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Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej pn. Pomoc dla Dawida zaprasza na Koncert 

Charytatywny pt.”Sen się spełni”, który odbędzie się w sobotę, 14 grudnia br. o godz.18.00 

w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im .Oskara Kolberga w Bukowie. Podczas 

imprezy zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna przeznaczona na operację, leczenie  

i rehabilitację 10-letniego Dawida, mieszkańca Kulerzowa z terenu gminy Mogilany. 

Dawid przeszedł trzynaście operacji, a w najbliższym czasie czekają go dwie  następne. 

Urodził się z wodogłowiem, przepukliną rdzeniowo-kręgową i chorymi stopami. 

Ma wszczepioną zastawkę odprowadzającą płyn rdzeniowo-mózgowy do otrzewnej , kłopoty 

z chodzeniem , słabe napięcie mięśniowe dłoni i astygmatyzm.  

Mimo swej niepełnosprawności Dawid jest radosnym chłopcem, aktywnie uczestniczy 

w życiu klasy i szkoły, jest ministrantem i jak każde dziecko ma marzenia. Ale jego marzenia 

są inne niż rówieśników – chce być zdrowy , nie chce już cierpieć i stawiać z bólem kroków 

po kolejnych operacjach. Stan zdrowia chłopca i trudna sytuacja finansowa rodziców wzbudziła 

wśród wielu osób poczucie życzliwości i chęć pomocy. 

Koncert Charytatywny na rzecz pomocy Dawidowi to wielki dar serca artystów, 

darczyńców , sponsorów, słowem wszystkich, którzy chcą mu pomóc. Podczas koncertu, który 

poprowadzi Ewa Drzyzga wystąpią charytatywnie znani lokalni artyści: Magda Steczkowska, 

Grzegorz Turnau, Marcin Kotarba. 

Wydarzenie będzie lokalnym świętem solidarności i dobroci, w którym udział weźmie 

ok. 300 osób. Podczas koncertu odbędzie się licytacja wartościowych przedmiotów 

podarowanych przez darczyńców, sprzedaż prac wykonanych przez koleżanki i kolegów Dawida 

ze Szkoły Podstawowej w Bukowie oraz cegiełek wartościowych (biletów o nominałach 20,50 

i 100zł). Całkowity dochód z imprezy  przekazany zostanie na leczenie Dawida.  

Jeżeli zechcecie Państwo wspomóc leczenie i rehabilitację Dawida, prosimy o dokonanie 

wpłaty na oficjalne konto zbiórki publicznej "POMOC DLA DAWIDA" 
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Dane do przelewu: Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej "POMOC DLA DAWIDA" 

Buków 1, 32-031 Mogilany 



Patronat honorowy: 

Poseł na Sejm RP 

Jagna Marczułajtis - Walczak 

 

Marszałek Województwa Małopolskiego 

Marek Sowa 

 

Starosta Krakowski 

Józef Krzyworzeka 

 

 

Wójt Gminy Mogilany  

Krzysztof Musiał 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mogilany 

Małgorzata Okarmus 

 

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

Ks.Prof.doc.dr hab.Władysław Zuziak 

 

 



Komitet Honorowy: 

Elżbieta Piotrowska - Dyrektor Oddziału KBS w Mogilanach 

 

Piotr Królik - muzyk, perkusista, członek zespołu Brathanki i Indygo 

 

Jacek Chadziński - arbiter hokejowy 

 

Patronat medialny: 

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny: 

Małgorzata Madeja – radna powiatu krakowskiego 

Anna Słowik – dyrektor Szkoły Podstawowej im .Oskara Kolberga w Bukowie 

Anna Bularz – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie 

Agnieszka Wątorska – przedstawicielka Rodziców 

Ks.Krzysztof Kasprzak – wikariusz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach 

Józef Jurek – sołtys wsi Kulerzów 

Edward Klimas – sołtys wsi Buków 

 

Kontakt do organizatorów: 

Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej pn. Pomoc dla Dawida 

Buków 1, 32-031 Mogilany  

tel. 605-905-921 

 



 


