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„To będzie wspaniały finał pomimo obecnej sytuacji” – zapewnia nowa szefowa Sztabu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie. W zeszłym tygodniu ruszyła rekrutacja, a
już w najbliższy piątek (20.11) ankietę wolontariusza będzie można wypisać w siedzibie
sztabu na Wzgórzu Zamkowym.
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Jak będzie wyglądał 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tych trudnych czasach? Na to pytanie nowa
szefowa cieszyńskiego sztabu nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć. Sytuacja jest dynamiczna, ale planujemy
Finał w tradycyjnej formie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jesteśmy cały czas w
kontakcie z Fundacją. Będziemy również robić relacje life-online na Facebook'u – przyznaje w rozmowie z
OX.PL Agata Borowiecka, Szefowa Sztabu WOŚP w Cieszynie.
Co nas czeka i jak dokładnie będzie przebiegał finał w Cieszynie na razie nie zdradza. Zapewnia jednak, iż pomimo
trudnej sytuacji będzie to wspaniały dzień. Sztab planuje organizację tego wydarzenia w dwóch miejscach: na
Wzgórzu Zamkowym oraz na cieszyńskim Rynku.
Obecnie ekipa organizacyjna jest na etapie rekrutacji wolontariuszy. Mamy przydział 150 wolontariuszy, ruszamy
ze spotkaniami, o których na bieżąco będziemy pisać na stronie na Facebook'u Cieszyński Sztab Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zwraca uwagę Agata Borowiecka - Zapraszamy także firmy i

instytucje do rejestrowania Puszek Stacjonarnych – zachęca.
Jak informuje cieszyński sztab już w najbliższy piątek (20.11) od godziny 17:30 do 20:30 na Wzgórzu Zamkowym w
biurze przy ulicy Zamkowej będzie można bezpośrednio uzupełnić ankietę rekrutacyjną. W związku z problemem
pobrania ankiety ze strony można ją wypisać na miejscu w sztabie. Zapraszamy również osoby, które mają
wydrukowane i podpisane oświadczenia. Czekamy na Was – czytamy na stronie facebookowej.
Agata Borowiecka to nowa szefowa sztabu. W zeszłym roku organizacją tego wydarzenia zajmował się Remigiusz
Danel. Jednak od lat z cieszyńskim WOŚP-em związana była Joanna Wesoły oraz Jan Wesoły. Chyba większość z nas,
którzy od lat biorą udział w cieszyńskim Finale WOŚP pamięta duet Asi i Janka Wesołych, którzy
przyzwyczaili Nas do niezapomnianej atmosfery w Cieszyńskim Sztabie na spotkaniach z Wolontariuszami
oraz już na samym Finale. Zapoczątkowali kawałek pięknej historii, w której wszyscy uczestniczyliśmy.
Mam nadzieję, że choć w pewnym stopniu, obejmując stery Sztabu 28. Finału Wielkiej Orkiestry
świątecznej Pomocy, udało mi się tę tradycję podtrzymać i kontynuować. Jednak ja byłem tylko
przecinkiem tej historii. Informacja o przeprowadzce Asi i Janka oraz decyzji o braku możliwości organizacji
kolejnego Finału, zaskoczyła Nas wszystkich. Pojawiło się wiele pytań, co teraz z cieszyńskim WOŚP-em.
Chcąc podtrzymać to dzieło, które przez kilka lat budowali, postanowiłem zorganizować 28 Finał z Ekipą
organizacyjną, którą stworzyli Asia i Janek. Działając z nimi, poznałem osobę, która całą sobą zawsze
angażowała się w pracę Sztabu będąc równocześnie Wolontariuszką. 28 Finał był dla niej szczególny bo
12.01.2020 roku świętowała dekadę jako Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego
pomyślałem, że to idealny moment aby przekazać stery cieszyńskiego Sztabu Agacie Borowieckiej Weterance eventowej, która wolontariat ma we krwi, buduje stowarzyszenie ZEW (Zjednoczona Ekipa
Wolontariatu) i z sercem i zaangażowaniem podchodzi do każdego Wolontariusza. Oddając w jej ręce
Cieszyński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, możemy być wszyscy spokojni, że historia, którą
znamy od lat będzie godnie kontynuowana – informuje na stronie facebookowej cieszyńskiego sztabu
zeszłoroczny szef Remigiusz Danel.

MSZ

Cieszyński Sztab Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
about 2 years ago

REKRUTACJA !!!
➡ 20.11.2020r.
Od godziny 17:30 do 20:30 w Sztabie na Wzgórzu Zamkowym w biurze na ulicy
Zamkowa 3b ( na przeciwko zielonej siatki )
W związku z problemem pobrania ankiety ze strony można ankietę wypisać na
miejscu w sztabie
... See more
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