Bydgoszcz 06.02.2012 r.

PROTOKÓŁ
Koncert Charytatywny pn. „SERDUSZKO DOBRE i TY MASZ”
Dla Kasi Żórawskiej z Bydgoszczy podopiecznej FUNDACJI
SPEŁNIONYCH MARZEŃ

Dnia 06.02.2012r. Zebrała się komisja w składzie: Dorota Przywara - Kaps,
Marzenna Skowrońska, Janina Błaszczyk w celu przeliczenia środków
finansowych i rzeczowych zgromadzonych podczas Koncertu Charytatywnego
pn. „ Serduszko dobre i Ty masz”, który odbył się dnia 04. 02. 2012r.
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy.

Łączny dochód pieniężny wyniósł :

2 177,46 PLN

W tym środki finansowe przekazane protokolarnie przez Szkołę Podstawową
nr 61 w Bydgoszczy z ul. Kruczej 5a w wysokości

395, 23 PLN

Środki rzeczowe :
Pieluchy jednorazowe :

122 szt.

Podkłady SENI:

7 opakowań
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Chusteczki nawilżające:

41 opakowań (różnej wielkości)

Ręczniki jednorazowe:

28 szt.

Chusteczki do nosa:

2 x 10 opakowań

Opatrunki wyjałowione:

202 szt.

Strzykawki:

130 szt. ( różnej wielkości)

Krem do rąk:

3szt.

Oliwka do ciała:

1szt.

Balsam do ciał :

3szt.

Krem do ciała:

1szt.

BIOVITAL:

1szt.

Zebrane środki finansowe

zostaną

przekazane konto Fundacji,

wskazane przez matkę chorej Kasi tj.:

FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ
IMG BANK ŚLĄSKI o/ WARSZAWA
29 1050 10 25 1000 0022 7611 6304
Z dopiskiem „ DLA KASI ŻÓRAWSKIEJ”
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Wszystkie dobra rzeczowe zgromadzone podczas akcji charytatywnej
zostaną

przekazane państwu Żórawskim przez pracowników MDK nr 2

za potwierdzeniem odbioru.
Dokumentacja fotograficzna z przebiegu koncertu jak i z uroczystego
przekazania dóbr rzeczowych

zamieszczona zostanie w gablocie MDK-2

oraz na stronie internetowej naszej placówki.

Protokół podpisali
1: Janina Błaszczyk
2: Marzenna Skowrońska
3: Dorota Przywara - Kaps
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SPRAWOZDANIE
Koncert Charytatywny pn. „SERDUSZKO DOBRE i TY MASZ”
DLA 16- letniej Kasi Żórawskiej zmagającej się z chorobą nowotworową.

Dnia 04.02.2012 r. o godz. 16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2
w Bydgoszczy odbył się koncert charytatywny pn. „Serduszko dobre i Ty masz”,
którego celem była zbiórka artykułów higienicznych dla chorej Kasi
tj. pampersów, chusteczek nawilżających, strzykawek, materiałów
opatrunkowych, balsamów do ciała oraz pieniędzy na dalsze leczenie młodej
dziewczynki.
W tym roku biletem wstępu na nasz koncert była paczka pieluszek
jednorazowych, chusteczek pielęgnacyjnych, materiały opatrunkowe i 2 złote.
W zamian tłumnie przybyła publiczność otrzymała mnóstwo wrażeń
artystycznych przygotowanych przez dzieci i młodzież zrzeszoną w kołach
zainteresowań naszej placówki. Scenę wypełnili młodzi wykonawcy z zespołów
wokalnych: „MELODYNKI”, „BEZ KOMENTARZA” , KROK PO KROKU”, „MAGIC
GROUP”, teatralnych: „STuDNI”, „ZABAWY Z MUZAMI” oraz tancerze z grupy:
„RYTM”, „VETO 2”, „KONTRA IV” - gr. młodsza i starsza, „KONTRA III i V”.
Z fantazją i
humorem koncert
i licytacje prowadzili
Bogna
Wojciechowska- Blachowska i Andrzej Siewaszewicz.
Z dużym zaangażowaniem w akcję charytatywną włączyli się także
nauczyciele MDK nr 2 : A. Gołąbiewski, W. Górska- Nowik, A. GrzybekKorzeniewska, T. Krajewski, M. Lewandowska, M. Skowrońska, H. Żółkoś,
I. Chojnacka, A. Murawska, J. Superczyńska, a także wszyscy pracownicy
administracji i obsługi.
Nie zabrakło sprzymierzeńców naszej akcji, którzy w swoim środowisku
postanowili propagować pomoc potrzebującym np. Szkoła Podstawowa nr 61
z Górzyskowa (zorganizowano zbiórkę pieniędzy i przekazano kwotę 395,23 zł.)
oraz młodzież z Niepublicznego Technikum Usług Fryzjerskich nr 1
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w Bydgoszczy ( zbiórka pieniędzy za które zakupili pampersy, oliwkę do ciała
i chusteczki nawilżające.
Dlatego szczególne słowa wdzięczności składamy Pani dyrektor SP
mgr Bożenie Krajnik i bezpośrednio zaangażowanemu nauczycielowi Pani
Marioli Hoffman oraz całej społeczności szkolnej, Pani Marcie Jendraszak
i zaangażowanej młodzieży z z NTUF nr 1, a także studentom Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy za przygotowanie piłek z podpisami zawodników
trenujących piłkę nożną i siatkową w bydgoskich klubach oraz CAŁODOBOWEJ
APTECE „ BAJKA” w Fordonie, CUKIERNI PANA A. SOWY z ul. Ks. Schulza,
CUKIERNI „ STAROPOLSKA” PANA W. KOZŁOWSKIEGO z ul. Grunwaldzkiej oraz
właścicielce HURTOWNI „ KRIS” za przekazane artykuły do loterii i licytacji,
a przede wszystkim za serdeczność i zrozumienie oraz specjalne dla Kasi
zakupienie podkładów, kremów i dresu i Hurtowni „ ALPHA DAN”
z ul. SZAJNOCHY.

Za olbrzymi wysiłek, wsparcie, poświęcony czas, środki rzeczowe
i finansowe serdecznie dziękują.
Organizatorzy:
Dorota Przywara –Kap
Adam Łętocha
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