Choć trwa pandemia, to chęci nie brakuje. Tak wygląda 29.
Finał WOŚP na Ursynowie!
data aktualizacji: 2021.01.31

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od rana gra na Ursynowie! Sporo wolontariuszy
zbierających pieniądze do puszek to dzieci, które korzystały w szpitalach ze sprzętu
podarowanego przez fundację Jurka Owsiaka. Trwa „Finał z głową – dla laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy”.
Wolontariuszy WOŚP od rana można spotkać w całej dzielnicy. Na ulicy, przy kościołach, w parkach.
Wszyscy chcą pomagać, a niskie temperatury i śnieg im w tym nie przeszkadzają .
- Zawsze mi się podobało, jak ludzie stali pod kościołami i zbierali pieniądze. Sama też zawsze
wrzucałam. Teraz już mogę sama zbierać. Jestem szczęśliwa, że udało mi się za pierwszym razem
przejść kwalifikację – mówi Ania, wolontariuszka.

Powodów, dla których ludzie chcą zbierać jest wiele. Najważniejszym jest chęć niesienia pomocy
tym, którzy jej potrzebują.
- Bardzo lubię pomagać. WOŚP jest mi bardzo bliski. Sam korzystałem z zakupionego przez nią
sprzętu. To już mój trzeci raz jak biorę udział w zbiórce. Zawsze zbieram na Ursynowie, mieszkam
tutaj – mówi Dominik.
- To już nasz trzeci raz. Zbierałam nawet dwa lata temu, jak byłam za granicą, w Londynie –
opowiada jedna z młodszych wolontariuszek 10-letnia Mirabelka.
- Jestem stomatologiem, a od tego już blisko do laryngologii. Postanowiłam więc pomóc – dodaje pani
Iza.

Mniej ludzi, ale chęci nie brakuje
W Polsce cały czas szaleje koronawirus. Sztaby podejrzewają, że zbiórka do puszek WOŚP przyniesie
w tym roku mniej pieniędzy niż w zeszłym.
- Większość zbierzemy pewnie na aukcjach – mówi Stanisław Goździkowski ze sztabu Hufca ZHP
Warszawa-Ursynów.
- Jest trochę mało ludzi, ale trzymam kciuki, aby zebrać jak najwięcej – mówi wolontariuszka 10letnia Zosia.

Oprócz aukcji i zbiórki do puszek sztaby prowadzą także e-skarbonki. Z takiej formy korzysta m.in.
Fundacja „ETO”, która swój sztab prowadzi przy ul. Rosoła 10.
- Dwa dni temu w e-skarbonce mieliśmy trochę ponad 12 tys. zł. W tej chwili (wczoraj - dop.
redakcja) mamy już 15 593! Coś niesamowitego! Brakuje słów, żeby Wam podziękować! - chwalili się
w sobotę wolontariusze. Dzisiaj mają jeszcze więcej, bo prawie 19 tys. złotych!
O 16:00 ruszają licytacje w sztabie DOK Ursynów. Sztab zebrał już ponad 57 tys. złotych i z
pewnością pobije ubiegłoroczny rekord.
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