomocy w różnorodnych 

sferach potrzebują. Staramy się przy okazji różnego rodzaju wydarzeń czy świąt ukazywać                    

ich wartościowe aspekty, które często w pędzie życia są zatracane. Mamy nadzieję, że klub będzie 

dla wszystkich źródłem nowych doświadczeń, przyjaźni a także inspiracją do niesienia pomocy. 

Pozostałe  akcje Uskrzydlonych 

   

 

Serce dla Hospicjum 

Wraz z Fundacją MotoMikołaje 

dotarliśmy ze świątecznymi 

paczkami do domowych hospicjów 

dla dzieci w Płocku i okolicach. 

Wszystkie dary to efekt hojności               

i ofiarności rodziców uczniów naszej 

szkoły. 

 



 

 

 

 

 

KLASOWA PACZKA 

Każda klasa – bez wyjątku 

przygotowała paczkę pełną słodyczy 

dla najbardziej potrzebujących 

uczniów naszej szkoły. 

Święta wg Uskrzydlonych. 

Pomysł wolontariuszy. 

Dziękujemy za pomoc Pani 

Beacie Szymczak. 



 

 

 

 

    

 

 

Nasza stała działalność na terenie szkoły  

Korkociąg wiedzy  

wspólne odrabianie prac domowych od poniedziałku do czwartku  

sala nr 3 w małej szkole godz. 14.30 

Piątkowe Potyczki Planszowe  

sala gimnastyczna w małej szkole  

Wspólny posiłek  

 pomoc najmłodszym przy posiłkach 

stołówka szkolna 

Cykliczne spotkania Uskrzydlonych  

Czwartki  sala nr 24 w małej szkole.  

Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu są nauczyciele : Martyna Skrodzka, Małgorzata Brudnicka, 

Anna Kowalska. Stałym wsparciem i dyżurami podczas Korkociągu Wiedzy obdarzyli nas: Andżelika 

Kaniewska – Łuciakiewicz, Renata Markiewicz, Halina Mielcarek, Katarzyna Woźniak, Aneta 

Szatkowska, Iwona Kołodziejska, Anna Ejnik.  

Serdecznie dziękujemy za wszelką okazaną pomoc, poświęcony czas i wsparcie.  

Opiekunowie Uskrzydlonych dziękują swoim dzielnym wolontariuszom  

za zaangażowanie, poświęcony wysiłek i czas włożony  

we wszystkie dotychczasowe akcje. 

 

 

Dzień życzliwości. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


