
MIĘDZYGALAKTYCZNE 
KOŁO WOLONTARIATU 

PLOPŁ



KIEDY ROZBŁYSŁA NASZA PIERWSZA GWIAZDA?

Międzygalaktyczne Koło Wolontariatu powstało w 2017 
roku, wtedy jeszcze po prostu jako Szkolne Koło 
Wolontariatu. Dopiero we wrześniu 2019 zmieniło swoją 
nazwę, aby bardziej kojarzyło się z naszą szkołą, która dla 
nas wszystkich jest najlepszą szkołą w galaktyce. I to 
właśnie tutaj, na Różyckiego 5 w Łodzi, nasze 
międzygalaktyczne koło ma swoją ziemską siedzibę! Dzisiaj 
liczy już niemal 40 członków 
Opiekunami koła są:

p.prof. Ewa Bojanowska, 

p.prof. Małgorzata Camastra, 

p.prof. Maria Michalak.



Na kolejnych slajdach zapraszamy do zapoznania się z naszymi akcjami, 
które są zawsze chętnie wspierane przez uczniów i nauczycieli nie tylko 
naszej szkoły. Regularnie współpracują z nami: Liceum Uniwersytetu 
Łódzkiego,  harcerze z różnych drużyn oraz Fundacja Gajusz. Cyklicznie 
wspierają nas szkoły podstawowe i średnie z regionu łódzkiego.



PLUSZAKI POCIESZAKI 

Ta akcja miała już swoje dwie edycje i 
obie cieszyły się wielką popularnością. 
Jest to zbiórka pluszaków dla dzieci 
poszkodowanych w pożarach i w 
wypadkach komunikacyjnych. 

Kogo wspieramy?

Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 3 przy 
Komendzie Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi.



POMAGAMY FUNDACJI GAJUSZ

Już trzykrotnie organizowaliśmy akcje dla Fundacji:

1. Dla rodzeństw dzieci, które są podopiecznym fundacji odbyły się zajęcia w laboratorium 
chemicznym, gdzie dzieci przeprowadzały ciekawe doświadczenia. Poza tym, mogły zgłębić 
tajniki fizyki biorąc praktyczny udział w zajęciach naukowych. W międzyczasie odbył się 
również quiz o Wielkiej Brytanii, w którym dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą w tym 
zakresie, a młodsi mogli zaprezentować swoje plastyczne talenty. Na koniec czekała na 
wszystkich niespodzianka – uczniowie naszej szkoły przygotowali Bożonarodzeniowe 
przedstawienie, które wprowadziło nas wszystkich w świąteczny nastrój.



2. SPOTKANIE DLA MAM NA DZIEŃ MATKI

Oto co napisała fundacja na swoim facebookowym profilu: Nasze Mamy nie tylko od 
święta spotykają się, aby pobyć ze sobą i "naładować" akumulatory na trudy codzienności. 
Ostatnie spotkanie zorganizowali uczniowie z Koła Wolontariatu. Była nauka tańca w 
Studio Tańca 4U prowadzona przez nauczyciela szkoły p.prof. Kamila Gebela i zajęcia na 
trampolinach. A później pyszny poczęstunek przygotowany przez młodzież. Dużo energii, 
śmiechu i poczucia, że Mamy nie są same.



3. SPOTKANIE DLA MAM NA BOŻE NARODZENIE

7 XII mieliśmy w naszej szkole wyjątkowych gości. Mianowicie przybyły do nas 
mamy, których dzieci są podopiecznymi Fundacji Gajusz. Naszym zadaniem było 
sprawić, aby tego dnia zapomniały o troskach dnia codziennego i aby mogły 
poświęcić ten czas tylko sobie! Dlatego zorganizowaliśmy im dzień piękności i 
relaksu. Najpierw były wyciszające zajęcia jogi, po czym mamy mogły dodać sobie 
mnóstwo pozytywnej energii grając na bębnach. Do tego piękny makijaż, nowa 
fryzura i profesjonalne fotografie. Oprócz tego, był kącik porad modowych oraz 
pyszna, świeża, domowa granola. Do tego smaczne i zdrowe jedzenie na spotkaniu 
wigilijnym.



ZACZYTANI W PLOPŁ!

Nasza szkoła przyłączyła się do tej ciekawej akcji i udało nam się zebrać kilkaset 
pozycji książkowych!

Fundacja Zaczytani od 2013 roku promuje czytelnictwo i edukację społeczną 
poprzez prowadzenie Wielkiej Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek na oddziałach 
szpitalnych i nie tylko. Od dwóch lat wolontariusze Fundacji codziennie pojawiają 
się w szpitalach, czytają dzieciom książki i prowadzą bajkoterapię. Jak co roku 
zebrane książki zostały przekazane szpitalom, hospicjom, domom dziecka, 
świetlicom wiejskim i środowiskowym oraz centrum aktywności lokalnej.



ŁĄCZMY SERCA DLA JULKI 

Tym razem wsparliśmy ciężko chorą Juleczkę, samotnie wychowywaną przez mamę 
zastępczą. Nasza 2-letnia podopieczna urodziła się z chorobą HLHS - niedorozwojem 
lewego serca. W swoim życiu przeszła już kilka bardzo skomplikowanych operacji. Ma 
ponadto niedorozwój słuchu, wadę wzroku, nadciśnienie płucne oraz FAS. Wsparcia 
udzielają jej przeróżni specjaliści - kardiolog, endokrynolog, pulmonolog, audiolog, 
laryngolog, okulista, neurolog, neurologopeda, rehabilitant, fizjoterapeuta. W szkole 
zorganizowana została zbiórka środków finansowych na turnus rehabilitacyjny dla Julki.



KIERMASZ CIAST DLA P.PROF MAGDALENY KWIATKOWSKIEJ – 
NAUCZYCIELKI Z NASZEJ SZKOŁY

Pani Profesor zmaga się z bardzo ciężką chorobą; dochód z kiermaszu 
przeznaczony jest na dalsze etapy leczenia.



BOŻONARODZENIOWY KONCERT DLA MARIKI POD CHOINKĘ

Cegiełki z koncertu zostały przeznaczone dla ciężko chorej Mariki 
Dąbrowskiej. Koncertowi towarzyszył kiermasz ciast oraz kiermasz 
ozdób świątecznych, książek i rękodzieła. 



100 WYPRAWEK DLA POLSKICH DZIECI NA KRESACH NA 100-LECIE 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Cieszymy się, że jako szkoła dołączyliśmy do tej akcji. Okazało się, że 
ponad 100 placówek wzięło w niej udział. Akcja okazała się bardzo 
medialna – wolontariusze z naszego koła chętnie udzielali wywiadów 
oraz z przyjemnością pozowali do zdjęć.



JESTEM DAWCĄ SZPIKU

W naszej szkole odbyło się bardzo 
pouczające spotkanie, zorganizowane 
przez Szkolne Koło Wolontariatu. Naszymi 
gośćmi byli dawcy szpiku, p.Piotr Miller 
oraz p.Michał Czernek. Opowiedzieli oni 
młodzieży nie tylko o procedurze 
pobrania szpiku, ale również o tym jak 
czuli się przed i po zabiegu, o biorcach, o 
wymogach formalnych. Co najważniejsze, 
nasi goście starali się zachęcić młodzież 
do rejestracji w banku potencjalnych 
dawców szpiku. Taka okazja nadarzyła się 
już 4 kwietnia 2018, kiedy to do naszej 
szkoły przybyła ekipa medyczna z ośrodka 
Medigen. W banku dawców 
zarejestrowało się wtedy 30 uczniów.



     
      DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
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