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KONCERT CHARYTATYWNY DLA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA BANK ŻYCZLIWYCH
SERC

21 stycznia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu już
po raz kolejny odbył się Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia
„Bank Życzliwych Serc”. Przybyłych na koncert przywitali Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki Damian Dawczyński oraz Prezes Stowarzyszenia "Bank Życzliwych Serc" Elżbieta
Brzozowska.
Tradycją jest, że w trakcie koncertu wręczane są statuetki aniołów, nazywanych „Siewiersko-Anielskimi
Oskarami”, które przyznawane są w kategorii „Anielska Pomoc na rzecz Stowarzyszenia Bank Życzliwych
Serc”. W tym roku otrzymali je: ks. kanonik Emil Ilków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach oraz
Maria i Zbigniew Grochalscy. Po wręczeniu statuetek nadszedł czas na podziękowania. Pierwsze z nich
trafiło do Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia za życzliwość i bezinteresowną pomoc
oraz za wspieranie inicjatyw stowarzyszenia. Kolejne podziękowanie zostało wręczone Irenie Kmiecik za
życzliwość, dobre słowo, wsparcie pedagogiczne i pomocną dłoń, która pojawia się zawsze, gdy tego
potrzebujemy.
Koncert rozpoczęli podopieczni stowarzyszenia wraz z rodzicami, którzy w towarzystwie Rodziny
Kolasów wykonali wzruszające kolędy i pastorałki. Nad przygotowaniem koncertu czuwała autorka
scenariusza, a zarazem reżyserka Irena Kmiecik, wieloletni pedagog oraz przyjaciel stowarzyszenia.
Następnie wystąpili najmłodsi artyści z Publicznego Przedszkola w Siewierzu, którzy zaśpiewali oraz
zatańczyli piękne tańce świąteczne. Nad przygotowaniem przedszkolaków czuwały nauczycielki Elżbieta
Ciszewska, Jolanta Całka i Ewa Ciszewska.
W trakcie koncertu odbyła się licytacja, którą rozpoczęło muzyczne brzmienie uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu. Dochód z licytacji w całości został przeznaczony na
rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Licytację pomogli przeprowadzić uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego w Siewierzu. Wykonawcami i jednocześnie fundatorami licytowanych przedmiotów
byli: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, Jan Błasik, Aleksandra Młynarska,
Andrzej Machura, Teresa Landecka, Beata Fiedor, Teresa Waluszczyk, Justyna Zalejska –„Smykowa
Manufaktura”, Barbara Mucha, Anna Stefańska, Krystyna Papierniak oraz Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
„Ewa” w Siewierzu.
Ostatnia część koncertu była wyjątkowo rozśpiewana, za sprawą chóru, który tworzą uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Siewierzu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.
Usłyszeliśmy piękne kolędy i pastorałki. Nad przygotowaniem występu czuwali nauczyciele: Aneta
Machura i Mariusz Torbus. Muzyczną część koncertu zakończył wspaniały występ Kamili Drożdż.
Każdy kto ofiarował chociaż złotówkę na rzecz naszego stowarzyszenia otrzymał torby z logiem
stowarzyszenia, wykonane przez mamy podopiecznych: Grażynę Dudę, Jadwigę Konopkę i Zofię Kwiecień.
Dochód z licytacji oraz sprzedaży symbolicznych cegiełek wyniósł 8.521,00 zł. Kwota zebrana w trakcie
koncertu zostanie przekazana na organizację zajęć kulturalnych i relaksacyjnych oraz na zaadoptowanie
pomieszczenia stowarzyszenia.
Organizatorzy serdecznie dziękują darczyńcom, sponsorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
w tym szczególnym dniu, jak również przez cały rok wspierają działalność Stowarzyszenia „Bank
Życzliwych Serc”. Serdeczne podziękowania kierujemy do pani Ireny Kmiecik za opracowanie scenariusza
i za czuwanie nad przygotowaniem koncertu oraz za trud, zaangażowanie i życzliwość. Ponadto
członkowie Stowarzyszenia dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji koncertu, a byli to:

dyrekcja i nauczyciele Publicznego Przedszkola w Siewierzu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, rodzina Kolasów, dyrekcja i pracownicy
MGCKSiT, Kamila Drożdż, Jan Nowakowski oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im Jana Pawła II w
Siewierzu.
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