


FREE DOM
 Co to jest FREE DOM?

To klub młodzieży naszego LO. Miejsce gdzie każdy uczeń może 
odpocząć, zrelaksować się, uczyć się i spędzać przyjemnie czas. Może 
tez realizować swoje projekty i pomysły na rzecz innych, nie tylko 
młodzieży z naszej szkoły.

 Skąd nazwa?
Free – z ang. „wolność''. To znaczy, że w naszym klubie każdy jest 
dosłownie wolny. Nie obowiązują tu nikogo żadne normy. Przychodzisz 
z własnej woli i robisz co chcesz tzn. odpoczywasz, odrabiasz lekcje 
itp. To tez wolność myśli, swoboda pomysłów i działania.
Słowo DOM to po prostu dom. Drugi dom każdego ucznia, miejsce 
bezpieczne i przyjazne, które ma się kojarzyć z najlepszymi i 
najmilszymi chwilami naszego szkolnego życia. Atmosfera w FREE 
DOM jest tworzona przez samych uczniów.



REKLAMA  PROJEKTU

• Asia przygotowała ulotkę reklamującą projekt, którą rozwiesiliśmy w 
różnych miejscach w szkole. W każdej klasie odczytano również apel o 
pomoc: pieniężną, w formie darów rzeczowych(pędzle, farby, narzędzia 
budowlane), czy pomocy przy remoncie. Udało nam się zebrać ponad 100zł, 
otrzymaliśmy wsparcie pani Dyrektor, a także pozyskaliśmy dwóch  - jak się 
okazało najlepszych fachowców- pomocników z klas I: Krystiana i Damiana. 
Założyliśmy tez fan page na Facebooku

• https://www.facebook.com/groups/149350615417201/?fref=ts

• (zdjecie plakatu Asi Trzcinskiej)

https://www.facebook.com/groups/149350615417201/?fref=ts


POCZĄTKI
Nigdy nie jest łatwo na początku. Największym wyzwaniem dla naszego 

przedsięwzięcia był grzyb w sali, którą chcieliśmy wyremontować. 

Jednak znalazło się dużo osób które służyły nam pomocą. Przede 

wszystkim skarbnica wiedzy budwlano-remontowej, czyli szkolny 

konserwator- pan Jarek. 

Poza tym jeden z rodziców pracujący w hurtowni budowlanej ufundował 

nam trochę materiałów na początek: białą farbę, grunt, wałki, taśmy, 

daje nam też ciągle rabat na następne rzeczy, które tam zamawiamy. 

Inny rodzic wsparł nas finansowo kwotą 200 zł, ktoś inny wypożyczył 

specjalistyczny osuszacz do murów,



TAK BYŁO…



Piękny okaz grzyba na ścianie…



POCZĄTEK PRACY

Zaczęliśmy od zdrapywania i kucia ścian.

Wielką pomoc zawdzięczamy panu Jarkowi, który za każdym razem 

przychodził i udzielał wszelkich rad. Pomagał i uczył.



Fachowe szkolenie pana Jarka



Skuwanie i skrobanie





Praca wre







Tynkowanie, szpachlowanie, gruntowanie – już wiemy, co to znaczy



Uff…, wreszcie gładka ta ściana



Mamy nowe drzwi



Trzask, Prask i po składziku





Znów coś odpadło?











POWOLI WIDAĆ ZMIANY…





Zakupione stoliki i półki



A TAK JEST…

„Zdobyczna” kanapa i jeden z zakupionych stolików



A TAK JEST…

Tu widać nowe lampy i naszą super maszynę- osuszacz murów



Ściana naprzeciwko okna i 
pianino (można na nim grać!)



AVENGERSI 



A

Znajdź podobieństwa 



TO JESZCZE NIE KONIEC…

 Pierwszy etap projektu zakończony. Udało się nam mimo 
odpadającego sufitu, odłażącej farby, ciągłego braku czasu i 
dodatkowych zajęć. Musimy jeszcze pomalować zaplecze 
kuchenne i wyposażyć oraz udekorować wnętrze. 
Potrzebujemy kanap(jedną już dostaliśmy dzięki mamie Oli), 
puf, antyram na zdjęcia, itd., itd., itd…. 

 Otwarcie klubu planujemy na pierwszy tydzień po feriach 
zimowych, więc jesteśmy pewni, że zdążymy. Po przerwie 
świątecznej ruszamy do sponsorów. Planujemy wizytę w 
Ratuszu, u burmistrza miasta, a także u prywatnych 
przedsiębiorców, absolwentów naszej szkoły. Dostaniemy tez 
pieniądze uzbierane ze sprzedaży ozdób świątecznych na 
jarmarku świątecznym pod Ratuszem. Wiemy, że nam się 
uda!



BONUSY !



Film - „Totalna demolka”





Dziękujemy za uwagę


