
PODSUMOWANIE AKCJI „ZAADOPTUJ KAMIZELKĘ” 

 

13 lutego Bursa Szkolna nr 1 włączyła się do akcji „Zaadoptuj kamizelkę”. Mieliśmy 

możliwość zaopiekowania się jedną z 49 kamizelek, w których uchodźcy przemierzyli Morze 

Śródziemne by dostać się na grecką wyspę Chios. Tego właśnie dnia  akcja „Zaadoptuj 

kamizelkę” dotarła do naszej bursy. W głównym holu placówki pojawiła się pomarańczowa 

kamizelka ratunkowa opatrzona specjalną metką, która symbolizuje nieobecność uchodźców 

wśród nas. Akcja „Zaadoptuj Kamizelkę” w symboliczny sposób ma przypominać o 

codziennym dramacie rozgrywającym się na Morzu Śródziemnym, a także ma za zadanie 

uwrażliwienie społeczeństwa na temat problemu kryzysu uchodźczego, który trwa od kilku 

lat. Ma skłonić do refleksji i chwili zastanowienia nad losem tych, którzy z nich korzystali w 

poszukiwaniu bezpieczeństwa. Ucieczka z terenu objętego wojną czy prześladowaniami, 

wiąże się z niebezpieczną podróżą, podczas której można stracić życie. 

 14 lutego 2017 odbyło się pierwsze spotkanie z wychowankami bursy, na którym zostały 

przybliżone główne cele akcji „Zaadoptuj kamizelkę”. Cała akcja została przyjęta przez 

wychowanki bardzo spokojnie. Nie było pytań, zbędnych komentarz a na twarzy 

wychowanek pojawiła się zaduma i skupienie. Po spotkaniu wychowanki zatrzymywały się 

na korytarzu bursowym  przy zaadoptowanej kamizelce, by choć przez chwilę pochylić się 

nad poruszonym problemem.  

6 marca w ramach działalności Klubu Dobrego filmu odbyła się projekcja filmu pt: 

„Kolor oceanu”, który ukazuje problematykę uchodźstwa z trzech stron: samego uchodźcy, 

policji a także turystów, którzy nie zawsze gotowi są na spotkania z uchodźcami, szczególnie 

kiedy są na wakacjach. Prawie dwugodzinne spotkanie przebiegało w bardzo miłej, przyjaznej 

atmosferze, której towarzyszyła głęboka refleksja. Nie był to jednak tylko przyjemnie 

spędzony czas. Spotkanie stanowiło okazję do doskonalenia umiejętności wzajemnego 

słuchania, uczenia się tolerancji i otwartości na opinię innych. 

Następnym etapem propagowania akcji w bursie było zorganizowanie zajęć edukacyjnych 

z elementami warsztatowymi pt: „Porozmawiajmy o uchodźcach”, które odbyły się 7 marca. 

Głównym celem zajęć było poznanie podstawowych informacji na temat uchodźców i 

kryzysu postaw obywatelskich związanych z przybywaniem uchodźców do Europy. Podczas 

zadań, wychowanki konfrontowały swoją wiedzę na temat uchodźców: kim są?, skąd 

przybywają?, dlaczego opuścili swoje domy?, dlaczego wielu uchodźców kieruje się do 

Europy?. Podczas dyskusji na temat problemu uchodźców wychowanki miały możliwość 

wyrażania własnych opinii i poglądów przy jednoczesnym poszanowaniu opinii i poglądów 

innych osób. W trakcie spotkania, wychowanki dzieliły się swoimi obawami związanymi z 

zamieszkaniem uchodźców w Polsce. Wyświetlono również prezentację multimedialną pt: 

„Media i uchodźcy” ukazującą m.in. aspekty prawne, mity i prawdy, rolę mediów w sprawie 

uchodźców.  Należy wspomnieć, iż „gościem honorowym” zajęć była zaadoptowana 

kamizelka ratunkowa symbolizująca  obecność uchodźcy. Zajęcia zostały wysoko ocenione 

przez wychowanki. Zdaniem wychowanek udział w zajęciach wpłynął na kształtowanie 

umiejętności precyzowania własnych myśli i poglądów oraz kształtowania postawy tolerancji 

wobec poglądów innych osób.  

Należy zwrócić uwagę na to, iż akcja „Zaadoptuj kamizelkę” została przyjęta bardzo 

pozytywnie przez gości oraz grupy zorganizowane,  które wynajmowały pokoje w bursie 

podczas weekendów. Nad tematem również pochylili się rodzice, którzy odwiedzali swoje 

córki. Z wielkim zaciekawieniem czytali informacje dołączone do kamizelki ratunkowej a 

następnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami z innymi. Niektórzy siadali na ławce by z bliska 

przyjrzeć się kamizelce symbolizującej nieobecność uchodźcy.  



Zwieńczeniem działań dotyczących adopcji było przeprowadzenie badań ankietowych 

wśród  mieszkanek, które były podsumowaniem akcji oraz źródłem opinii wychowanek na 

temat kwestii uchodźców. Podczas licznych działań w ramach propagowania akcji każda z 

wychowanek miała możliwość uczestniczenia w wybranej przez siebie aktywności.  

Akcja „Zaadoptuj kamizelkę” była również zamieszczona i nagłośniona na stronie 

internetowej bursy, do której wychowanki mają stały dostęp. 

 

 

 
 

 


