SPRAWOZDANIE
Koncert Charytatywny pn. „SERDUSZKO DOBRE i TY MASZ”
dla 11- letniej Patrycji

Dnia 10.02.2013 r. o godz. 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy
odbył się koncert charytatywny pn. „Serduszko dobre i Ty masz 2013”, którego celem była
zbiórka artykułów higienicznych, plastycznych i

srodków finansowych na rehabilitację

11−letniej Patrycji Kotowskiej, podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

W tym roku biletem wstępu na nasz koncert była paczka z materiałami plastycznymi,
chusteczkami pielęgnacyjnymi, materiałami opatrunkowymi 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”, „MAGIC GROUP”, teatralnych: „STuDNI”, „ZABAWY Z MUZAMI” oraz
tancerze z grupy: „DuSolMi”, „RYTM”, „VETO 2”, „KONTRA IV” − gr. młodsza bobas i gr.
starsza, „KONTRA III i V”.

Z fantazją

i

humorem

koncert

i

licytację

prowadzili

Bogna

Wojciechowska−Blachowska i Andrzej Siewaszewicz.

Z dużym zaangażowaniem w akcję charytatywną włączyli się także nauczyciele MDK Nr
2: A. Gołębiewski, W. Górska− Nowik, J. Jendrzejewska, 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
1

propagować

pomoc

potrzebującym

np.

Szkoła

Podstawowa Nr 61 z Górzyskowa

(zorganizowano zbiórkę pieniędzy i przekazano kwotę 351,11 zł.), klasa IG z Gimnazjum Nr 46
przy LO Nr 2, która zgromadziła materiały plastyczne dla Patrycji, a dzieci z Przedszkola
Niepublicznego „Wesołe Serduszka” przygotowały kwiatki i ciasteczka na licytację.

Dlatego szczególne słowa wdzięczności składamy Pani dyrektor SP 61 mgr Bożenie
Krajnik i bezpośrednio zaangażowanym nauczycielom klas I−III Pani M. Hoffman, K.
Dnielewicz, B. Gruszewska, E. Jasińska, O. Siemiątkowska, B. Kowal, M. Wawrzyniak, A.
Czajkowska− Ulatowska i L. Nawrocka oraz całej społeczności szkolnej, a także wychowawcy
Pani Judycie Sobczak i zaangażowanej młodzieży z klasy IG Gimnazjum Nr 46 przy LO Nr 2,
wszystkim dzieciom i ich opiekunom z Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Serduszka”, a
przede wszystkim uczestnikom całej akcji za serdeczność, zrozumienie i dostarczenie
ogromnych przeżyć i radości Patrycji Kotowskiej. Za olbrzymi wysiłek, wsparcie, poswięcony
czas, środki rzeczowe i finansowe serdecznie dziękują.

Organizatorzy: Dorota Przywara −Kaps, Adam Łętocha
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