
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Mogielnicy 

po raz dziesiąty!!! 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 21 zbierała pieniądze dla 

potrzebujących.  Stało się już tradycją, że w Mogielnicy zawiązuje się sztab WOŚP.    

            Po raz pierwszy 

miało to miejsce podczas 

XI Finału, wtedy 

młodzież z ZSO w 

Mogielnicy poprosiła o 

pomoc w przygotowaniu 

koncertu finałowego 

panią Agnieszkę Kłujszo- 

Juścikowską. W celu 

uświetnienia koncertu do 

współpracy zaproszono 

tatę pani Agnieszki- pana 

Stanisława Kłujszo, który 

zaprezentował na nim 

repertuar z płyty 

„Sambary z rodzinką”. 

Przez dwa finały szefem sztabu był pan Hubert Wasila. W kolejnych latach tę funkcję przejęła 

pani Kłujszo-Juścikowską i tak jest do dziś. Od początku miała ona duże wsparcie ze strony 

Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica – pana Sławomira Chmielewskiego oraz Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

Przygotowania do tegorocznego finału rozpoczęły się w październiku 2012 roku. 

Wówczas zawiązał się sztab XXI  WOŚP. W kolejnych miesiącach wolontariusze razem z 



panią Agnieszką przygotowywali koncert. W tym roku po raz pierwszy odbył się on w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za zgodą i dzięki wsparciu dyrekcji szkoły 

– pana dyrektora Dariusza Sańprucha, pani dyrektor Urszuli Tomali-Kujat i pani dyrektor 

Jolanty Tomczyk. ZSO z otwartymi ramionami witało wszystkich, którzy tego dnia zechcieli 

zagrać z WOŚP – wolontariuszy, nauczycieli, opiekunów samorządu, młodzież, mieszkańców 

Gminy i Miasta Mogielnica.  

W tym roku sztab liczył trzydziestu pięciu wolontariuszy, którzy wraz z opiekunami 

kwestowali w Mogielnicy, Błędowie, Lubani, Brzostowcu, Łęczeszycach, Goszczynie, 

Lewiczynie, Przybyszewie, Michałowicach i Belsku Dużym. ZSO w Mogielnicy 

reprezentowało dwudziestu jeden wolontariuszy. Jak co roku udało się nam zgromadzić dużo 

pieniędzy. Najlepsi okazali się: Oliwia Wasila – uczennica szkoły podstawowej z Mogielnicy, 



która zebrała 1275, 95 zł oraz uczniowie naszej szkoły – Patrycja Szamweber – 1129, 70 zł i 

Jakub Orlik – 1017,86 zł. Zbiórkę wsparły także szkoły: ZSO w Mogielnicy, szkoły 

podstawowe w Mogielnicy, Michałowicach, Borowem, Przybyszewie, Brzostowcu, Belsku 

Dużym, ZSP w Goszczynie i Gimnazjum w Belsku Dużym. Łącznie szkoły zebrały 2751, 14 

zł, najwięcej szkoła podstawowa w Mogielnicy.  

Pierwsze puszki dotarły do siedziby sztabu w ZSO o godzinie 12
00

. Pieniądze liczyli: 

opiekunowie SU ZSO w Mogielnicy – pani Jolanta Pawłowska, pani Lidia Kosatka, pan 

Paweł Kowalski oraz nauczyciele: pani Paulina Wiktorek, pan Paweł Solecki, pani Katarzyna 

Frączak-Bartuszek, Pani Agnieszka Łagoda, nauczyciele z innych szkół: pani Agnieszka 

Klimek-Dudzińska, pani Małgorzata Katus, pani Wanda Fatek, pani Agnieszka Mikuła- 

Teklak.  

Koncert rozpoczął się o godzinie 16
00

. Jako pierwsi wystąpili podopieczni 

Stowarzyszenia Przyszłość Naszych Dzieci. Następnie młodzież popisała się swymi 

umiejętnościami: śpiewem i grą na różnych instrumentach. Koncert zakończyła licytacja 

podarowanych przez fundację gadżetów oraz rękodzieł pani Doroty Łyczko. Kolejny raz 

naszą akcję wsparł pan Marek Drewnowski – laureat Konkursu Chopinowskiego. Podarował                                                 

płyty ze swoim wykonaniem dzieł Chopina i zaproszenie na prywatny koncert, który odbędzie 

się we dworze w Dylewie. 

Finał WOŚP zamknął występ zespołu Jampuls (jego członkiem jest pan                             

S. Kłujszo) oraz „światełko do nieba” – piękny pokaz sztucznych ogni. 

Wynik XXI Finału WOŚP w Mogielnicy był imponujący. Udało nam się zebrać 

24 353, 64 zł. Tym samym pobiliśmy ubiegłoroczny wynik i jesteśmy z tego dumni.  

Cieszymy się, że tak wiele osób spędziło z nami miło czas w murach ZSO w 

Mogielnicy i przyłączyło się do akcji. Do zobaczenia za rok!  

         Oprac. Sylwia Janicka 

         Wsp·lpraca: Agnieszka Kğujszo-JuŜcikowska 


