Charytatywny Koncert Mikołajkowy 2018
6 grudnia aula naszej szkoły wypełniła się NAJPRAWDZIWSZYMI, NAJWSPANIALSZYMI MIKOŁAJAMI.
Już 27 raz zorganizowaliśmy Charytatywny Koncert Mikołajkowy. W tym roku zbieraliśmy pieniążki na leczenie i
rehabilitację Piotrusia Nowaka (brata naszej absolwentki) chorego na mózgowe porażenie dziecięce oraz na
rehabilitację Nadii Szostak i potrzebujących uczniów I LO.
Wielkie podziękowania należą się artystom, którzy zaprezentowali się na Żeromowej scenie.
Wystąpili: Filip Lee, Nikola Heromińska, Karolina Pakosińska, Monika Snoch, Natalia Kurkiewicz, Natalia Picheta , Julia
Snoch oraz zespoły Avchont, Bloody Lord i Fon with the Carpet.
Małgosia Ogrodnik i Dominika Jędrzejczyk przeniosły nas z niezwykłym wdziękiem i energią w świat tańca
latyno-amerykańskiego.

Julia Chwalińska i Angelika Pedryc czuwały nad przebiegiem całego koncertu oraz z wielkim zaangażowaniem
prowadziły liczne licytacje. W tym roku licytowaliśmy torty upieczone przez rodziców uczniów klasy I H, ciasta od Ani
Kruk z klasy I f, obraz olejny namalowany przez panią prof. Danutę Świat, koszulkę piłkarza ręcznego klubu Vive
Kielce J.Aguinagalde, piłkę z autografami kieleckich siatkarzy, tort oraz kolację dla dwojga ufundowaną przez
absolwentkę I LO panią Iwonę Piec z „La Baguette” Kielce, lekcję golfa podarowaną przez Bogan Sport, dzień w
jednostce Straży Pożarnej oraz piękne ciasta (bałwanek i choinka) upieczone przez naszych wiernych fanów, rodziców
Karoliny Łebek absolwentki I LO z 2003 roku (grają z nami 18 lat).
O świąteczny klimat dbali Pan Mikołaj z Panią Mikołajową- Krzysiek Pedrycz oraz Aleksander Wójcicki.
Dziękujemy ekipie nagłaśniającej, którzy w sposób niezwykle profesjonalny zadbali o klimat wydarzenia- Norbert
Lużyński, Bartek i Hubert Mojeścik, Michał Robak, gościnnie z ZSE Krzysiek Stachura. Brawa dla pana prof. Marka
Kołodziejczyka, p. prof. Zofii Pietraszek i Julki Wasiak za czuwanie nad całością.
Ogromne podziękowania należą się wspaniałej publiczności i przede wszystkim Mikołajom, którzy licytowali i
przyczynili się do uzyskania niezwykłego wyniku 5150zł na wyżej wymienione cele charytatywne.
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Organizatorzy Szkolna Grupa Wolontariatu i Samorząd Uczniowski
WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
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