
Podziękowanie za 24 finał WOŚP 
Od szefa sztabu: Mateusza Rutkowskiego 

 
 10 stycznia 2016 r. 16 wolontariuszy z całej gminy Lipsk kwestowało z puszkami na ulicach 

naszego miasta, na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Byli to:  

1. Mateusz Rutkowski 

2. Mateusz Moniuszko 

3. Radosław Bobowik 

4. Zuzanna Krzywicka 

5. Łukasz Krzywicki 

6.  Piotr Łostowski 

7. Sandra Harasim 

8. Gabriela Sawicka 

9. Justyna Łukaszewicz 

10. Sebastian Jermak 

11. Wojciech Renkowski 

12. Natalia Krawczuk 

13. Maciej Zielepucha 

14. Aleksandra Bogdan 

15. Natalia Skowysz 

16. Laura Sztukowska 

Po południu o 13.30 odbyła się w M-GOK licytacja gadżetów WOŚP i uatrakcyjniające ją występy 

artystyczne. 

Składam w tym miejscu serdeczne podziękowania tym, którzy kwestowali i tym wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia. 

 Dziękuję Dyrekcji i pracownikom M-GOK za udostępnienie lokalu i pomoc w zorganizowaniu tej 

imprezy. Szczególnie p. Barbarze Tarasewicz, p. Cezaremu Gładczukowi, p. Czesławowi i Krystynie 

Szczukiewiczom. Dziękuję Dyrekcji, nauczycielom, uczniom i wolontariuszom z Zespołu Szkół 

Samorządowych w Lipsku za przygotowanie i wystawienie Jasełek Bożonarodzeniowych i pomoc w 

przeprowadzeniu licytacji. 

 Dziękuje 6 Lipskiej Drużynie Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry" z opiekunami: p. Elżbiecie 

Bielawskiej i pp. Bożenie i Leszkowi Zaniewskim za piękną prezentację piosenek harcerskich. 

 Dziękuję zespołowi „Mała Pasja” działającemu pod kierunkiem p. Krystyny Bochenek i p. Wioletty 

Rokita za pełne energii i elegancji układy taneczne. Dziękuję zespołowi „Tupot małych stóp” z ZSS w 

Krasnymborze za efektowne i pełne gracji tańce. 

 Dziękuję członkom Stowarzyszenia „Pomóż sobie” – osobom niepełnosprawnym i rodzicom - za 

udział w przedstawieniu Jasełek w reżyserii p. Ewy Renkowskiej, które przypomniały nam ciepłą, rodzinną 

atmosferę niedawno przeżywanych świąt Bożego Narodzenia. 

 Dziękuję wszystkim, którzy przekazali różne przedmioty na licytację. 

Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy zadbali o to, aby uczestnicy tej imprezy nie opadli z sił i 

dostarczyli napoje i słodycze. Byli to: 

- sklep rolno-budowlany „krówka” p. Mirosław Toczyłowski, 

- sklep spożywczo-przemysłowy „Miś” p. Henryk Kozłowski 

- sklep spożywczo-przemysłowy „U Krzywickich” 

- przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „MAXBUD” p. Paweł Trochimowicz 

- Delikatesy Centrum p. Fabian Drapczuk 

 Dziękuję też koleżankom i kolegom: Oli Bogdan i Natalce Skowysz za sprawne poprowadzenie 

części artystycznej, Maćkowi Zielepucha i jego asystentce – Zuzi Krzywickiej za przeprowadzenie 

licytacji. 

 Dziękuję również p. Barbarze Tarasewicz za trud i wysiłek, który włożyła w przygotowanie 

wolontariuszy, przy rozliczeniu i współpracy ze mną. 

Tego roku zebraliśmy – 5 759,88 zł 

 

Szef sztabu: Mateusz Rutkowski 


