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To

już 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
w który, jak co roku, zaangażowali się uczniowie, absolwenci
i nauczyciele z naszej szkoły. Funkcję szefa sztabu WOŚP
w Mogielnicy pełniła p. Agnieszka Kłujszo - Juścikowska, która z ogromną energią
pokierowała całym przedsięwzięciem.
Wolontariuszami byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mogielnicy, a ich pracę wspierali nauczyciele: p. Dyrektor Urszula Tomala –
Kujat, p. A. Łagoda, p. J. Pawłowska, p. L. Kosatka, p. A. Frasońska, p. N. Załucka,
p. K. Frączak – Bartuszek, p. P. Kowalski z ZSO oraz p. M. Katus, W. Fatek, E. Łaski,
A. Klimek – Dudzińska ze szkół podstawowych.
Tegoroczna kwesta okazała się rekordowa. Sztab w Mogielnicy zgromadził
niebotyczną kwotę 28.539,99 złotych! Mieszkańcy naszego miasta, gminy i okolic wykazali się
niezwykłą serdecznością i hojnością, wspierając zakup urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz pomagając zapewnić godną opiekę lekarską osobom starszym.
Zwieńczeniem działań sztabu był Koncert Finałowy, na którym wystąpiła
utalentowana młodzież naszej szkoły, podopieczni Stowarzyszenia Przyszłość Naszych Dzieci
oraz Zespół Refleks. Dużo emocji wzbudziła licytacja prac wykonanych przez uczniów oraz
nauczycieli, które cieszyły się dużym powodzeniem i wzbogaciły konto sztabu.
To był dzień pełen wytężonej pracy, ale też pozytywnych emocji.
Zobaczcie sami- oto fotoreportaż.
W siedzibie fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Gabrysia z Agatą
przygotowują identyfikatory dla naszego sztabu

Spotkanie
organizacyjne wolontariuszy
Składanie puszek

Wolontariusze umawiają się na kwestę
Basia nakleja banderole na puszki

Gotowi do kwesty

Próba przed koncertem

W sztabie praca wre wszyscy są ciekawi jakie sumy są w ich
puszkach

Konferansjerkę poprowadziły Żaneta z Brygidą

Agata, Daria i Kuba zagrali na gitarach

Zosia z Maksem- duet na cztery ręce
Miłosz zagrał na keyboardzie

Wiktoria zagrała na gitarze
Arek zagrał na trąbce i keyboardzie

Licytacja…
… na której kupował również Pan Burmistrz

Gościnnie wystąpił zespół Refleks

Tekst: AKJ, AŁ
Fot. Krzysztof Bartuszek, Grzegorz Łagoda

