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W czasach, kiedy promuje się własne ego, niezwykle cenna jest nauka tolerancji wobec 
osób pokrzywdzonych przez los. Już blisko dziesięć lat wolontariusze z Gimnazjum nr 1 
im. Janusza Korczaka w Lędzinach, angażują się w zadania wobec niepełnosprawnych 
podopiecznych Ośrodka bł. Karolina Caritas w Lędzinach. 

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem, łączącym zabawę z integracją był piknik 
sportowy pod hasłem „Tolerancja na sportowo", który przy pięknej pogodzie odbył się 14 
września br. Trzeci rok z rzędu, w pikniku , który był kontynuacją przedsięwzięcia z 2014 
roku „Uczymy się żyć razem", wzięli też udział wolontariusze z ING Banku Śląskiego. 
Dotacje z Fundacji ING Dzieciom to owoce takich działań jak m.in. realizacja przedstawienia 
"Kopciuszek" w ramach projektu „Ten sam świat", który zgłoszono w konkursie dla 
pracowników ING Banku Śląskiego „Dobry pomysł". 

Program wolontariatu pracowniczego tej fundacji wspiera rozwój lokalnych 
społeczności i wpływa na zaangażowanie takich pracowników jak: Katarzyna Urbanik, 
Magdalena Niedajchleb, Justyna Kaczmarek, Aleksandra Purcel, Danuta Kusiak, Rafał 
Baranik, czy liderka projektu Magdalena Hołdowicz.

 Na to integracyjne sportowe święto przybyli zaproszeni przedstawiciele lędzińskiego 
magistratu, Edward Urbańczyk - wiceprzewodniczący Rady Miasta, Renata Ziaja i 
Magdalena Kutynia z  WKSPKSFEiW, oraz Jolanta Paduch i Iwona Gwóźdź z WOPSiZ.

Impreza była także okazją by uhonorować uczennice, laureatki konkursu plastycznego 
„Igrzyska tolerancji". Najlepszą pracą okazała się ta autorstwa Gabrieli Kryta z kl. 3c.

Nad przebiegiem konkurencji sportowych czuwała Marzena Domaradzka i szkolny 
pedagog Ewa Szczepanek. Prawidłowy przebieg współzawodnictwa w dziewięciu 
konkurencjach, nadzorowały podwładne dyrektor Anny Pikuły wraz z szkolnymi 
wolontariuszami. W takich konkurencjach jak np. „z koca na koc", „kolorowy zawrót głowy" 
i innych, w sumie nie chodziło o trofea, a o doskonałą wspólną zabawę i po prostu bycie ze 
sobą. W zasadzie wszyscy byli wygranymi i wszyscy otrzymali w nagrodę gwizdki, których 
dźwięk rozlegał się z przyszkolnych terenów. Podopieczni Anny Kołodziejczyk z-cy 
dyrektora Ośrodka bł. Karolina Caritas po poczęstunku, w doskonałych humorach zostali 
odwiezieni do swojej placówki.
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