
 

REKORDOWY  FINAŁ 

XVIII  „Góry Grosza” 

 

„Nigdy nie jesteśmy na tyle biedni,  

aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu". 

Mikołaj Gogol  

 

      Członkowie Szkolnego Klubu PCK w dniach od 27 listopada 2017 do  

22 grudnia 2017 roku  przeprowadzili zbiórkę monet. Zebrane środki trafią do 

najbardziej potrzebujących dzieci przebywających w Domach Dziecka i 

rodzinach zastępczych. 

       Utworzona komisja, w składzie Julia Pochodaj, Wiktoria Zięba, 

Katarzyna Śmietana, Rafał Sumień, uczniowie klasy II a oraz opiekun 

Anna Didyk Żołądek, czuwała nad sprawnym przebiegiem całego 

przedsięwzięcia. Zgromadzone pieniądze zostały posegregowane i przeliczone. 

Sporządzono protokół, który wraz z pieniędzmi  prześlemy na adres 

Towarzystwa "Nasz Dom".  
 

  Podczas XVIII edycji  Góry Grosza zebraliśmy  
 

50 kg monet na kwotę 881 zł 09 gr 
 

Cała społeczność szkolna  włączyła się do akcji. Szczególnie hojne  okazały się klasy: 

 1 A          - 109,30 zł 

 3 A          - 100 zł 

  III C         - 92,86 zł 

   I C           - 85,86 zł 

  IV G2       - 70,57 zł  

  II  G2        -  70 zł 

 IV R           - 67,57 zł 



    Kolejny raz pokazaliśmy, że nie jesteśmy obojętni na cudze nieszczęście. 

Potrafimy się integrować we wspólnym działaniu i dzielić 

z innymi. 
 

Pamiętajcie! Jeden grosz to niewiele, ale góra grosza to bardzo dużo! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy aktywnie 

włączyli się w to przedsięwzięcie.  
 

Dziękujemy  uczniom klasy II a, bez których nie było by możliwe 

przeliczenie tej rekordowo wielkiej góry grosza.  

 

A oto jak wyglądała praca wolontariuszy: 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 





 

 

 

Całą „górę grosza”  uczniowie klasy II c zapakowali do pięciu  paczek. Każda 

ważyła 10 kilogramów. 

 





 

 

 

Może za rok ustanowimy nowy rekord. 

 

Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy. 
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