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SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Akcja charytatywna „Zakręcona nakrętka” 
 

- projekt edukacyjny dla uczniów klas I-VI 
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„Człow iek n ie jest tylko spraw c„Człow iek n ie jest tylko spraw c„Człow iek n ie jest tylko spraw c„Człow iek n ie jest tylko spraw cą    sw oich czynów ,sw oich czynów ,sw oich czynów ,sw oich czynów ,    
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(Jan Paw eł II)(Jan Paw eł II)(Jan Paw eł II)(Jan Paw eł II)    

 
 
Cele ogólne: 

- kształtowanie postaw altruistycznych bazujących na poszanowaniu godności istoty ludzkiej, 

otwartości i tolerancji; 

- kształtowanie wrażliwości; 

- edukacja w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności. 

 
Cele operacyjne: 

Uczeń: 

- włącza się w akcję charytatywną; 

- pomaga rodzicom dziecka pokryć koszty zakupu lekarstw, środków opatrunkowych,  

a zwłaszcza rehabilitacji; 

- zna znaczenie słowa tolerancja i wciela je w życie. 

 
 
 Należy pamiętać, że każda butelka wody mineralnej, soku, czy środku chemicznego, 

ma potencjał by pomóc innym. Ten potencjał drzemie w samych plastikowych nakrętkach. Co 

jakiś czas, organizowane są charytatywne zbiórki takich zakrętek. Ludzie zbierają je,  

a następnie przekazują firmom, które płacą za nie pieniądze. Nie są to duże sumy, bo 

umownie 1kg nakrętek jest wart nie całą złotówkę. Jednak w przypadku tony zebranych 

zakrętek, ten zarobek może być nie najgorszy. Dlatego też w naszej szkole została 

zainicjowana akcja charytatywna przez nauczycieli. Zbiórka nakrętek w szkole odbywa się 

każdego dnia. 

 Stefcia Żurek urodziła się w maju 2015 roku. Po urodzeniu dziewczynka miała 

niewydolność oddechową i zastosowano wspomaganie oddechu. W dalszych badaniach 

stwierdzono wodogłowie, łagodne, zwężenie zastawki tętnicy płucnej, ubytek przegrody 

międzykomorowej, wrodzoną wadę serca. Po sześciotygodniowym pobycie w szpitalu 

wypisano ją do domu. Od tego dnia rodzice ćwiczą ze Stefcią i chodzą na prywatną 

rehabilitację. Pomagają jej, aby samodzielnie siedziała w niedługim czasie też postawiła 

pierwsze kroczki. Środki pieniężne, które uda się zebrać ze sprzedaży nakrętek, przeznaczone 
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będą na rehabilitacje ruchową, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz dojazdy do 

specjalistów. 

 Akcja zbierania nakrętek jest organizowana przez Krzysztofa Piaska pod patronatem 

Starosty Powiatu Szamotulskiego.  

 Rodzice Stefanii utworzyli konto w fundacji, na którym gromadzą środki na rehabilitację. 

 FUNDACJA DZIECIOM „ZD ĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

Status organizacji pożytku publicznego KRS: 0000037904, NIP 118-14-28-385 
01-685 Warszawa, ul Łomiańska 5, Tel.: (022) 833-88-88, www.dzieciom.pl 

   

 
Kontakt: 

Krzysztof Piasek 

ul. Szamotulska 30C/3 

64–560 Ostroróg 

tel. 601597228 

e-mail: piasek1978@interia.pl 

 
 
 
Efekty: 

Uczeń: 

- jest wrażliwy na problem niepełnosprawności; 

- bierze udział w akcji charytatywnej; 

- pomaga innym bezinteresownie. 

 
 
 

Modrze, 15.09.2016r.                                                              /-/ A. Baumann-Borowicz 

                                                                                                /-/ A. Kmiecik 
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