XXIV Finał WOŚP
Sztab Szkoła Podstawowa w Babiaku koordynowany przez E. R. Albin
kolejny raz wspierał WOŚP, tym razem pod hasłem: „MIERZYMY WYSOKO!

PEDIATRIA, GODNA OPIEKA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU”
– Gramy, bo mamy w sobie dużo pozytywnej energii, którą chcemy
wykorzystać w celu niesienia pomocy innym, sprawia nam to radość,
łączymy przyjemne z pożytecznym, wzajemnie uczymy się wiary w
ludzi. Zarówno w czasie przygotowań, samej kwesty, jak i
podsumowania towarzyszy miła atmosfera, wzajemne wsparcie i
uznanie. Podoba nam się to! – mówią wszyscy zaangażowani w akcję.

W niedzielę 10 stycznia w dniu 24 finału zrobiło się trochę zimowo, ale
Wolontariusze nie narzekali, z optymizmem wypełniali swoją misję. Już wczesnym
rankiem wyruszyli na kwestę uliczną w naszej gminie. Zbierali datki do puszek
głównie przy kościołach w Brdowie, Dębnie Królewskim, Lubotyniu, Babiaku. W
tegorocznym Finale kwestowali uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum,
Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Babiaku oraz starsi: NIKODEM I

MACIEK ALBIN, ALAN ŚWIERCZYŃSKI, MIKOŁAJ PISKORSKI,
GRACJAN PLEBAŃSKI, JULIA BRZOSTOWICZ, OLIWIA
STRZELECKA, WERONIKA BLAŚKIEWICZ, IGA SZMIGIEL,
MARTYNA WOJDA, PAULINA SKOCZYLAS, PATRYCJA NOWIŃSKA,
MARTA JANIAK, JULIA KUPSIK, WIKTORIA KALINOWSKA, OLIWIA
PIETRZAK, PATRYK KĘDZIERSKI, WERONIKA DĄBROWSKA,
MONIKA MUJTA, MARTYNA KONIECZKA, MARTYNA
WOJCIECHOWSKA, DONATA REWERS. Niektórzy zaczęli w tym roku
swą przygodę z WOŚP, ale są też tacy, którzy grają już od kilku lat.
BRAWO! Opiekę podczas kwesty sprawowali przede wszystkim Rodzice

Wolontariuszy oraz nauczyciele: p. A. Szkopkowska, p. A. Modelska, p. M.
Rogowska, p. E. Stawicka, P. A. Piechocka, p. J. Blaśkiewicz, p. R. Grabowska, p.
W. Plazura, p. K.Płachecka, p. D. Rewers, p. E. Albin, p. R. Albin.

W godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku państwo
Cedzidło zorganizowali scenę dla miejscowych artystów grających, śpiewających,
tańczących i innych zainteresowanych. Zagrała Orkiestra Dęta, śpiewała Natalia
Sarniak, wystąpił teatrzyk dziecięcy z przedstawieniem „Wieczór wigilijny”,
rozruszał publiczność młodzieżowy zespół tańca nowoczesnego „Demolka”
prowadzony przez Natalię Kraińską, śpiewały i tańczyły dzieciaki z Przedszkola
Samorządowego prowadzone przez „ciocie” Emilkę i Donatę, o dobry humor
zadbał kabaret uczniów SP „Szkolne Coś Tam” kierowany przez p. Mariolę
Cedzidło oraz młodzieżowy kabaret Patryka Kędzierskiego „Paradajs”. W
międzyczasie odbywała się loteria fantowa oraz licytacja przedmiotów
uzyskanych od lokalnych darczyńców. Inicjatorem loterii fantowej i licytacji,
organizatorem i głównym aukcjonerem był Patryk Kędzierski, już po raz drugi w
historii lokalnych działań na rzecz WOŚP.

Wolontariusze jeszcze po 24 Finale zbierali w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Babiaku pieniądze na rzecz fundacji licytując gadżety Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Klasa 2a z wychowawczynią Elżbietą Stawicką tradycyjnie
polowała na kalendarz, a Kuba Mruk walczył z p. Barbarą Wojciechowską o
orkiestrową koszulkę z napisami: Dla mnie, dla babci, dla dziadka….
Dzięki bardzo, że udało nam się zjednoczyć siły i zagrać dla dzieciaków i
seniorów, że z nadzieją możemy patrzeć na siebie dookoła, wierzyć w siłę
przyjaźni i miłości. Wielkie podziękowanie dla wszystkich Wolontariuszy za
poświęcenie, bezinteresowność i wytrwałość, za serce dla sponsorów licytacji, dla
wszystkich, którzy przyłączyli się do działań i tych, którzy przyczynili się do
podwyższenia sumy w puszkach. Mieszkańcy Gminy Babiak okazali jak zawsze
dobre serca – wolontariuszom ze sztabu „Szkoła Podstawowa w Babiaku” udało
się uzbierać 8400 zł. Jest to kwota deklarowana po wstępnym przeliczeniu przez
kwestujących oraz komisję w składzie p. M. Sarnocińska, p. R. Grabowska, p. K.
Stempińska.

Warto pochwalić się, iż Szkoła Podstawowa w Babiaku dzięki współpracy z
fundacją WOŚP kontynuuje program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy
Ratować” wzbogacając go o nowe przedsięwzięcia, uczestniczy w ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska uczy ratować” i na bieżąco korzysta z ofert programowych
fundacji.
Dobrych emocji dla WSZYSTKICH, radosnych dni, szczęśliwego 2016 i do
następnego grania… Elżbieta Albin

