Bydgoszcz. "Akcja z pompą" dla Natalii

20.06.2018 W VII LO w Bydgoszczy "Akcję z pompą" przygotowano starannie. Jej celem było
zebranie pieniedzy na pompę insulinową dla uczennicy. Oprócz typowej zbiórki datków przeprowadzono licytację różnych
atrakcji wymyślonych i oferowanych przez młodzież liceum.
Ceny wywoławcze różnorodnych atrakcji zaczynały się od 10 zł. I tak za kilkadziesiąt złotych można było zlicytować całkiem
ciekawą przygodę albo wyjątkowy prezent.

Z hasłem „Pompujemy dla Natalii!” w środę, 13 czerwca w VII LO w Bydgoszczy ruszyła "Akcja z pompą".
Uczniowie postanowili pomóc koleżance z kl. 1b, Natalii Draczyńskiej w zakupie pompy insulinowej, dzięki której będzie mogła
lepiej funkcjonować i nie kłuć się 8 razy na dobę, także w nocy, co jest dla niej szczególnie uciążliwe.
Koszt takiej pompy to kwota 18 000 zł. Natalia liczy na promocję w zakupie, ale to i tak ok. 14 000.
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Finał akcji odbył się w sali gimnastycznej VII LO we wtorek, 19 czerwca o godz. 9.
Młodzież zaoferowała: przejażdżkę Harleyem (od 20 zł); rejs statkiem po Brdzie dla klasy z przewodnikiem (pomysł na 18
urodziny), od 350 zł - przejażdżkę UAZ-em wyprawowym, który zjeździł Kirgistan, Syberię itd.; sesję fotograficzną w gabinecie
dyrektora pt. "I ty możesz zostać dyrektorem"; trening wioślarski dla dwóch osób z mistrzami Polski w ósemce i czwórce
(oprowadzenie po klubie RTW LOTTO Bydgostia; suchy basen i zejście na wodę); trening personalny na siłowni; lekcję tańca w
szkole Divine Dance Centre; lekcję gry na skrzypcach, lekcję gry na perkusji; lekcję gry na fortepianie; malowanie karykatur;
sprzedaż podręczników i ciekawych przedmiotów oraz rękodzieła artystycznego.
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We wtorek przeprowadzono tylko licytację połączoną z koncertem, natomiast na lekcje i przejażdżki szczęśliwi nabywcy fantów
umówią się na dogodne terminy. Na szkolnym profilu Facebooka jest także nr KRS fundacji, w której Natalia zbiera fundusze na
pompę.
W całe przedsięwzięcie zaangażowała się nauczycielka Aleksandra Szmelter, wychowawczyni Natalii, która poprowadziła
także licytację.
Poseł Janusz Zemke przekazał upominki na licytację, a dyrektor biura poselskiego, radny Ireneusz Nitkiewicz, zaproszony do
„Akcji z pompą”, zlicytował przejażdżkę UAZ-em.
nim
Bydgoszcz, 20 czerwca 2018 r.
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