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DLA ZDOLNYCH DZIECI
15.10.2012.

CHOSZCZNO Wczoraj po raz 11. wolontariusze Akcji Katolickiej z parafii NNMP zbierali fundusze na rzecz
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Organizatorzy cieszą się, bo w skarbonkach naliczyli rekordową
sumę, ponad 15 tys. zł. Uradowała się MARCELINA GŁOS, która w loterii fantowej wygrała bilet na
siedmiodniową pielgrzymkę na Ukrainę. Uśmiechu nie krył też JÓZEF WIŚNIEWSKI, który z imprezy
odjechał na nowiutkim rowerze.

Przypomnijmy, że Dzień Papieski, który w tym roku obchodzony był pod
hasłem &bdquo;Jan Paweł II &ndash; papież rodziny&rdquo; świętujemy w Polsce od 2001 roku.
Jego głównym koordynatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, a
wszelkie fundusze zebrane w tym dniu przeznaczane są na stypendia dla
zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. &ndash; W naszym kraju Dzień
Papieski zorganizowany został już po raz 12, my zrobiliśmy to o jeden
raz mniej &ndash; RYSZARD CHRUŚCIEL, szef akcji przypomina, że to wydarzenie
już na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez całą
rzeszę wolontariuszy. Komentując tegoroczne przedsięwzięcie nie ukrywał
satysfakcji z faktu, że po raz kolejny udało się im zebrać rekordową
kwotę, tym razem było to 15 432 zł. Z dumą donosi też o tym, że
uczestnikom niedzielnej imprezy tak mocno posmakowały pierogi, ciasta i
bigos, że o ponad godzinę musieli przedłużyć ogłoszenie wyników loterii
fantowej. W tej ostatniej niewątpliwym hitem był bilet na siedmiodniową
pielgrzymkę na Ukrainę, ufundowany przed ks. dziekana GRZEGORZA
SUCHOMSKIEGO oraz dwa rowery podarowane przez R. Chruściela i burmistrza
ROBERTA ADAMCZYKA. Tu do grona ponad 1700 uczestników loterii los
uśmiechnął się m.in. do 14-letniej MARCELINY GŁOS, która w przyszłym
roku zwiedzi Ukrainę i JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO, na imprezę przyszedł na
piechotę, a odjechał z niej na nowiutkim rowerze.

Dodajmy, że ten kilkugodzinny maraton przeplatany licytacjami, wraz z R.
Chruścielem poprowadziła WIOLETTA KASZAK. &ndash; O tym, że ludzie popierają
tę ideę świadczy choćby taki fakt, że ktoś, komu zupełnie nie zależało
na promocji swojego nazwiska podarował tablet, a my zlicytowaliśmy go za
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600 zł &ndash; zdradza pani Wioletta. Prosi też o podkreślenie faktu, że w
części artystycznej na plenerowej scenie zobaczyliśmy młodych artystów z
choszczeńskich placówek oświatowych i orkiestrę dętą. O tym, że
wielkie brawa należą się także dla sponsorów i darczyńców mówił ks. G.
Suchomski. &ndash; Bez nich zorganizowanie dzisiejszej imprezy nie byłoby
możliwe &ndash; podkreślił dziekan i przypomniał, że cała kwota zebrana w tym
dniu trafi na konto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i wspomoże
uzdolnione dzieci z ubogich rodzin.

Aleksander Krzyżaniak
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