Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń
jest niezbędna; czyjaś obecność jest ratunkiem,
wybawieniem, otuchą, pocieszeniem.
Jak dobrze, że jest ktoś,
do kogo możesz zwrócić się o pomoc.
Jak dobrze, że ty jesteś,
by komuś przyjść z pomocą,
po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje.
Jak dobrze, że jesteś...

PODZIĘKOWANIE
dla

wszystkich osób,
które przyczyniły się do zorganizowania koncertu charytatywnego
„Anioły są wśród nas”
w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK dnia 27.09.2018,
a także dla

pracowników i uczniów naszej szkoły,
którzy złożyli datki na leczenie i rehabilitację Dorotki
Wyrazy wdzięczności składam:
 Panu Dyrektorowi Arturowi Lubosowi i całej dyrekcji szkoły,
Joannie Kocot, Izabeli Michalik, Kamilli Szulkin, Joannie Golawskiej –
Szewczyk, Bożenie Jaksik za ogromne zaangażowanie, pomoc, życzliwość
i duchowe wsparcie; dzięki Wam wszystko było bardzo dobrze przygotowane;
 Bartoszowi Bogackiemu – ojcu Dorotki, który tak przejmująco opowiedział
wszystkim o walce, jaką codziennie podejmuje Dorotka i cała rodzina; dziękuję Ci za
Twoją wielką odwagę;
 Annie Rytczak i Jolancie Kasprzyk za profesjonalne opracowanie zaproszeń
i plakatu informacyjnego; za cierpliwość podczas wszelakich zmian i poprawek;
 Anicie Sitek za przygotowanie wspaniałej, „anielskiej” dekoracji, która była
artystycznym dopełnieniem teatralnej sceny;
 Barbarze Wadowskiej za wykonanie w drewnie przepięknych aniołów, które
wręczone zostały partnerom koncertu;
 Barbarze Kamieniarz za zaangażowanie w kolportaż biletów na koncert;
 Michałowi Gawłowi za filmowanie całej uroczystości, co na pewno będzie stanowić
dla nas miłą pamiątkę;
 Barbarze Bombie za opracowanie muzyki do piosenki” Hold me again”;
 Panom z obsługi za pomoc techniczną;
 Nauczycielom, którzy wzięli udział w ostatnim występie – prezentacji piosenki
finałowej, która była duchowym przesłaniem dla wszystkich obecnych w teatrze.

Serdeczne podziękowania kieruję do osób, które upiekły serniki,
ciasta śliwkowe, kokosowe, orzechowe, jabłkowe, czekoladowe...
Wasze wypieki cieszyły się ogromny powodzeniem, a ich sprzedaż
powiększyła sumę uzbieranych datków. (Niestety nie potrafię odtworzyć,
kto upiekł, za co bardzo przepraszam)
Słowa wielkiej wdzięczności należą się uczniom,
którzy z entuzjazmem odpowiedzieli na moją propozycję zorganizowania koncertu.
Oto oni: Wiktoria Wolniewicz, Arkadiusz Fatyga, Paulina Głogowska, Patryk Werajtis,
Radosław Powałka, Weronika Kowolik, Maciej Bossowski, Miłosz Nowak, Justyna
Randak, Mateusz Niesłony, Dominik Bryś, Michał Czachor, a także osoby zaproszone:
Julia Michalik, Kornelia Tubis, zespół Drums Band, Weronika Klebach, Grzegorz
Krzemiński.
Podczas gali wykazaliście się artystycznym profesjonalizmem, co zostało docenione
przez publiczność gromkimi brawami, a na koniec owacją na stojąco. Nie każdy artysta tego
doświadcza. Gratuluję Wam takiego sukcesu i życzę, aby Wasze pasje były nadal rozwijane
i przynosiły Wam dużo satysfakcji.
Bardzo serdecznie dziękuję wolontariuszom w osobach:
 Mateusz Jędrzejczak, Fabian Klop, Dawid Pocheć, Bartosz Pietryga, Mateusz
Wodzisławski, Bartosz Siemieniec, Markus Szewczyk, Marcin Wolniak, Bartosz
Cichy, Adam Bogdała, Anna Świątek, Sandra Białczak - za pomoc przy witaniu
gości, w sprzedaży ciasta oraz losów w loterii fantowej, a także za zaangażowanie
w zbieranie datków do puszek.

Jeszcze raz składam wszystkim gorące podziękowania!
Sylwia Tubis

