
                                                          

 

 

Zdzieszowiczanie otworzyli serce dla Olka 
 

Nie sprzedawajcie swych marzeń, to skrzydła, które 
unoszą do gwiazd. 
Te słowa stały się mottem Koncertu Charytatywnego 
dla Aleksandra, który odbył się 17 lutego br. w sali 
widowiskowej zdzieszowickiego MGOKSiR- u.  

Pomysłodawcą tego szlachetnego przedsię-
wzięcia była dyrektor PSP nr 3 w Zdzieszowicach – 
Małgorzata Ambroży, która, gdy poznała historię 
chorego chłopca z naszej gminy, straszliwie 
skrzywdzonego przez los, bo cierpi on na mało znaną 
chorobę – stwardnienie guzowate, nie mogła pozostać 
obojętna na jego los. Mówi o tym tak:  
Pomysł na organizację koncertu był moją inicjatywą. 
Na spotkaniu z mamą dziecka poznałam historię 
dotyczącą choroby Olka. Podczas rozmowy 
dowiedziałam się, na jakie problemy napotyka matka 
w życiu codziennym, między innymi sprawa dotyczyła 
dowozu Olka do szkoły specjalnej (Olek z uwagi na 
skomplikowane schorzenie nie może być uczniem 
 w naszej szkole).  
 
 
 

dostosowane do potrzeb niepełnosprawnego syna, 
gdyż dotychczas środkami komunikacji miejskiej wozi 
dziecko na rehabilitacje do Opola oraz jeździ do 
Centrum Zdrowia Dziecka na wizyty. Sytuacja jest o tyle 
trudna, że sama wychowuje Olka.  Nie  pracuje, gdyż 
sprawuje opiekę nad dzieckiem. Chłopiec rośnie,  coraz 
trudniej jest jej go wnosić do środków komunikacji 
miejskiej.  
Dlatego zrodził się pomysł, by zebrać środki na ten cel 
– po prostu pomóc. Podzieliłam się nim  z nauczycielami 
i rodzicami naszej szkoły. Wierzyłam, że się nie 
zawiodę. Od lat uwrażliwiamy naszych uczniów na 
potrzeby drugiego człowieka. Kształtujemy w nich 
poprzez  konkretne działania postawę pełną empatii i 
życzliwości dla ich rówieśników skrzywdzonych przez 
los. I – jak zwykle - nie zawiodłam się! W pomoc Olkowi 
bardzo zaangażowała się  cała nasza społeczność 
szkolna. Dzięki temu pozyskaliśmy ludzi wielkiego 
serca. I odbył się wspaniały koncert, na którym 
wystąpili: uczniowie naszej szkoły, zespoły „Gramy  
z Beatą”, „From Case”, SUAV & FP oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Leśnicy.   
 
 
 
 

Bardzo wzruszający, porywający serca był występ 
dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach.  
Cieszę się ogromnie, że tylu ludzi odpowiedziało na 
nasz apel, by pomóc Olkowi.  

Koncertowi towarzyszył „Festiwal pizzy”. 
Niezmiernie wdzięczna jestem za ufundowanie 
poczęstunku właścicielom zdzieszowickich  pizzerii:  
Incognito, Locha, Lucios,  Montanaro. Bazylia; 
właścicielom  cukierni:  Ptyś, Kristof Boguszowice, 
Magosz. piekarni  E. Strzelczyk. Pozyskane z konsumpcji 
środki finansowe znacznie zasiliły konto Olka.   
A wszystkie pizze i wypieki były przedniej jakości! 
Warto w tym miejscu powiedzieć o aukcji, która 
wzbudziła wiele emocji. Przedmiotem licytacji były 
m.in. obrazy namalowane przez nauczyciela  M. 
Marczuka, witraż wykonany przez N. Siekierkę - 
znanego lokalnego witrażysty, koszulka kędzierzyńskiej 
siatkarskiej ZAKSY… długo by wymieniać.  
Dla Aleksandra otworzyło się  serce wielu ludzi. 
Dowodem zebrana kwota: 7777 zł. 
Olku – jesteśmy z Tobą, SIÓDEMKA to szczęśliwa 
liczba!                                           
                                                                                      (I. B.)  
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JEDNODNIÓWKA 
 



W jedności siła! 
 

17 lutego 2018 roku w sali kinowej w 
Zdzieszowicach o godzinie 16:00 odbył się wyjątkowy 
koncert charytatywny dla Aleksandra Dońca, który cierpi na 
stwardnienie guzowate. 
 Cel koncertu był bardzo szczytny: zgromadzić środki 
finansowe pozwalające na zakup platformy do samochodu, 
w którym jeździ Aleksander. 
Organizatorami imprezy byli nauczyciele PSP nr 3 w 
Zdzieszowicach. Z fantazją   i humorem koncert prowadzili 
p. Violetta Zając i p. Krzysztof Molfa. 
Na początku p. dyrektor Małgorzata Ambroży przywitała 
wszystkich zaproszonych gości, a po jej krótkiej przemowie 
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy. Następnie 
czas umilali nam najmłodsi uczestnicy koncertu - dzieci z 
Publicznego Przedszkola nr 3, które zachwyciły publiczność 
swoim układem choreograficznym.  
Pomoc Aleksandrowi okazały również zespoły: „From Case” 
i „ Suar & FP” oraz wokalistki: Sabina Wicha i Julia Zalewska. 
Scenę też wypełnili uczniowie naszej szkoły, dając niezwykłe 
popisy wokalne.  

W czasie imprezy najwięcej emocji wzbudziły 
licytacje. Można było zakupić wiele interesujących 
przedmiotów, np. obraz namalowany przez p. M. Marczuka, 
witraż zrobiony przez p. Siekierę, pyszne torty, maskotki 
oraz gadżety sportowe z Zaksy. Najbardziej wzruszającym 
wydarzeniem było wręczenie sportowej koszulki 
Aleksandrowi przez p. Babilca, który wylicytował ją wraz z 
dwiema osobami za ponad 200 zł! 

Na imprezie nie zabrakło słodkości. Można było 
kupić ciasto, babeczki, wypić herbatę. W kawiarence czas 
umilał iluzjonista p. Grzegorz Pawleta,  
a fotografowaniem zajął się p. Adam Hyjek. 

Z dużym zaangażowaniem w akcję charytatywną 
włączyli się także uczniowie, którzy sprzedawali cegiełki jako 
bilety wstępu na koncert. 

 Na samym końcu mnóstwo wrażeń artystycznych 
dostarczył nam zespół „Gramy z Beatą”.  
Finał był niezwykły! Przedsięwzięcie przyniosło 
zdumiewający efekt. Czek wysokości 7777 zł  przekazano 
mamie Aleksandra, która nie kryła wzruszenia. 

Uważam, że koncert był niesamowitą ucztą dla 
duszy! 

J. R. (uczennica klasy 6B) 

 

 
 
Pomagamy spełniać marzenia 
 
 17 lutego o godz. 16:00 w sali kinowej Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Zdzieszowicach odbył się koncert charytatywny. Grano dla 
Aleksandra, a patronat nad koncertem przejął główny 
organizator - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Zdzieszowicach.  

Motto tego wydarzenia stanowiły słowa:   ,,Nie 
sprzedawajcie swych marzeń - to skrzydła, które unoszą do 
gwiazd".  

Program artystyczny koncertu był bogaty  
i urozmaicony, podzielony na trzy bloki, a w przerwie 
prowadzono licytację. Pierwsza wystąpiła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Leśnicy pod batutą Klaudiusza Lisonia. 
Swoim repertuarem przygotowała publiczność ,,na wielkie 
granie od serca". Dzieci z Przedszkola nr 3 zaprezentowały 
kolorowe układy taneczne. Następnie scenę zawojowała 
młodzież: Sławek, Sabina i Julia Zalewska. Śpiewali o tym, 
 że ,,pod niebem jest pełno marzeń i ile trzeba siły, żeby żyć". 
Zrobiło się bardzo nastrojowo. Uczniowie Szkoły  
Podstawowej nr 3 przygotowali repertuar, który przemówił 
do serc publiczności. Wysłuchano piosenek o szczęściu, 
którym należy się dzielić i o tym, że człowiek nigdy nie jest 
sam. „Kocham Cię życie” oraz „Każdy na swej drodze anioła 
ma” - te słowa piosenki zakończyły część artystyczną. 
Licytacja przebiegała bardzo sprawnie. Licytowano: piłkę, 
koszulkę i zestaw kibica ZAKSY.Następnie pod młotek poszły 
torty, misie, karnety na siłownię, obrazy, deskorolka, płyty.  

Fundacja Kuby Błaszczykowskiego ,,Ludzki dotyk" 
udzieliła finansowego wsparcia, a sam piłkarz podarował 
bardzo cenną książkę. 
W tym miejscu należy nadmienić, że organizatorzy 
przygotowali także cegiełki w cenie 10zł. Konto Aleksandra 
zasiliły środki zebrane w kawiarence i podczas festiwalu 
pizzy.  

Sobotni wieczór zjednoczył serca wszystkich 
uczestników ,,w jedno wielkie serce", które podarowano 
Aleksandrowi. W powietrzu unosiła się chmurka, na której 
wypisano słowa - Warto Pomagać.                                                                                     
Uważam koncert za udany i jestem pewna, że na długo 
pozostanie w naszych sercach. 
                                                                  Wiktoria Bartoszyńska                                                                   


