Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
„SERCE DZIECKA”w szkole NSP 47
Wolontariusze sztabu Serce Dziecka z szkoły podstawowej, z
wielkim zapałem stanęli z puszkami u wejścia do szkoły już w czwartek
rano, zachęcając do przekazania przysłowiowej złotówki na WOŚP.
Nasi wolontariusze zbierali pieniążki i w ten sposób wyrażają swoją
solidarnośd z potrzebującymi pomocy dziedmi.
Nie jest to pierwszy finał – uczniowie klasy 4a już czwarty rok grają
w finale, ale po raz pierwszy dołączyli również uczniowie z innych klas.
Kulminacja to oczywiście WIELKI FINAŁ w niedzielę 10 stycznia.
Nasz sztab miał wyłącznośd na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Czekały
na nas specjalnie przygotowane koszulki z logo Orkiestry i lotniska,
dzięki którym wolontariusze wyróżniali się z tłumu pasażerów.
Puszki zapełniały się nie tylko
i banknotami, ale również i walutą obcą.

brzęczącymi

monetami

Po trzech godzinach zbiórki, naszych wolontariuszy zastąpili
uczniowie drugiej szkoły uczestniczącej w finale w sztabie Serce Dziecka,
a my pojechaliśmy do siedziby Fundacji Serce Dziecka policzyd zebrane
środki.
Na wejście czekała na nas gorąca pizza, a potem zasiedliśmy
do liczenia. Uczniowie zdali egzamin z matematyki na 6!!!.
Na zakooczenie dnia, grupa najbardziej wytrwałych udała się
do studia telewizyjnego na Woronicza. Oj działo się działo .
Na podsumowanie akcji przedstawiciele sztabu „Serce Dziecka” zostali
zaproszeni w poniedziałek rano do „Dzieo Dobry TVN”.

W puszkach zebranych przez uczniów NSP 47 było

11 253 złote, nie licząc waluty obcej.
Cały sztab „Serce Dziecka” liczył 150 wolontariuszy
i w sumie zebrał prawie 50 tysięcy złotych.
W imieniu Fundacji Serce dziecka, przy której został powołany sztab
serdecznie dziękuję:
wszystkim dzieciom, za wielkie zaangażowanie w szczytne działanie
na rzecz innych dzieci potrzebujących pomocy,
rodzicom za wsparcie i zgodę na udział dzieci w akcji,
Panu Grzegorzowi, wychowawcy klasy 4a, za krzewienie idei działao
charytatywnych i wsparcie dla uczniów podczas zbiórki,
Pani Dyrektor szkoły podstawowej nr 47, za wyrażenie zgody na
przeprowadzenie zbiórki w szkole
Wszystkim uczniom szkoły i ich rodzicom, za hojnośd i wsparcie
naszych wolontariuszy.
Beata Kulesza
szef sztabu „Serce Dziecka” powołanego przez Fundację Serce Dziecka
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