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IV Koncert Charytatywny na rzecz byłych i obecnych niepełnosprawnych naszych uczniów
„Szukaj w życiu dobrych serc i pięknych dusz.”

   Z „ Pamiętnika terapeuty”: ”… Urodziłaś się w marcu 1991r. , ja też urodziłam się w marcu 1952r., tak długo musiałam czekać , żeby Cię
poznać , spotkać się z Tobą. Już w październiku o Tobie słyszałam, wiedziałam , że będę z Tobą pracować. Od razu czułam, że staniesz się
ważna w moim życiu . Jechałam na pierwsze spotkanie trochę przestraszona, trochę ciekawa. Czy polubimy się ? I tak strasznie się cieszę ,że
przywitałaś mnie uśmiechem, radością w oczach . Dajesz mi na powitanie rękę , ściskasz mocno mój palec, chcesz spróbować jak smakuje…”
  W walentynkowe, sobotnie popołudnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbył się już po raz czwarty koncert charytatywny
na rzecz byłych i obecnych niepełnosprawnych naszych uczniów. Przygotowany przez dzieci i młodzież program był poświęcony dobroci i
miłości. Do udziału w koncercie tradycyjnie włączyły się lokalne organizacje: KGW Leśniaki, KGW Żelisławice, Orkiestra Strażacka , Chór Męski.
Gościnnie występował zespół „Liberi Deus” pod kierownictwem p. Karola Hadrycha oraz absolwentki naszej szkoły Beata i Milena Będkowskie.
Wśród gości obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś z małżonką , radni , sołtysi, dyrektorzy placówek kultury i oświaty z
trenu gminy. W organizację przedsięwzięcia zaangażowani byli nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Każda z klas , również przedszkolaki ,
przygotowała stoisko z  niespodziankami walentynkowymi.  Były  serduszka z  masy solnej,  gipsowe świeczniki,  obrazki  wykonane metodą
decoupage, malowane szkło, ciasta pieczone przez rodziców, balony i serduszkowce lizaki. Swoje prace przekazali nam również uczestnicy zajęć
w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny z filii w Siewierzu . W czasie koncertu odbyła się aukcja prac wykonanych przez uczniów i nauczycieli .
Podczas licytacji zebraliśmy 2350zł. Znaczną kwotą 2100zł wsparło nas Kółko Rolnicze z Żelisławic. Zebrane fundusze w kwocie całkowitej
7665,31zł zostaną przekazane siedmiu osobom, na rzecz których podejmowaliśmy owe działania. Tradycyjnie naszym pracom przyświecały
słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego „ Czuwajmy, aby nie skamieniały nam serca”. Kolejny raz udało nam się udowodnić , że wspólnymi
siłami potrafimy zrobić wiele dobrego.
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