
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Już po raz jedenasty na terenie Gościna zagrała Orkiestra Jurka Owsiaka. Z jego 

orkiestrą nasz Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP gra od 2001 r., czyli od IX Finału. Przez 

jedenaście lat nasz Sztab wzbogacił konto Fundacji WOŚP o ponad 220 tysięcy złotych. Co 

roku biliśmy rekordy, zbieraliśmy coraz większe kwoty pieniędzy. W ciągu wszystkich 

finałów 469 wolontariuszy łącznie zebrało 77 218, 09 zł. Imponująco w każdym roku rosła 

również Góra Złotego Grosza, dzieci ze wszystkich szkół i przedszkola uzbierały 1623 kg 

60 dag, co w rezultacie dało kwotę 18 558, 67 zł.  

W tym roku również sprostaliśmy wyzwaniu i własnym założeniom, chcieliśmy grać 

w orkiestrze WOŚP, chcieliśmy organizować kolejny już XIX Finał, chcieliśmy przebić 

kwotę z ubiegłorocznego finału.  

W tym roku finał odbył się 9 stycznia, tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia. Celem 

tegorocznego Finału jest ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIECI Z CHOROBAMI 

UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI. Dlaczego urologia i nefrologia? Tak na 

stronach Fundacji WOŚP wyjaśnił doc. dr hab. n med. Sylwester Prokurat. Wskazując jak 

ważne jest wczesne wykrywanie wad układu moczowego u dzieci z możliwością wczesnego 

rozpoczęcia leczenia i interwencji urologicznej. To bardzo ważne, bo wczesne rozpoznanie 

może w sposób decydujący wpływać na dalsze losy dzieci, a później osób dorosłych. 

Uzasadnia, jak ważna jest wzajemna współpraca nefrologii, urologii i intensywnej terapii, 

która ma na celu: 

 wczesną diagnostykę wad układu moczowego i skuteczne ich leczenia urologiczne, 

 walkę z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu niewydolności wielonarządowej u 

chorych hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii, 

 utrzymania wysokiego standardu leczenia nerkozastępczego dzieci z przewlekłą chorobą 

nerek, 

 skuteczniejszą diagnostykę i leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci. 

 

Jak co roku wielkie granie organizował Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP, w skład, 

którego weszły Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum im. Kazimierza 

Górskiego w Gościnie i Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Robuniu. W zbiórkę 

pieniędzy i w przygotowania włączyło się również Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

w Gościnie i Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie. Koordynatorem Sztabu 

była pani Marlena Fidos.  

Swój udział do Fundacji WOŚP zgłosiliśmy już w listopadzie i od tego momentu 

rozpoczęliśmy przygotowania do XIX Finału. Tradycyjnie zbieraliśmy: 

- Złoty Grosz – kolejny rekord – 224488  kkgg  9955  ddaagg o wartości 22  995555,,  1177  zzłł,, 

- Fanty. 

Szukaliśmy sponsorów oraz chętnych do pomocy i współorganizacji. Odbyły się także 

dyskoteki. Jednak niepowtarzalnym wydarzeniem był, jak zawsze, sam dzień Finału, jak 

zwykle pełen pracy, dynamiki i oczywiście dobrej zabawy. Oprawa tego dnia, co roku 

podobna a jednak przyciągnęła tłumy wspaniałych ludzi chcących wesprzeć fundację Jurka 



Owsiaka, ludzi, którzy od zawsze chcą się bawić i być w tym dniu razem z nami. Ten zimowy 

dzień, choć niesprzyjający spacerom i wyjściom z domu, nie zniechęcił naszych uczniów, 

wolontariusze dotarli do ludzi szlachetnych i szczodrych, zbierając w puszki pieniądze i dając 

im w zamian symbole wdzięcznych dziecięcych serc. W tym roku mieliśmy 60 

wolontariuszy, którzy łącznie zebrali sumę 1111  669944,,  1100  zzłł. Warto podkreślić ogromne i cenne 

zaangażowanie dzieci w Finale. To one są wolontariuszami, sprzedają losy loterii fantowej a 

także bawią nas w Koncercie Serc, uczestniczą w organizacji i przygotowaniach.  

XIX Finał odbywał się w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi, rozpoczął się o godzinie 13.00 urzekającym występem dzieci z przedszkola. 

Możemy na pewno stwierdzić, że mamy wokalne i taneczne talenty. Miło było spojrzeć na 

rozśpiewane i roztańczone dzieci, które z gracją prezentowały wspólną pracę i wysiłek 

uczniów i nauczycieli. Koncert Serc i licytacje prowadziły, doskonale nam znane, panie -

Joanna Dylawerska, Barbara Kwiatkowska, Zofia Czerniszewska oraz Anna Juszczak. Wiele 

zależało od daru przekonywania tych pań, od ich kunsztu licytacji i perswazji, to one, w tym 

roku, w pięknym stylu, sprzedały Państwu 142 gadżety. Najcenniejsze okazały się:  

 Świeca ozdabiana bursztynami – uzyskała wielką kwotę – 500 zł, a jej właścicielem 

stał się wice wójt p. Jan Seńko,  

 Piłka siatkowa ofiarowana przez Stowarzyszenie Pawlaków –okazała się bardzo cenna 

– 100 euro – kupił ją p. Paweł Januszewski, 

 Wisior bursztynowo – srebrny – (330 zł) oraz koszulkę WOŚP(340 zł) sprzedano – 

Państwu Ewie i Radosławowi Klimkowskim, 

 Kryształ Svarowskiego – za 250 złotych kupili Państwo Alicja i Paweł Pawlakowie, 

 Jak co roku powodzeniem cieszyły się koszulki WOŚP, osiągnęły wysokie ceny, wiele 

z nich przekroczyło kwotę 200 zł – za takie pieniądze nabyli je: p. Andrzej Walerych, 

p. Kamila Dąbrowska, p. Anita Lange, 

 Ciekawostką było pół tony węgla, która została sprzedana za 300 zł p. Olesiakowi, 

 Za zawieszkę srebrną p. Tadeusz Santkiewicz ofiarował 250 zł, 

 Zegar z kurantem p. Mikołaj Koleśnikow wylicytował za 200 zł,  

 Bombkę z autografem Otylii Jędrzejczak, kupiła za 200 zł pani Monika Radoń.  

Ponadto na terenie szkoły działały: loteria, kawiarenka z pysznymi i rozmaitymi ciastami 

upieczonymi przez rodziców, grill z kiełbaskami, kaszanką i karkówką. W stołówce szkolnej 

zorganizowany był bufet, w którym można było zjeść pyszną grochówkę, bigos i udka, w 

większości sponsorowane przez Państwo Magdalenę i Bartosza Grzesiaków. Wspólnie 

spędzony czas zakończyliśmy około godziny 20.00, Światełkiem do Nieba.  

Podczas tegorocznego Finału WOŚP ponownie pobiliśmy rekord, 

zebraliśmy 32 461, 61 zł.   
 

Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP za pomoc w organizacji i sponsoringu XIX Finału 

bardzo dziękuje:  

 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gościno – mgr inż. Marianowi Sieradzkiemu, państwu 

Wioletcie i Robertowi Podbielskim, państwu Magdalenie i Bartoszowi Grzesiakom, 

państwu Małgorzacie i Marcinowi Kantkom, państwu Aleksandrze i Mariuszowi 

Chrzęstom, państwu Ewie i Andrzejowi Walerychom, państwu Marzenie i Waldemarowi 

Łosiom, państwu Lidii i Piotrowi Grzeszczukom, państwu Markowi i Anecie Buczykom, 

państwu Halinie Buczyk i Sławomirowi Szostak, państwu Janinie i Ryszardowi 

Sondejom, państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Jasiakom, pani Stanisławie Grabia, pani 

Katarzynie Ryplewskiej, panu Marcinowi Pawlak, pani Anicie Lind 

 FIRMIE MAWI  



 Dyrektorowi Agencji Kultury i Sportu w Gościnie  

 Sklepikowi Uczniowskiemu „POD PUCHARAMI” działającemu przy Zespole Szkół w 

Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi,  

 Panom Romanowi Ostrowskiemu i Michałowi Ulikowskiemu za obsługę sprzętu a także 

pani Irenie Adamskiej za opiekę medyczną podczas XIX Finału. 

Zbiórka pieniędzy na cel WOŚP została przeprowadzona także przez: Klub Sportowy 

OLIMP, UKS SPRINTER oraz kręgielnię w Gościnie.  

 Ponadto bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, i 

pracownikom wszystkich szkół, którzy w tym dniu pracowali. Byli obecni w wolontariacie, 

sztabie liczenia pieniędzy, kawiarence, loterii, przy grillu, chłopskim stole, a także zapewniali 

transport i opiekę wolontariuszom. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich osób, którzy 

aktywnie włączyli się w organizację WOŚP i razem z nami wspólnie zagrali, ale możemy i 

pragniemy im wszystkim SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ. Dziękujemy także dyrekcji, 

nauczycielom i młodzieży Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie, którzy 

chętnie włączyli się w organizację Finału. Umundurowani uczniowie zapewniali 

najmłodszym wolontariuszom opiekę na ulicach Gościna. Dziękujemy również naszej 

Ochotniczej Straży Pożarnej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Światełka do Nieba.  

Dziękujemy Państwu za obecność, za hojność, za wspólną zabawę i wielki DAR 

SERCA. Wierzymy, że jak długo będzie GRAŁA OWSIAKOWSKA ORKIESTRA będziemy 

mieli czas i chęć spotykać się na kolejnych FINAŁACH. Będziemy okazywali hojność i 

wielkoduszność, bo wiemy, że potrzebują nas chore dzieci.  

Jeszcze raz dziękując Wszystkim Państwu, dedykujemy Wam słowa „naszej 

orkiestrowej piosenki” 

„Zaświeciła iskra w waszych sercach, której dzieciom trzeba.” 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Międzyszkolny Sztab  

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

 

 

                                                                   

      Marlena Fidos 

 

 

 

 
 


