
Oj! zadziało się w naszej szkole.  

12 marca 2014r. w Ełckim Centrum Kultury odbył się charytatywny 

koncert „Rodzice – dzieciom”.  

Na koncercie wystąpili utalentowani Rodzice naszych uczniów. 

Wśród zaproszonych gości na widowni koncert oglądali: Pan Tomasz  

Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku, Pani Aneta Werla – dyrektor Ełckiego 

Centrum Kultury oraz Pan Krzysztof  Lach – Przewodniczący Rady Rodziców 

G1 w Ełku.  

Organizując Koncert przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji 

Fundacji „Być Bardziej” i jej społecznego programu „Nakarm głodnego”.  

Honorowy patronat nad Programem objął Marszałek Województwa 

Mazowieckiego Adam Struzik, a patronat medialny: 

 Portal i miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” 

 e – Dziennik firmy Librus 

 Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej „Dyrektor Szkoły” 

 Portal „Interkl@sa” 

 oraz Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców „Wychowawca”. 

 

Pomysłodawczyniami i organizatorkami Akcji były: pani Joanna 

Kiersnowska pedagog i pani Małgorzata Urbanowicz – n- l wychowania 

fizycznego wraz z wolontariuszami:  

 Karoliną Żylińską – ucz. kl. 2c  

 Patrycją Cybulską – ucz. kl. 2c 

 Natalią Jasińską – ucz. kl. 2c 

 Zuzanną Wysocką – ucz. kl. 2c 

 Aleksandrą Wierzchoń – ucz. kl. 2f 

 Jakubem Poniatowskim – ucz. kl. 2f 

Postanowiliśmy wspomóc te działania organizując w naszej szkole 

Charytatywno – Integracyjny Festyn Rodzinny pod hasłem: „Rodzinnie – 

sportowo – koncertowo”  składający się z dwóch części: koncertu i festynu. 

Dochód z Akcji po zakończeniu w całości zostanie przeznaczony na dożywianie 

dzieci i młodzieży.  

 

Patronat medialny nad naszą Akcją objęło Radio5 i Radio BayerFm. 

 

Na naszym koncercie wystąpili: 

1. Państwo Dorota i Andrzej Majewscy – rodzice Aurelii i Wiktorii – ze 

swoim zespołem „Forewer Jang” w składzie : Pan Andrzej – gitara 

basowa, fortepian i akordeon p. Jerzy Ludwikowski, perkusja p. 

Janusz Niczewski.  

 

Zagrali  i zaśpiewali szlagiery znanych wykonawców: 

 „Forever and ewer– Denisa Russosa 



  „Wielka miłość” – Seweryna Krajewskiego 

 „Cudownych rodziców mam” – śpiew Aurelia i Wiktoria 

 „Czerwona ruta” – tradycyjny utwór ukraiński – śpiew p. Dorota 

 

2. Pani Katarzyna Dziedzic – mama Tomka.  

Pani Katarzyna zaśpiewała 3 utwory: 

 „Szukaj mnie” – Edyty Geppert 

 „Cykady na cykladach” – zespołu Manam 

 „Babę zesłał Bóg” – Renaty Przemyk 

Pani Katarzyna śpiewa w rodzinnym zespole „Mich – Tom”. 

 

3. Zespół „Centrum” p. Norbert Cybulski i p. Piotr Pęczek 

w repertuarze: 

 „Wietrze powiedz mi” 

 „Ej dziewczyny”  

 „Wędrówka” 

 „Ruda dziewczyna” 

 „Sen” 

Pan Norbert jako pierwszy odpowiedział na naszą propozycję 

skierowaną do Rodziców.  

Już na zebraniu po usłyszeniu komunikatu, że organizujemy koncert  

charytatywny spontanicznie odpowiedział „Tak, chętnie wystąpię na takim 

koncercie”. Swojej decyzji nawet nie skonsultował z Martyną. 

Tak szybka i zdecydowana reakcja p. Norberta utwierdziła nas 

w przekonaniu, że pomysł, aby zorganizować szkolną  imprezę z udziałem 

Rodziców ma sens.  

Niebawem przekonałyśmy się, że był to strzał w 10 – tkę,  gdyż kolejni 

Rodzice entuzjastycznie potwierdzali swój udział w koncercie.  

 

4. Pani Ewa Awramik – mama Zuzanny. Pani Ewie na fortepianie 

akompaniował p. Daniel Szejda. W jej wykonaniu usłyszeliśmy: 

 „Samotni ze sobą” 

 „Konik na biegunach” z repertuaru Urszuli 

 

5. Na fortepianie 2 utwory instrumentalne pięknie zagrała Pani Agnieszka 

Zadroga – mama Gabrysi i Michała – wspólnie z Gabrysią – wiolonczela 

i Michałem – akordeon: 

 Polkę „Pod namiotem” – Tadeusza Wesołowskiego 

 Preludium w stylu klasycznym – Gordona Young(a) 

 

6. Pani Julita Malewska – mama Alicji – zaśpiewała piosenkę „Warto dla 

jednej miłości żyć”. Pani Julicie akompaniowały uczennice naszej szkoły: 

Aurelia Majewska i Wiktoria Ginter.  



 

7. Koncert nasz zakończyła p. Katarzyna Trawińska – mama Michała, 

która zagrała na akordeonie.   

W jej wykonaniu usłyszeliśmy: „A u sąsiada tam” – Janusza 

Laskowskiego oraz „Hej sokoły”.  

 

Koncert profesjonalnie nagłaśniał p. Marcin Pyciak – pracownik ECK w Ełku 

oraz uczeń kl. 3b Szymon Grygo.  

Pan Krzysztof Bania oraz inni pracownicy ECK pomogli przygotować dekoracje 

na scenie. 

Nagraniem całego koncertu zajął się Tomasz Dziedzic – ucz. kl. 2f. 

Salę w ECK Pani Dyrektor Aneta Werla udostępniła nam bezpłatnie ze 

względu na to, iż nasz koncert był koncertem charytatywnym.  

 Pani Ewa Awramik wraz z uczennicami: Aleksandrą Bielską i Aleksandrą 

Fitas przygotowała stoisko ze świątecznymi barankami wykonanymi przez 

uczniów naszej szkoły. 

Z „cegiełek”, które były biletem wstępu na koncert – zebraliśmy kwotę 

838,00 zł. (z tego 100zł. to pieniądze za baranki). W koncercie 

uczestniczyło 246 uczniów. 

 

Organizatorki: p. Joanna Maria Kiersnowska i p. Małgorzata Urbanowicz 

serdecznie dziękują Rodzicom, którzy tak pięknie zagrali i zaśpiewali na 

koncercie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji 

koncertu. 

 

 

 

 

 
 


