
Współpraca z Fundacją "Dziewczynka z Zapałkami" 

W maju członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali paczkę z maskotkami dla 

podopiecznych Fundacji „Dziewczynka z Zapałkami”. Jako instytucja pozarządowa od dwudziestu lat 

prowadzi ona działalność na rzecz poprawy warunków życiowych dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych 

patologią. Wolontariusze z naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowali się we współpracę z fundacją, 

gdyż zawsze bezinteresownie wyciągają przyjazną dłoń i pomagają potrzebującym. 

 

 

 

Z wizytą w szpitalu w Turku 

Szkolna akcja zbiórki maskotek i odzieży niemowlęcej zakończyła się dużym sukcesem. Zebrane 

zabawki i ubranka zostały przekazane przez członków Szkolnego Klubu Wolontariatu dzieciom 

przebywającym w szpitalu w Turku. 

 

 

 

Świąteczne życzenia od wolontariatu 

Dnia 20 grudnia 2017 roku podczas wspólnego kolędowania członkowie 

Szkolnego Klubu Wolontariatu obdarowali dyrekcję, radę pedagogiczną, 

pracowników administracji, a także zaproszonych gości - emerytowanych 

dyrektorów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły przygotowanymi 

wcześniej prezentami. W ozdobionych torebkach zapakowali własnoręcznie 

upieczone pierniczki i sianko bożonarodzeniowe. Dodatkowo część 

wolontariuszy przekazała serdeczne życzenia i przygotowane niespodzianki 

swoim samotnym sąsiadom, aby zbliżające święta były dla nich radością 

i szczęściem. 

 



Spotkanie z Wolontariuszką Roku 2017 

8 grudnia miało miejsce spotkanie członków Szkolnego Klubu Wolontariatu z Moniką Kluska – 

zdobywczynią zaszczytnego tytułu „Wolontariuszki roku 2017”- absolwentki naszej szkoły. Pani Monika 

przybliżyła członkom klubu swoją historię- przygodę z wolontariatem.  Zachęcała do bezinteresownej 

pomocy drugiemu człowiekowi, kilkakrotnie podkreślała, że dobro dane zawsze do nas powraca 

podwójnie. Wszyscy gratulowali pani Monice uzyskanego tytułu  i mają nadzieję na kolejne spotkania 

i współpracę. 

  

 

 

Spotkanie z członkami Centrum Wolontariatu z Turku 

W ramach promowania wolontariatu 9 września w murach naszej szkoły zagościli młodzi wolontariusze 

wraz ze swoimi koordynatorami p. B. Pacławską, A. Łapka z Centrum Wolontariatu w Turku. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII ( przyszli członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu), 

którym przedstawiono jak wygląda praca wolontariuszy i jakie formy współcześnie przybiera. Młodzi 

wolontariusze i ich opiekunowie zachęcali uczniów do aktywnego włączenia się w proponowane przez 

nich różne działania i akcje. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
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