
SENIOR, JUNIOR - DWA 
BRATANKI,  

RAZEM STAJĄ W ŻYCIA SZRANKI!  
DZIELĄ DOBREM SIĘ NAWZAJEM,  

I ŚWIAT STAJE SIĘ RAJEM!



Pani Emilka na lekcji religii 
opowiedziała nam historię   HELENKI 

KMIEĆ.



Na lekcji "ABC EKONOMII" Pani  Tereska wyjaśniła,  
na czym polega wolontariat i zaproponowała nam 

udział w projekcie  "PODAJ DOBRO DALEJ!" 



Zrobiliśmy gazetkę szkolną, aby 
koledzy z innych klas poznali życie 

Helenki.



Wymyśliliśmy tytuł, hasło do 
naszych działań i 

zaprojektowaliśmy logo. 



Zaplanowaliśmy pierwsze przedsięwzięcie – wspólny 
spacer po Iławie z zaproszonymi seniorami z naszych 

rodzin i sąsiadów. Przywitaliśmy ich słodkimi 
kwiatkami samodzielnie przygotowanymi z cukierków. 



Pan Darek przewodnik turystyczny 
opowiadał ciekawie o legendach, 

powstaniu i historii naszego miasta.



Na "Starym Mieście", które obecnie 
jest nowe, poznaliśmy początki 

naszego grodu.



Zwiedziliśmy gotycki kościół, poznaliśmy 
jego tajemnice, oraz wspomnienia 
seniorów i nasze z nim związane.



Jednym z najstarszych miejsc w Iławie jest 
budynek, w którym obecnie znajduje sie 

przychodnia lekarska. Jej widok wywołał wiele 
wspomnień w nas wszystkich.



Na głównej ulicy miasta 
zachwycaliśmy się rzeźbami z 

pałacu w Kamieńcu.



Spacer zakończyliśmy w naszej 
zabytkowej szkole.



Poznaliśmy historię szkoły.



Pokazaliśmy seniorom naszą 
klasę.



Podziękowaliśmy Panu Dariuszowi, a że spacer był bardzo 
udany, postanowiliśmy brać udział w kolejnych spacerach z 

przewodnikiem i wspólnie odkrywać kolejne tajemnice naszego 
miasta. 



Poprosiliśmy burmistrza naszego miasta o zgodę 
na bezpłatne skorzystanie z iławskiego basenu. 



Zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych 
seniorów do wspólnej zabawy na 

pływalni.



Świetnie się rozmawiało w 
grocie solnej.



Uczyliśmy się gry w kręgle, ze 
śmiechem rywalizując ze sobą.



A potem wspólnie skorzystaliśmy 
z atrakcji na pływalni.



Z piskiem zjeżdżaliśmy ze 
zjeżdżalni.



Korzystaliśmy z jacuzzi. 



Po świetnej zabawie przyjęliśmy 
zaproszenie seniorów na soczki i 

kawę w miejscowej kawiarni.



Poczęstowaliśmy naszych starszych 
przyjaciół babeczkami, które sami 

piekliśmy pod okiem mamy Wiktorii.



Spotkanie było tak udane, że 
powtórzyliśmy je w kolejną sobotę i 

umówiliśmy się na następną...



Drugie nasze przedsięwzięcie 
rozpoczęliśmy od pieczenia i dekorowania 
małych mazurków pod opieką sąsiadki.



Upiekliśmy ok 100 ciasteczek.



Gotowe mazurki rozdawaliśmy osobom 
starszym spotkanym na ulicach miasta 

Iławy z hasłem "Podaj dobro dalej!!!"



Odwiedziliśmy także mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej ze świątecznymi życzeniami częstując ich 

naszymi wypiekami. 
tecznymi życzeniami częstując ich naszymi wypiekami. 



Mieliśmy dużo radości słuchając opowieści 
naszych seniorów,  zyskaliśmy także wielu 

nowych starszych przyjaciół. 



Relację z naszych przedsięwzięć umieściliśmy na 
gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły i 
postanowiliśmy zapisać się do Szkolnego Koła 

Wolontariatu.



Uczniowie klasy II B 

Lena     Wiktoria     Olek     Brajan 


