
 

 

 

 

 

19. finał WOŚP - podsumowany 

Zakończył się 19. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W ramach 19. Finału WOŚP 
zbierane były pieniądze przede wszystkim na sprzęt do diagnozowania i leczenia dzieci z 
chorobami nerek i układ moczowego. Na potrzeby nefrologii Orkiestra grała już 11 lat temu.            
W ubiegłym roku zebrano  ponad 42,8 mln zł na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi.  
 
Śladem lat ubiegłych ekipa Międzynarodowego Domu Kultury i Tomasz Rychłowski - 
referent ds. promocji z Urzędu Miejskiego, przy dużym wsparciu pracowników: Biblioteki, 
Domu Wczasów Dziecięcych, kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Wapnicy, 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 z Wapnicy oraz Gimnazjum, funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, funkcjonariuszy Policji  oraz niezawodnych  Emerytek - przygotowali cały 
program artystyczny, kiermasze pyszności i książek oraz loterie fantowe. Panie ze Związku 
Emerytów i Rencistów dokonały zbiórki wszystkich fantów na loterię oraz upiekły ciasta, 
pracownicy DWD przygotowali pyszne naleśniki i bigos, pracownicy Biblioteki – kiermasz 
książek, kadra pedagogiczna ze Szkoły Podstawowej z Wapnicy  kiermasz niespodzianek – 
super pomysł.  Dla wszystkich wolontariuszy świeże drożdżówki dostarczył Pan Robert 
Nabiałek z Cafe Campari z  Amfiteatru oraz kawę, herbatę i gorący żurek Pan Łukasz 
Tereszczyk z rodziną z Hotelu Martini. Na licytację przekazali nam fanty: Pani Bożena 
Rychłowska-Choma, Pani Teresa Zygmanowska, Pan Mirosław Gorczakowski,  Pan Arek 
Sobierajski, Zarząd Klubu Sportowego „Fala”, Pan Robert Ligęza, Bank Spółdzielczy 
Międzyzdroje, Pan Ryszard Żołna, członkowie ZERiI i Urząd Miejski w Międzyzdrojach – 
dział promocji. Na licytację trafiła kolekcja 24 pozłacanych medali wraz z albumami z 
pielgrzymek Jana Pawła II, które wylicytowali w roku ubiegłym: Pan Leszek Dorosz i 
Jadwiga Bober. Kolekcja trafiła w tym roku do Państwa Dworzyckich z Międzyzdrojów.  
Pani Ewa Sękowska  i pracownicy MDK dbały o prawidłowe rozliczenia wszystkich 
uzyskanych środków finansowych oraz o prawidłowy przebieg WOŚP. Wszyscy pracowali 
charytatywnie.  
Sztab WOŚP w Międzyzdrojach po wstępnym podliczeniu uzbieranych środków informuje , 
że zebrał w 2011 r. około 13.600,00 zł , mniej niż w latach poprzednich- rok 2010 – 
15.473,00 zł,  rok 2009 r. – około 18.000,00 zł, Wolin : 2011 r. – około 10.900,00 zł, 2010 r. - 
8.602,00 zł. Świadczy to o tym, że w Międzyzdrojach jest tendencja spadkowa,  a Wolin 
zwiększa swoje wyniki..    
Z rozliczenia wynika, że poszczególni uczestnicy zebrali kwoty do puszek: DWD- 251,57 zł; 
PZERi I – 1.589,93 zł; Biblioteka- 630,43 zł, rekord pobiła Szkoła Podstawowa w Wapnicy -  
z loterii fantowej z niespodzianką – 714,23 zł, ze zbiórki do puszek z sołectw – 1.233,59 zł,       
ze zbiórki głównej w MDK – 1.200,00 zł (bardzo niska frekwencja), dzieci i młodzież  do 
puszek na terenie miasta zebrali łączna kwotę – 8.015,61 zł.  Dużą dojrzałością wykazują się 
dzieci i młodzież z naszych szkół, jak każdego roku zgłaszają się wczesnym niedzielnym 
porankiem do MDK, żeby potem wyruszyć z puszkami na teren naszego miasta, bez względu 
na pogodę.  



Szkoda, że ta akcja charytatywna nie ciszy się w Międzyzdrojach tak dużą popularnością jak 
w innych miastach. Nas Organizatorów zastanawia fakt, czy nasze społeczeństwo ubożeje, 
czy oferowany program artystyczny nie znajduje zainteresowania, czy problem pomocy 
dzieciom chorym nieliczną grupę mieszkańców tylko interesuje, czy zaczynamy być 
hermetycznie zamknięci na potrzeby innych? 
Ci,  nieliczni mieszkańcy, poza zaangażowanymi w organizację WOŚP na pewno wyszli 
zadowoleni, mogli wysłuchać pięknych koncertów  naszych zespołów Fale i Bryzy, występów 
tanecznych dzieci z Klubu Sportowego „Jantar” i gościnnych zespołu muzycznego „Semi 
Dry” i Pana Marcina Dillinga. Zespoły przyjechały do Międzyzdrojów ze Szczecina, zagrały 
charytatywnie, koncerty piękne z owacjami na stojąco i bisami - szkoda, że frekwencja była 
tak niska. 
Wszystkim wolontariuszom dzieciom, młodzieży, pracownikom placówek kulturalnych i 
oświatowych, emerytom, zespołom muzycznym i tanecznym oraz mieszkańcom, którzy 
popierają nasze działania i mają  „otwarte serce”, wspierają nas nie tylko finansowo,  ale 
przede wszystkim swoją obecnością  bardzo, bardzo…. dziękujemy za obecność i udział w 
naszej charytatywnej zbiórce na tak szczytny cel.    
Myślę, że jednak warto popierać takie akcje. 
Jadwiga Bober  
Dyrektor MDK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


