




Oj, się działo! 
 

4 stycznia 2018 r. „ludzie Owsiaka” na całym świecie 

zbierali pieniądze „ dla wyrównania szans w leczeniu 

noworodków”. Wśród 120 tysięcy wolontariuszy była 

nasza wspaniała dwunastka:  

Maja Brudnicka (7e), Adam Dobek (7a), Oliwia Fic 

(7a),Alicja Leszczyńska (7g),Zuzanna Łodziarek (7a), 

Oliwia Ozuah (7a), Oliwia Pech (7e), Jakub Przyczka 

(5a),Julia Rutkowska(7e), Maria Siekierska (6a), Amelia 

Sulińska (7a) i Nikola Zimny (7g). 

 

 





Do akcji przyłączyli się również inni uczniowie (obecni i 

byli) SP 22, dzielnie wspierając swych kolegów i 

koleżanki: Karolina Biernat (7e), Aleksandra Buć (7e), 

Amelia Budziejko (VIe), Oliwia Dwuraźna (7g), Sara 

Jarębska (7e), Alicja Machnicka (absolwentka SP 22), 

Grzegorz Osicki (7s), Ola Passon (VI a), Oliwia 

Różycka (7g), Natasza Sokolnicka (absolwentka SP 

22), Weronika Wieczorek (VIa) i Maja 

Wiktorowska(7e). 

 





Wolontariusze  wyposażeni w puszki oraz  gorące, 

bijące dla WOŚP serca  kwestowali tego dnia w galerii 

„Wisła”. W ciągu czterech godzin udało im się zebrać 

7303,68 złotych ! 

Najbardziej przekonującą okazała się drużyna Mai 

Brudnickiej, która zdobyła dla Orkiestry  1379, 41 

złotych !  

 





Nasze działania na rzecz 26. Finału WOŚP nie ograniczyły się 

jedynie do niedzielnej kwesty. Rozpoczęły się już znacznie 

wcześniej - za sprawą Weroniki Goździk, naszej utalentowanej, 

zaprzyjaźnionej malarki i jednocześnie absolwentki SP 22. 

Weronika specjalnie dla nas wykonała 6 niezwykłych obrazów 

będących później przedmiotem szkolnej licytacji, w której 

wzięły udział 22 klasy: 1b, 1c, 1d, 1f, 2a, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 

3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3l, 4b, 4c, 4d, 5d. 

Absolutnym rekordzistą okazała się klasa 5d, która jedną z 

prac wylicytowała za 440,39 złotych! Łącznie w czasie aukcji 

zebraliśmy 3242,52 zł.  

Wzorem Jurka Owsiaka pobijamy rekordy – nasz wynik to 

łącznie  10546,20 złotych !!!!!!!      Wszystkie zebrane fundusze  

przekazaliśmy 14. 01. 2018 r. do płockiego Sztabu WOŚP.  
 





Jesteśmy szczęśliwi i dumni, iż po raz kolejny 
mogliśmy być częścią tak wspaniałego 
przedsięwzięcia, jakim jest Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. 
Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim wolontariuszom oraz ich rodzicom, 
uczniom i wychowawcom biorącym udział w 
aukcji plastycznej, nauczycielom 
wspierającym nasze działania oraz Dyrekcji 
Szkoły za okazaną pomoc (również tę 
materialną). 

 





Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy 
pod adresem: Weroniki Goździk, p. Justyny 
Kamelskiej – Brzeszcz,  

p. Magdaleny Wilickiej, p. Elżbiety Wójcik oraz 
p. Łukasza Grockiego i p. Moniki Świtkiewicz. 

  

koordynatorzy:  

Anna Figurska, Ewa Figurska i Beata 
Sokolnicka 

 










