
 
 

  
 

Witajcie!  
 
 

Jestem Klonem jesionolistnym.  
Czy wiecie, że;  

 
Należę do rodziny mydleńcowatych. 
Mogę osiągnąć aż 20 metrów. 
Rosnę szybko ale jestem krótkowieczny. 
Mam kruche gałęzie. 
Moje liście są naprzeciwległe i nieparzystopierzaste. 
Moje listki  są owalno- lancetowate. 
Moje liście mają zaostrzone brzegi. 
Moje liście mają nieregularne piłkowane brzegi 
Moim owocem jest oskrzydlony orzeszek. 
Lubię nasłonecznione miejsca. 

 
Nadchodząca wielkimi krokami wiosna obudziła empatię w sercach uczniów 

Słonecznej Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie przy ulicy Zachodzącego Słońca 

25. 

 
 



Z troski o moje warunki bytowe zrodził się pomysł Projektu pt. "DRZEWO 

MARZEŃ"  

Chodziło o to aby zwrócono uwagę, że ja też mam marzenia i potrzebuje POMOCY 

I OCHRONY! 

Właśnie tak!- Takie całkiem pospolite drzewo, jak ja- Klon jesionolistny, marzy aby NIE 

ŁAMAĆ MI GAŁĘZI, NIE SKAKAĆ PO MNIE i NIE ŚMIECIĆ WOKÓŁ MNIE!.  

Mam też trochę szczęście, że rośne tuż za płotem Słonecznej Szkoły nr 357 

w Warszawie, gdzie Dzieci ze Świetlicy i Mały Samorząd Szkolny postanowili o mnie 

zadbać.  

 

Projekt wsparcia czy wręcz ratowania „Drzewa Marzeń” ( bo takie dostałem imię) ruszył 

pełną parą w marcu. To ambitny Projekt z zakresu ekologii, samorządności 

i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jego głównym celem jest edukacja 

i poprawienie jakości bytowych Drzewa Marzeń, oraz zabezpieczenie terenu. Istotą 

projektu, jest również rozbudzanie empatii, wrażliwości na otaczająca nas przyrodę, 

oraz odpowiedzialności za wspólną przestrzeń lokalną. 

Koordynatorkami Projektu były panie:  Joasia Błajszczak oraz Lucyna Borkowska 

Wydarzyło się:  

W pierwszym etapie projektu udało się przeprowadzić akcję informacyjno- 

edukacyjną we wszystkich grupach świetlicowych oraz zajęcia z zakresu ekologii, w 

oparciu o multimedialną prezentację, których podsumowanie stanowiły prace 

plastyczne, które wywiesiliśmy na ogrodzeniu szkoły podczas happeningu tuż przy 

naszym Drzewie Marzeń. Na gałęziach zawisły liście z papieru, a na nich hasła 

informacyjne oraz spisane prośby, aby nie niszczyć, nie łamać i nie śmiecić. 

                     

 

 



Została również przeprowadzona akcja informacyjna dla Rodziców. W holu naszej 

szkoły na sztalugach zawiesiliśmy  hasła i prace Dzieci.  

 

 

W drugim etapie Projektu, odbyło się spotkanie w formie happeningu , podczas 

którego obsypaliśmy korzenie Drzewa Marzeń ziemią. Ogólnoszkolny happening odbył 

się w Międzynarodowym Dniu Ziemi. 

    

W nasz projekt zaangażowało się bardzo wiele osób „małych” i „dużych”,  niektórzy 

w sposób bardzo aktywny, a których nie sposób wymienić z imienia, i im dziękujemy 

najgoręcej. Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom, każdemu z osobna, bardzo 

dziękujemy. Po raz kolejny okazało się, że  razem możemy więcej!  

 

 

                             Opr. Lucyna Borkowska 

 


