Wielkie serca i mądrość seniorów

Kolejna odsłona Koncertu Charytatywnego w Skrzyszowie za nami. To wydarzenie, którego
idea zrodziła się z potrzeby serca 9 lat temu, na stałe zagościło w kalendarzu ważnych imprez
nie tylko w Skrzyszowie. Co roku gościmy coraz większą liczbę gości spoza naszej gminy.
Dzięki wytrwałości, ciężkiej pracy i stałemu, świadomemu podnoszeniu poprzeczki przez te
wszystkie lata, udało nam się zdobyć renomę wśród fanów dobrej muzyki i połączyć dobrą
zabawę ze szlachetnym celem. Dzisiaj Koncert Charytatywny w Skrzyszowie to wydarzenie o
charakterze artystyczno- dobroczynnym, w którym warto i należy uczestniczyć, o czym
świadczą rozchodzące się jak świeże bułeczki wejściówki i wypełniona hala sportowa w
Skrzyszowie. Dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu to
powód do dumy i poczucia w pełni zasłużonej satysfakcji.

W tym roku w warstwie artystycznej koncert wspierali muzycy z S.M. ROCK i gwiazda wieczoru
zespół Dżem. Zapowiedź występu legendy, łączącej w swojej twórczości od 40 lat rock z
bluesem sprawiła, że uczestnicy ostrzyli sobie apetyty na prawdziwą wieczorną muzyczną
ucztę. I się nie zawiedli. Bracia Otrębowie i spółka udowodnili, że wciąż są w najwyższej formie,
a dzięki umiejętnościom muzycznym oraz zdolności wyczuwania nastroju i łatwości
nawiązywania kontaktu z odbiorcą hipnotyzowali swoimi aranżacjami zgromadzoną
publiczność. Oczywiście nie mogło obyć się bez bisów, a deser przygotowany przez muzyków
Dżemu był prawdziwą wisienką na torcie ich występu, podgrzewając do czerwoności i tak już
gorącą atmosferę doskonałej, wspólnej zabawy na widowni. Kto był, wie o czym piszę , kto nie
był, niech żałuje ;) Tym, którzy byli dziękuję, natomiast dla pocieszenia tych, którzy nie byli
przekazuję dobrą wiadomość - kolejna możliwość sprawdzenia, jak łączymy wspaniałą, z
najwyższej półki, muzykę z pomocą dla potrzebujących już za rok, podczas okrągłej, dziesiątej
edycji naszego koncertu a… jeśli uda nam się zrealizować plany … będzie się działo :)

Kilka osobnych słów należy poświęcić rzecz jasna zasadniczej przyczynie naszych corocznych
spotkań, czyli zbiórce funduszy, które pozwalają nam nieść pomoc ciężko doświadczonym
przez los mieszkańcom naszej gminy. Dzięki Państwa hojności, płynącej z czysto ludzkich
uczuć, jak współczucie, empatia oraz potrzeba pomagania innym w tym roku kolejne osoby
otrzymają nasze wsparcie. Spotykam się z tymi ludźmi oraz ich rodzinami i proszę mi wierzyć,
poczucie wspólnoty i wymierna finansowa pomoc mają dla nich olbrzymie znaczenie, zarówno
w sferze psychicznej, jak i materialnej, przywracając wiarę w drugiego człowieka oraz
pozwalając rozwiązywać problemy, jawiące się wcześniej jako nierozwiązywalne. W ich imieniu
, swoim oraz wszystkich organizatorów koncertu dziękuję Państwu serdecznie za te płynące z
głębi serca dary. Osobne słowa podziękowania kieruję do służb, które czuwały nad naszym
bezpieczeństwem, naszych sponsorów oraz wszystkich, którzy poświęcili swój czas i energię
podczas organizacji 9 Koncertu Charytatywnego w Skrzyszowie. Z Waszym zaangażowaniem i
wiarą w słuszność naszych działań możemy nie tylko organizować koncerty, ale i góry
przenosić. Szczerze Wam za to dziękuję i … proszę o jeszcze. Wciąż są osoby, które na nas
liczą i czekają na naszą pomoc. Musimy zrobić wszystko, aby ich nie zawieść.
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Początek roku to także tradycyjne spotkania opłatkowe z naszymi seniorami. Bardzo cieszy
mnie wysoka frekwencja, stanowiąca dowód, że są potrzebne i warto je organizować. Oprócz
składania świąteczno-noworocznych życzeń, to okazja do szczerych rozmów z ludźmi z
ogromnym życiowym doświadczeniem, którzy żyjąc w niełatwych przecież czasach, zmuszeni
byli z niejednego pieca jeść chleb. Zawsze uczestniczę w tych spotkaniach z wielką radością i
nadzieją, że dowiem się czegoś nowego. Uczmy nasze dzieci szacunku do seniorów,
umiejętności słuchania ich oraz korzystania z bogactwa ich mądrości i wiedzy . I tej dotyczącej
historii, i tej dotyczącej codziennych, z pozoru drobnych spraw. To dużo mniej bolesne zarówno
dla jednostek, jak i całego narodu, niż uczenie się na własnych błędach.
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