
Wsparcie świątecznej akcji na rzecz 

Domu Dziecka „Rodzinka” w 

Wałbrzychu



Uczniowie Zespołu Szkół w Strzegomiu w składzie:

 Klaudia Kula

 Dominik Lipiński

 Igor Kubiak

 Izabela Lasak

 Wiktoria Lasak

 Wiktor Wendrowski

 Karol Wawrykiewicz

Pod okiem Pani Marzeny Łaciuk oraz Pana 

Wojciecha Buczaka. 



Pierwszym naszym wspólnym pomysłem na 

wykonanie projektu było zorganizowanie nocy 

filmowej pt.”Mikołajkowo-Andrzejkowa noc 

filmowa”. Nasza grupa podjęła wszelkie 

starania, aby zachęcić do udziału jak największą 

liczbę osób, co niestety nie dało takiego 

rezultatu jaki chcieliśmy osiągnąć. 

Naszym drugim i ostatecznym pomysłem na 

realizację projektu było wsparcie świątecznej 

akcji na rzecz Domu Dziecka „Rodzinka” z 

Wałbrzycha, która jest organizowana w naszej 

szkole od 25 lat. 



7 grudnia w naszej szkole odbyło rozdanie paczek dla 

podopiecznych z Domu Dziecka, gdzie nasza grupa podczas 

oczekiwania dzieci na św. Mikołaja zorganizowała im gry i 

zabawy, które były nagradzane rzeczami ufundowanymi 

przez nas. Dzięki aktywnemu spędzeniu tego czasu, 

oczekiwanie na św. Mikołaja nie stawało się dla dzieci 

męczące. 



 Konkurs „karaoke” ;

 „Taniec na gazecie”;

 „Zabawa w krzesła” ;

 Oraz atrakcja dla najmłodszych czyli 

malowanie twarzy

Aby dzieci nie czuły się niezręcznie, do udziału 

w konkursach zaprosiliśmy także uczniów 

naszej szkoły. 



Nie zabrakło również maskotek









Nawiązaliśmy współpracę z naszym szkolnym 

miniprzedsiębiorstwem „Przyjaźni.pl”, które 

z miłą chęcią pomogło nam zabawiać gości. 



Dodatkowo nasza 

grupa zdobyła 

sponsora, który 

ufundował 

jednemu z 

nowych 

podopiecznych 

Domu Dziecka 

prezent. 



Nasz projekt został 

przeprowadzony 

bez 

najmniejszych 

problemów, pod 

bacznym okiem 

naszych 

opiekunów oraz 

koordynatora 

akcji- Panią 

Grażynę Kurgan. 



Głównym celem naszego projektu było 

uszczęśliwienie dzieci, sprawienie, że te 

święta będą dla nich niezapomnianym 

okresem, oraz aby w tym dniu to one były na 

pierwszym planie. 



Zadania zostały rozdzielone pomiędzy nas wszystkich. 
Mianowicie:

Izabela Lasak, Wiktoria Lasak oraz Klaudia Kula zajęły się 
uzgadnianiem szczegółów z koordynatorem akcji Panią 
Grażyną Kurgan oraz kupnem niezbędnych rzeczy potrzebnych 
do zabaw i gier.

Igor Kubiak, Wiktor Wendrowski, Karol Wawrykiewicz byli 
odpowiedzialni za kupno słodyczy dla dzieci. 

Dominik Lipiński był odpowiedzialny za odpowiednie 
nagłośnienie, które było niezbędne do naszych zabaw. 

Dnia 7 grudnia rano, całą naszą grupą przygotowaliśmy aulę do 
przyjazdu gości. 


