TAK TO SIĘ ZACZĘŁO…
ZACZĘŁO
Kiedy w 2007 roku grupa młodzieży
młodzie y z Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego
Kocjana w Olkuszu wzięła
ła udział wrecitalu artystów krakowskich nic nie
zapowiadało tego, żee spotkanie to przerodzi się
si w coroczne koncerty charytatywne
podczas, których będziemy
my zbierać
zbiera fundusze dla potrzebujących
cych dzieci.
Artystami, których recitalu wysłuchali uczniowie po raz pierwszy byli: Anna
Treter, Barbara Stępniak – Wilk oraz Włodzimierz Mazoń
ń.
Ich występ tak się spodobał, żże postanowiono, aby
tę trójkę poznała większa
ksza grupa młodzieży
młodzie z ZS nr
3 w Olkuszu. Padła propozycja przyjazdu do
Olkusza, która z chęcią została przyjęta
przyj
przez
wokalistów i w 2008 roku po raz pierwszy
wystąpili
pili oni na scenie Miejskiego Ośrodka
O
Kultury. Wtedy też narodził się
si pomysł, aby
połączyć przyjemne z pożytecznym
ytecznym – promocję
piosenki literackiej wśród
ród młodzie
młodzieży z akcją
charytatywną.

Od kilku lat młodzież naszej szkoły gromadzi środki
rodki na pomoc dla ci
ciężko
chorych dzieci. Akcja ta świadczy
wiadczy o poczuciu humanizmu i wielkiej wrażliwości
wra
młodzieży. Rodzice walczący
cy o zdrowie, a nawet życie
ycie swoich dzieci nieraz są
s
bezradni wobec kosztów leczenia,
leczen które przerastają ich możliwo
liwości finansowe.
Przez kilka lat uczniowie ZS nr 3 pomagali Czarkowi Surmie.
Surmie Chłopiec ma szereg
schorzeń,, które wymagały zabiegów operacyjnych i rehabilitacji. Jednakże
Jednak mama
Czarka zadecydowała, żee chce podzielić
podzieli się dobrem, które syn otrzymuje od
innych. Dzięki
ki tej decyzji w 2013 i 2014 roku wspieraliśmy
wspierali my finansowo dwójkę
dwójk
podopiecznych „Fundacji Dzieciom Zdążyć
Zd
z Pomocą”: Marysi Mitusińskiej
Mitusi
i Kacprowi Sawczyńskiemu
skiemu. Przez te dwa lata w sumie na ich konta trafiło ponad
21 tysięcy złotych.

„Nieważne
ne jaka kwota zostanie
zebrana, ważne że są takie akcje
i że są ludzie, którzy chc
chcą
pomagać” – te słowa mamy
Marysi motywują nas do
działania
podczas
każżdej
kolejnej akcji charytatywnej.

Z roku na rok w nasze działania zaczęło angażować się coraz więcej
wi
młodzieży również z innych olkuskich szkół: I, II, IV Liceum Ogólnokształcącego,
Ogólnokształc
Zespołu
Szkół nr 4 oraz Gimnazjum nr 3, olkuskie władze oraz lokalne firmy.

„Powtarzające się coroczne akcje do których z roku na rok przyłącza się coraz
większa ilość młodzieżyy i artystów pokazują
pokazuj nam, żee pomoc wciąga.
wci
Uczy
wrażliwości na cierpienie i krzywdę
krzywd ludzką. Pokazuje, żee warto pomagać,
pomaga a każda
złotówka możee wiele zdziałać”
zdziała – podkreśla Bożena Kazuch,, nauczycielka ZS nr 3
i pomysłodawczyni
łodawczyni koncertów charytatywnych.

