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Dnia 23 czerwca, w Placówce ,,Promyk” miało miejsce bardzo miłe wydarzenie. Spełniło się jedno z
wielkich marzeń naszej wychowanki Basi, która zawsze marzyła aby mieć swój salonik fryzjerski.
Basia uczy się w zawodzie fryzjera w janowskiej szkole branżowej. Dzięki pomysłowi siostry Tomaszy
Agnieszki Jaroszkiewicz, która na stałe uczy w Janowskim ,,Starym” Liceum marzenie o własnym
saloniku fryzjerskim, stało się faktem.
Sam salonik został sfinansowany przez rodziców uczniów i nauczycieli l Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Portowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, oraz sponsorów w ramach projektu ,,Od
serca do serca, spełniamy marzenia podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej Promyk’’
który miał finał w dniach 24, 25 lutego 2020r. To właśnie w tych dniach uczniowie i nauczyciele
liceum zorganizowali kiermasz ciast i koncert integracyjny, podczas których to wydarzeń udało się
zebrać środki na sfinalizowanie Saloniku fryzjerskiego. W tym miejscu wszyscy wychowankowie, a
szczególności Basia oraz pracownicy Placówki Promyk pragną serdecznie podziękować uczniom,
rodzicom i nauczycielom Janowskiego Starego Ogólniaka za okazaną dobroć serce i empatie. Nie
może zabraknąć szczególnych podziękować dla Siostry Tomaszy Jaroszkiewicz, która wymyśliła
zorganizowała i pokierowała tą niezwykłą i jedyną w swoim rodzaju akcją dobroczynną. Niech słowa
staropolskiego ,,Bóg zapłać” będą podziękowaniami dla siostry za jej wielkie serce ciepło i ponad
przeciętne człowieczeństwo - wychowankowie i pracownicy placówki Promyk.
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