Podsumowanie V edycji małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnie
miłosierdzia”.
Dnia 9 listopada 2011 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące rejonowy etap V edycji projektu
"Mieć wyobraźnię miłosierdzia". Patronat honorowy nad projektem objęli:
ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz - Arcybiskup Metropolita Krakowski,
Ksiądz Biskup Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Marek
Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Kracik - Wojewoda
Małopolski i Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty.
Społeczność naszej szkoły – a zwłaszcza uczestnicy projektu - uczniowie
kl. II „d” gimnazjum podjęli liczne działania przygotowujące do niesienia
pomocy osobom potrzebującym.
W ramach Szkolnego Koła Caritas, którego działania koordynował
ks. mgr Szczepan Słowik uczniowie przeprowadzili m.in. następujące akcje:
- zbierania plastikowych nakrętek w celu uzyskania pomocy finansowej na
pokrycie kosztów związanych z operacja i leczeniem Nikoli Osińskiej ze
Szprotawy k. Zielonej Góry. Dziewczynka urodziła się z nowotworem
twarzy. Choroba ta zdeformowała twarz dziecka. Nikola przeszła wiele
operacji.
- uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas w ramach swojej działalności
odwiedzają ludzi chorych i samotnych w domach oraz w Domu Pogodnej
Jesieni w Tuchowie. Brali udział w Mszach Św. sprawowanych w
domach osób obłożnie chorych włączając się aktywnie w przygotowanie i
przebieg liturgii. Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą
uczniowie udali się do ludzi chorych i samotnych składając życzenia i
ofiarując świąteczne upominki wykonane własnoręcznie.
- w Wielkim Poście została przeprowadzona w szkołach podstawowych w:
Tuchowie, Dąbrówce Tuchowskiej i Mesznej Opackiej akcja „Jałmużna
Wielkopostna” podczas której uczniowie wrzucali do specjalnych
skarbonek otrzymanych od Caritas swoje dobrowolne ofiary rezygnując w
tym czasie z jakiejś przyjemności np. słodyczy.
- przed Świętami Wielkanocnymi zorganizowano akcję „Pola Nadziei” na
rzecz tarnowskiego hospicjum. Przed kościołem parafialnym w Tuchowie
oraz przed kaplicami w Dąbrówce Tuchowskiej i Mesznej Opackiej
uczniowie rozprowadzali żonkile za dobrowolna ofiarą wrzucaną do
puszki.
Uczestnikom i opiekunom projekty zostały przekazane okolicznościowe
dyplomy i nagrody.
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Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za aktywny
udział i podejmowane inicjatywy dla dobra drugiego człowieka!
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