
Więcej szczęścia jest w dawaniu,
 aniżeli w braniu…



14 lutego kojarzony jest ze świętem miłości. 
Patronem tego dnia jest św. Walenty. 

Postać ta żyła w III w. w Cesarstwie rzymskim. 
Ówczesny cesarz  zabronił  młodym mężczyznom wchodzić 

w związki małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat.
Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby 

młodych legionistów. 
Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się 

w niewidomej córce swojego strażnika. 
Według legendy, jego narzeczona pod wpływem 

tej miłości odzyskała wzrok. 
Gdy o tym dowiedział się cesarz, 

kazał zabić Walentego. 
Egzekucję wykonano 14 lutego.



Z okazji tego święta, corocznie od 15 lat, 
w okolicach 14 lutego,

urządzany jest koncert walentynkowy.
Organizatorem jest najlepsze liceum 
im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
Ponieważ święto miłości jest okazją 

do obdarowywania się drobnymi upominkami,
cały dochód z koncertu przeznaczony jest

na pomoc pacjentom w hospicjum.



Podczas koncertu walentynkowego, 
zarówno uczniowie jak i  nauczyciele,

maja szanse zaprezentować swoje talenty.

Publiczność jest świadkiem 
wielkiego widowiska.

Mogą zobaczyć miedzy innymi występy 
muzyczne i teatralne.







Jednak nikt nie zapomina o głównym celu,
który przyświeca organizacji koncertu,

a mianowicie pomoc bliźnim.
Pieniądze w całości uzyskane ze sprzedaży 

biletów i nie tylko, 
przekazywane są na zakup drogich,

lecz niezbędnych sprzętów
pomocnych w codziennym życiu pacjentów.



Mały przelicznik…



Materac przeciwodleżynowy 
400 zł = 27 biletów



Łóżko rehabilitacyjne
3000 zł = 200 biletów



Ssak medyczny
600 zł = 40 biletów



Wózek inwalidzki
1000 zł = 67 biletów



Koncentrator tlenu
2000 zł = 134 biletów



Chodzik
150 zł = 10 biletów 



Oprócz korzyści materialnych,
koncert pozwala na zaciśnięcie więzi pomiędzy

uczniami i nauczycielami,
daje możliwość poznania talentów

naszych szkolnych kolegów oraz wychowawców.
Głównym celem koncertu jest zaszczepienie 

w nas chęci niesienia pomocy
bardziej potrzebującym.



„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było
na udzielenie pomocy bliźniemu.”

 Mikołaj Gogol



Wykonały: 

Kinga Wawrzyczek 
i

 Maria Ryrych


