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„Gramy dla Nikosia” 

Koncert Charytatywny  

 
Dnia 18 Września 2016 
roku na Stadionie 
miejskim w Górze odbyła 
się 3dniowa Akcja 
charytatywna pod hasłem 
„Gramy dla Nikosia” 
Chłopiec mając dwa lata 

złapał infekcję, do której dołączył się nienaturalnie 
powiększony węzeł chłonny. Dziecko po wstępnych 
badaniach w szpitalu w Rawiczu zostaje przewieziony 
na oddział onkologii i hemoterapii w Poznaniu. Tam też 
diagnoza wskazała, iż maluch choruje na 
NEUROBLASTOMA IV STOPNIA. Od tego czasu 
rozpoczęła się walka o życie chłopca, które trwa do 
dziś. 
W akcji bierze udział wielu wolontariuszy, lokalni 
przedsiębiorcy, szkoły oraz kluby i stowarzyszenia 
 
Nikodem jest pod opieką „FUNDACJI POMOCY 
DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI”. 
Pomóc Nikodemowi można dokonując wpłat na konto 
fundacji.1%podatku prosimy wpłacać na konto 
Organizacja Pożytku Publicznego Numer KRS 
0000023852 
Nr. konta: PKO S.A.IV Oddział Poznań  
72 1240 3220 1111 0000 3528 6598 
 z dopiskiem Nikodem Kaczmarek! 
Konto dla wpłat zagranicznych 
pl.41124065241978001036961561 kod 
SWIFT(BIC)PKOPPLPW z dopiskiem Nikodem 
Kaczmarek 
 
. Tekst/zdjęcia : Krzysztof Rzeszutko 
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POEZJA 

Spotkanie dwóch serc  

   

Od pierwszego spojrzenia zakochałem się, 
w twych oczach, uśmiechu i włosach też. 
Nie znaliśmy prędzej się, teraz już to wiem, 
to przeznaczenia nić połączyła dwa serca te. 
 
Wczorajszy dzień, 
był piękniejszy niż magiczny sen. 
Żadne ze słów nie opisze tej, 
cudownej chwili kończącej się. 
 
Dostrzegliśmy się, 
w tą cudowną noc, biegnącą gdzieś. 
Nasze oczy na chwilę spotkały się, 
coś zaiskrzyło, pokochałem Ciebie. 
 
Mijamy się, 
obłok nocnej pierzyny ogarnia nas. 
By swą magią rozjaśnić ten cudowny czas, 
której chwila jest jedyną pamiątką 
tego spotkania, tej chwili, tego dnia. 
 
Zostawiasz mnie, 
proszę Ciebie nie oddalaj się. 
Zabierasz mi jedyną nadzieję. 
Proszę Cię przytul mocno mnie 
 
Pozostań tu, 
pozostań przy mnie, proszę Cię. 
Pozostań przy mnie błagam Ciebie. 
Całym swym sercem kocham Cię, 
Oddaję ci na zawsze duszę mą. 
 
Od pierwszego spojrzenia zakochałem się, 
od danej chwili, gdy ujrzałem Ciebie 
To przeznaczenia nić, połączyła serca te 

 

CYTATY POLAKÓW 

 

 "Człowieku - ty jeden pośród żyjących stworzeń 
jesteś sterem, żeglarzem, okrętem i morzem."  

Jonasz  Kofta.  
 

 

MOTYWACJA 

 

 
ŹRÓDŁO:   
https://pl.pinterest.com/pin/309200330640330525/ 
 

CIEKAWOSTKA 
 

 
ŹRÓDŁO: 
 http://slideplayer.pl/slide/838379/ 
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