Piękny Koncert Szlachetnych Serc
Empatia to jedno z najbardziej ludzkich uczuć, jakie każdy z nas może doświadczyć na co dzień w
kontaktach z drugim człowiekiem. Świadczy ona nie tylko o naszym człowieczeństwie, ale przede
wszystkim stanowi dowód na to, że człowiek w swojej naturze jest istotą pełną współczucia, miłości i
ogólnie pojętego dobra. Uczucie to, gdy zrodzi się w nas, daje ogromną siłę do walki z
przeciwnościami, ale co wydaje się ważniejsze stanowi źródło radości i olbrzymiej satysfakcji, nie
tyle dla obdarowanego, co dla darczyńcy.
Kuba Gołębiowski wraz z rodziną przekonali się osobiście o tym, że w Koluszkach i okolicy istnieją
dobre anioły. W tym przypadku ludzie – gotowi zakasać rękawy i nieść pomoc nie oczekując nic w
zamian. Kuba i jego najbliżsi doświadczali już tej pomocy kilkakrotnie, co zapewne pozwoliło im
przetrwać trudne chwile i wzmocniło psychicznie.
Myślę, że żaden normalny, kochający rodzic nie zamieniłby wszystkich skarbów tego świata na
zdrowie swego dziecka. Gdy jednak przychodzi tak ciężka choroba, której leczenie jest w dodatku
bardzo kosztowne, wszelkie gesty wsparcia łagodzą ból jaki przeszywa serca rodziców i najbliższej
rodziny chorego. Dobrze, że w tym przypadku znalazła się też dobra ciocia – Pani Ewelina
Przygodzka, która nie szczędziła czasu i energii by ratować Kubę.
Podczas koncertu charytatywnego „SERCE DLA KUBY”, który został zorganizowany w minioną
niedzielę w MOK przez Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat I Liceum Ogólnokształcącego im.
Henryka Sienkiewicza w Koluszkach odbywały się licytacje przedmiotów przekazanych na pomoc dla
chłopca. Przedmioty do licytacji przekazali różni przedsiębiorcy i ludzie dobrej woli. Dodatkowo
bardzo zaangażował się Komitet Społeczny Akcji Charytatywnej dla Kuby w składzie: Aleksandra
Balcerak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach, Joanna Jeżyna dyrektor
Szkoły Podstawowej w Długiem i Antoni Tomczyk, znany wszystkim sportowiec i trener, Honorowy
Obywatel Gminy Koluszki. Ze wszystkich działań młodzieży i Licytacji uzbierała się kwota 6000zł,
która po koncercie została przekazana na ręce Pani Edyty Małachowskiej – siostry Jakuba. Pozostała
część licytacji zostanie przeprowadzona przez Internet przez Marcina Francikowskiego, który
zorganizował dodatkowo wcześniej pomoc dla Kuby od Klubów Sportowych oraz jako FC KOLUSZKI.
Koncert miał charakter dziękczynny dla wszystkich ofiarodawców.
Przemówienie inaugurujące koncert przygotowała i wygłosiła ze wzruszeniem prezydent I LO
Paulina Wilamek wraz ze swym zastępcą Aleksandrą Witkowską. Organizatorzy z I LO w Koluszkach
dziękowali każdemu, kto był obecny na sali oraz wielu innym osobom, które zechciały ofiarować
cegiełkę dla Kuby – dar serca, gest miłości i zrozumienia. Wyrażano wdzięczność wszystkim ludziom
i instytucjom, firmom oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za okazaną pomoc.
Atmosfera podczas całego spotkania była niezwykle ciepła. Koncert uświetniły gwiazdy sceny
muzycznej – Anna Cymmerman oraz Marcin Ciechowicz, którzy wielkim sercem i talentem wsparli tę
piękną akcję. Przepięknie zaśpiewali wspólnie oraz solo wiele utworów operetkowych bawiąc całą
salę. Są to artyści wielkiego formatu, znani ze sceny Teatru Wielkiego w Łodzi oraz wielu innych
scen w Polsce i na świecie. Przyjechali na zaproszenie Jacka Malanowskiego oraz młodzieży z liceum.
Artystom towarzyszyły uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach: Weronika Koziarska,
Natalia Hermaniuk, Aleksandra Reczulska, Patrycja Galach oraz wspaniały głos absolwentki Edyty

Szeligowskiej. Ostatni utwór „Alleluja” Leonarda Cohena w wykonaniu Oli Reczulskiej wzbogacił
głos Marcina Ciechowicza oraz jego córeczki Marysi. W ostatniej chwili swój udział w koncercie
odwołała Lidia Kopania.
Prawdziwie profesjonalne prowadzenie imprezy zapewnili: Julia Kowalczyk I LO i Przemysław Loba I
LO.
Był to już drugi koncert zorganizowany ostatnio dla Kuby. Pierwszy odbył się tydzień wcześniej w
Kościele pw. NPNMP w Koluszkach z udziałem Jacka Malanowskiego – artysty tenora, najmłodszego
członka znanego wszystkim zespołu TRUBADURZY. Modlitwę w intencji Kuby wraz z pięknym
śpiewem prowadziła wówczas Grupa Chwały z Łodzi. Młodzież do puszek na leczenie Jakuba
Gołębiowskiego chorego na białaczkę zebrała w tym dniu 821 zł 20 gr. Artyści i uczennice śpiewali z
nadzieją, wiarą i dobrymi uczuciami, przepełnionymi samymi pięknymi intencjami o życie dla Kuby.
Dzięki takiej życzliwości jakiej udzieliliśmy jako społeczność lokalna, Kuba ma w sobie ogromną
ochotę do życia, która wsparta nadzieją i kwotą pozwalającą na zakup potrzebnego leku, da szansę
na wyzdrowienie.
Podsumowując można stwierdzić, że fenomenem tego zjawiska społecznego, jakie miało miejsce w
Gminie Koluszki przez ostatnie 3 tygodnie – jest zjednoczenie się tak wielu ludzi dobrej woli wokół
pomocy dla Kuby Gołębiowskiego. Te piękne, szlachetne gesty i czyny bardzo dobrze skomponowały
się jeśli chodzi o czas, jesteśmy bowiem w okresie Wielkanocnym.
Wielkim wsparciem dla młodzieży był również Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Udostępnił
wszelką możliwą pomoc dla uczniów, aby mogli organizować wiele działań dla swojego kolegi.
Uczniowie byli po raz pierwszy w takiej poważnej organizacyjnie Akcji. Wykazali się ogromną
dojrzałością i pracowitością.
Brawa dla Nich!

