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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra również w
Wilnie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

© Organizatorių nuotr.

Wilno przyłącza się do akcji charytatywnej „Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Szkolny Punkt
Języków Ojczystych jest odpowiedzialny za
organizację WOŚP w Wilnie. Dobrowolny datek
będzie można złożyć w Wilnie i Solecznikach.

„W ramach działań związanych z WOŚP nauczyciele
Szkolnego Punktu Przedmiotów Ojczystych na
zaproszenie szkół polskich na Litwie przeprowadzili
szereg zajęć na temat „Przekonaj się, że warto pomagać bezinteresownie”, poświęconych idei
wolontariatu, niesienia pomocy innym. Dwa zajęcia już się odbyły w Wileńskiej Szkole Średniej im.
Joachima Lelewela, po jednym w Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz na Filii w Wilnie Uniwersytetu w
Białymstoku. Po f inale WOŚP planujemy zajęcia w Szkole Średniej im. Szymona Konarskiego, Szkole
Średniej im. Józef a Ignacego Kraszewskiego oraz Szkole Średniej im. Adama Mickiewicza” -  powiedział PL
DELFI Marek Jankowski, nauczyciel ze Szkolnego Punktu Języków Ojczystych, członek sztabu WOŚP.

Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych główny sztab założył w siedzibie radia „Znad Wilii”.

„W niedzielę dobrowolny datek będzie można złożyć w siedzibie radia „Znad Wilii” przy ul. Laisves 60, w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz w Domu Kultury w Solecznikach po uroczystościach poświęconych
Dniu Obrońców Wolności Litwy” -  poinf ormował Jankowski.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to akcja charytatywna, podczas której bezinteresownie zbiera się
pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla szpitali w Polsce. Zbiórki organizuje się na całym świecie. W
tym roku środki będą zbierane „dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Ludzi o
wielkim sercu można poznać po serduszku z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, które
wolontariusz nakleja darczyńcom.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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