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W szkole powstała równieŜ grupa wolontariuszy „Tęcza”, jej opiekunką jest Jolanta śarkowska. Grupę tworzą: Agnieszka Frączek, Magtyna Matusz, Rafał Andreas, Łukasz Rados, Mi- dalena Głąb, Maria Zalwowska, Barbara Stybura,
chał Pańko, Wojciech Mazgaj, Mateusz Krzem- Karolina Bąk, Monika Zuziak, Adrian Kwaśniak.
pek.
Uczniowie na bieŜąco pomagają rodzinie boryMieli wiele wspaniałych pomysłów i ogrom- kającej się od lat z cięŜką chorobą i niepełnony zapał. W ich działania zaangaŜowała się wy- sprawnością. Wolontariuszy ciągle przybywa,
chowawczyni BoŜena Klamra. MłodzieŜ posta- teraz mają zamiar otoczyć opieką równieŜ osonowiła robić coś, co sprawi radość nie tylko ich by samotne, starsze i chore. Działania młodzieŜy wspierają rodzice oraz pracownicy OPS i FPS.
rówieśnikom, ale takŜe im samym.
„Charytatywni” zorganizowali szereg akcji
W projekcie „Skrawek nieba” pojawił się pona terenie swojego gimnazjum: „Grosik”, mysł zorganizowania Loterii Fantowej podczas
„Wszyscy robią na drutach”, dyskotekę, „4 słod- Powiatowo-Diecezjalnych DoŜynek w naszej pakie dni”, „Wieczorek poetycki”. W lutym odby- rafii. W zbiórkę fantów zaangaŜowała się cała społa się sprzedaŜ ręcznie wykonanych serduszek łeczność gimnazjalna. Z uwagi na szlachetny cel,
oraz wieczorek poetycki. Organizując Loterię sponsorzy wykazali wielką hojność. Uczniowie pod
opieką Marty Rychlewicz i Urszuli Rybitwy przygotowywali
stoisko na boisku LKS Jawiszowice. Udało się sprzedać
wszystkie losy, aŜ 1030 sztuk.
W ten sposób uzbierało się
5150 zł. Przekazano je chorym i potrzebującym dzieciom
z przeznaczeniem na leczenie
i kosztowną rehabilitację. NaleŜy wspomnieć, Ŝe organizowanie loterii charytatywnej
stało się tradycją naszego
gimnazjum. Trzy poprzednie
odbyły się podczas wcześniejszych Parafiad.
W maju rozpoczęły się
W uroczystości wręczenia nagród wzięły równieŜ udział burmistrz
przygotowania do spektaBrzeszcz Teresa Jankowska oraz dyrektor Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach Krystyna Cieplińska.
klu pod tytułem „Igraszki z
Fantową, uczniowie zaangaŜowali się w poszu- Diabłem”. Do parafialnej grupy teatralnej dziakiwanie sponsorów, którzy nie zawiedli. Ze łającej pod kierunkiem księdza Mirosława WąsprzedaŜy 250 losów uzyskano ponad 700 zł. drzyka, którą tworzą głównie osoby dorosłe,
Okazało się, Ŝe loteria fantowa to świetny po- dołączyła młodzieŜ szkolna. Zrodził się pomysł,
mysł nie tylko na dobrą zabawę. W kwietniu by po kaŜdym występie kwestować na rzecz chozorganizowano, zbiórkę surowców wtórnych, rych dzieci z naszej gminy. To przedsięwzięcie
w maju kolejny wieczorek poetycki „Majowe równieŜ zakończyło się ogromnym sukcesem.
impresje”, a w czerwcu dyskotekę połączoną z
Pomagając innym, pomagamy sobie
karaoke. „Charytatywni” odwiedzili równieŜ
swych przyjaciół w Domu Dziecka w Pszczynie.
Realizując projekt „Skrawek nieba”, młoWręczyli im upominki, był teŜ czas na miłe roz- dzieŜ nauczyła się szacunku do człowieka, sermowy i zabawę.
deczności, Ŝyczliwości, empatii oraz odpowieWakacje to czas odpoczynku od nauki, ale dzialności. Udzielając bezinteresownej pomocy
nie od działania. MłodzieŜ postanowiła zorga- potrzebującym, wnosiła w ich Ŝycie promyk ranizować koncerty charytatywne dla szerszej pu- dości. Działania „Charytatywnych” i „Tęczy”
bliczności. Pierwszy z nich odbył się w sali OSP przyczyniły się niewątpliwie do rozwoju idei
w Brzeszczach, a kolejny „Czekając na Twoją wolontariatu w gminie Brzeszcze. Gimnazjaliści
łaskawość” w Ośrodku Kultury. Członkowie ze- swym młodzieńczym zapałem zarazili nie tylko
społów, które wystąpiły podczas koncertów, nie swych rówieśników, ale i wielu dorosłych. I to
przyjęli wynagrodzenia, grali przecieŜ dla cho- jest ich największy sukces.
rych dzieci.
(bgj)
„Charytatywni” mają coraz więcej pomysłów
jak pomagać potrzebującym. Przeprowadzając
Podziękowanie
kolejne akcje, zebrali sporą kwotę, a jednoczeDziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca,
śnie zainteresowali ogromną grupę osób dziaktórzy wspierali i nadal wspierają nasze działania.
łalnością charytatywną. Dowodem tego są wyUczestnicy projektu
powiedzi na stronie internetowej grupy
„Mieć
wyobraźnię
miłosierdzia”
www.grupacharytatywni.pl.

ZasłuŜyli na wyjazd do Rzymu
Uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach zostali laureatami głównej nagrody, którą jest 8-dniowy pobyt we Włoszech. Z rąk marszałka województwa małopolskiego Marka Nawary oraz metropolity
krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza odebrali pamiątkową statuetkę i bilet
laureata.
3 grudnia 2008 r. w Filharmonii Krakowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. W projekcie wzięło
udział 2750 uczniów ze 185 szkół województwa małopolskiego.
Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” jest
odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana
Pawła II, który apelował, abyśmy dawali „świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc potrzebującym. Główny jego cel to uwraŜliwienie młodzieŜy na potrzeby innych oraz tworzenie w
szkole podstaw wolontariatu. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach po raz drugi wzięli
udział w projekcie, który zatytułowali „Skrawek
nieba”. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w lutym 2008 r., lecz sama idea wolontariatu i pomocy potrzebującym zrodziła się w gimnazjum
duŜo wcześniej.
W projekcie wzięło udział 15 uczniów działających w grupach ,,Charytatywni” i ,,Tęcza”
oraz nauczyciele: BoŜena Klamra, Jolanta śarkowska, GraŜyna Głąb, Marta Rychlewicz,
ks. Mirosław Wądrzyk. Projekt składał się z kilku etapów. Jednym z nich było sporządzenie
sprawozdania z dotychczasowej działalności
charytatywnej. Kolejne etapy to prezentacja
multimedialna przedstawiona 6 listopada w
Wadowicach, a później w Krakowie podczas
etapu wojewódzkiego. Wieść o tym, Ŝe wolontariusze z Gimnazjum nr 2 są finalistami była
miłym zaskoczeniem. Tytuł laureata wprawił
uczniów w zakłopotanie, gdyŜ ideą ich działań
była bezinteresowna pomoc, nie ukrywali jednak ogromnej radości, gdy dowiedzieli się o
wyjeździe do Rzymu. To wyróŜnienie jeszcze
bardziej ich zmobilizowało do aktywnych działań na rzecz potrzebujących.
Realizując swój projekt, młodzieŜ mogła liczyć na wsparcie: dyrektor Krystyny Cieplińskiej,
wicedyrektor Małgorzaty Janowicz-Pająk oraz
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, sponsorów, a takŜe rówieśników
z gimnazjum i okolicznych szkół.

A tak się wszystko zaczęło…
Grupa „Charytatywni” powstała z inicjatywy młodzieŜy w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
w październiku 2007 r. W jej skład weszli uczniowie: Angelika Trynduś, Maria Mikołajek, Mar-
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