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W pomocy nie ma granic!

Wolontariat według słownikowej definicji to dobrowolna, bezpłatna,
świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Ale
my uważamy, że to znacznie więcej. Nie jest to tak do końca
praca, a coś, co sprawia obustronną radość. W momencie, kiedy
widzimy, że nasza pomoc wywołuje uśmiech na czyjejś twarzy,
sami stajemy się dużo weselsi. Cieszy nas fakt, że możemy
zrobić coś dla innych, nie oczekując niczego w zamian. Nawet
najmniejszy gest może odmienić życie tych ludzi. W pomocy nie
ma granic. Pomagamy nie tylko osobom bliskim, lecz również
całkowicie nam obcym. Oczywiście nie zapominamy też o
naszych największych przyjaciołach, czyli zwierzętach. 
Nasza szkoła jest przepełniona ludźmi chętnymi do pomagania
potrzebującym. Angażujemy się w wiele akcji charytatywnych,
takich jak: góra grosza, pełna miska dla schroniska, mikołajki dla
domu dziecka, szlachetna paczka i dużo innych, ponieważ wiemy,
jak bardzo inni potrzebują naszej pomocy. Nasi nauczyciele nie
pozostają obojętni na nasze działania, a wręcz sami motywują nas
do pracy na rzecz innych. Mamy nadzieję, że z roku na rok w
naszej szkole będzie pojawiało się coraz więcej inicjatyw, dzięki
którym uczynimy świat piękniejszym miejscem. Może nie uda
nam się zbawić całej ludzkości, ale róbmy wszystko, co w naszej
mocy, aby krzywdzonym i cierpiącym w naszym najbliższym
otoczeniu żyło się lepiej i łatwiej. 
Cytując najnowszy slogan DKMS "Pomożesz? Bo możesz!"

                                                             Klaudia Wyderka
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Nadszedł czas na... SZLACHETNĄ
PACZKĘ!

SZLACHETNA PACZKA jest to ogólnopolski projekt, który wbrew pozorom nie zajmuje się robieniem paczek. To
działania wolontariuszy, którzy szukają potrzebujących rodzin i pracują z nimi. Ale bardzo potrzebny jest również
kontakt z darczyńcami, którzy przygotowują dedykowaną pomoc. To jest rozwiązanie systemowe, w którym
konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Wolontariat w SZLACHETNEJ PACZCE jest bardzo
wymagający, to nie jest bezosobowe zbieranie rzeczy, ale żywy kontakt z osobami wymagającymi pomocy.
Organizowane są szkolenia, rekrutacja do projektu jest aż czterostopniowa. Bo liczy się nie tylko empatia, ale
umiejętność wybrania tych najbardziej potrzebujących. Nie zawsze ten, kto żąda takiej pomocy, na nią zasługuje.
Ponadto, aby skompletować pomoc dla wybranej rodziny, trzeba się naprawdę postarać. To nie są przypadkowe
rzeczy, ale prezenty, które mają pomóc rodzinie w wielu życiowych sprawach. Dla wolontariuszy liczy się przede
wszystkim to, by poprzez pomoc zmobilizować tę właśnie rodzinę do działania, a nie tylko bierne przyjmowanie
przygotowanych "paczek".
W ramach SZLACHETNEJ PACZKI realizowane są paczki specjalne. Paczka seniorów - to oferta dla osób
starszych i samotnych, Paczka prawników - skierowana do ubogich ludzi, którzy mają problemy prawne, Paczka
lekarzy - skierowana do rodzin, w których barierą do wyjścia z biedy są problemy zdrowotne, Paczka biznesu - to
pomoc dla rodzin, aby nauczyły się, jak zarabiać najwięcej i jak radzić sobie w życiu. 

SZLACHETNA PACZKA wystartowała 18 listopada bieżącego roku, a nasza szkoła zapragnęła wziąć udział w
tym projekcie. Nie jesteśmy prawnikami, lekarzami ani biznesmenami, więc nasza pomoc będzie na miarę
naszych możliwości. Na początek organizujemy zbiórkę artykułów spożywczych, artykułów szkolnych, chemii
gospodarczej oraz środków higieny, które na pewno się przydadzą wielu rodzinom. Potrwa ona do 5 grudnia.
Dalej, poprzez wywiady, ustalimy rodziny, które wyjątkowo potrzebują takiej materialnej pomocy. Jestem
koordynatorem tej akcji w szkole, praca jest ciężka, ale radość ogromna. 

Sonia Delkowska
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Akcje wolontariackie w szkole

Zwierzaki nasze są!

Zbieramy 
artykuły szkolne

4.10 obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Nie bez
powodu właśnie wtedy obchodzimy to święto.
Październik jest miesiącem, w którym coraz częściej
chłód daje się we znaki nie tylko ludziom. W tym
czasie pamiętajmy szczególnie o naszych
czworonożnych przyjaciołach. Jak co roku w naszej
szkole została zorganizowana całomiesięczna zbiórka
karmy oraz akcesoriów niezbędnych dla psów i kotów.
W akcję włączyły się również pozostałe dwie szkoły
należące do Centrum. Poza zbiórką w każdym z
techników odbyły się kiermasze słodkości
przygotowanych przez uczniów, z których całkowity
dochód został przeznaczony na zakup dodatkowej
karmy. Trzeciego listopada na ręce pracowników
Sosnowieckiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
przekazane zostało ponad 70 kg karmy! 

Dominika Kania

Podziękowanie

9 października 2017 roku przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego i Szkolnego Koła PCK wraz z
nauczycielami Technikum nr 1 Ekonomicznego w
Sosnowcu wspólnie odwiedzili będziński Ośrodek
Pomocy Dziecku i Rodzinie. Udali się tam, by
przekazać podopiecznym ośrodka artykuły szkolne,
m.in zeszyty, kredki, ołówki, bloki zebrane przez
naszych uczniów. Wielkie serca młodzieży
spowodowały, że udało się nam zgromadzić aż tyle
potrzebnych  dzieciakom rzeczy. 
To tylko jedna z wielu akcji charytatywnych, w które
angażują się uczniowie naszej szkoły. Wiemy, jak
ważne jest wsparcie dla dzieci z ubogich rodzin. 
Mamy nadzieję, że nasza pomoc cieszy innych tak
samo, jak nas możliwość niesienia jej potrzebującym.

Paulina Kyć

Sosnowieckie schronisko

Dary dla schroniska

.
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Jeszcze jedna akcja wolontariacka...

...i trochę szkolnych wydarzeń.

W ramach obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk w
Technikum nr 1 Ekonomicznym została przeprowa-
dzona akcja  „Podaj Mydło”, dzięki której udało nam się
zebrać 115 mydełek dla Hospicjum im. św. Tomasza
w Sosnowcu. Do akcji włączyli się wszyscy:
uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz klasy wraz z
wychowawcami. Gratulacje należą się klasie III a,
która wraz z wychowawcą zebrała aż 54 mydełka.
Pobili absolutny rekord! Dlatego w nagrodę klasa
otrzymała dyplom. Dzięki ogromne!
Jak ważne jest mycie rąk, dowiadujemy się, czytając
w szkole ogłoszenia o zagrożeniu WZW A. 
W Sosnowcu coraz więcej zakażeń. 
Dbajmy o higienę! Zwycięska klasa

8 listopada trójka uczniów CKZiU wzięła udział w VIII
Zagłębiowskim Konkursie Recytatorskim w Dąbrowie
Górniczej poświęconym twórczości Josepha Conrada
Korzeniowskiego. Próby i przygotowania nie poszły na
marne, ponieważ jury doceniło świetną dykcję i
dojrzałość interpretacyjną dwóch naszych uczennic.
Wiktoria Szymanek z Technikum nr 7 zajęła II miejsce
a Laura Ślusarczyk z Ekonomika - III miejsce
pokonując wielu uczestników. Kacper Kruz - trzeci
nasz uczestnik - zestresowany nie mógł
zaprezentować wszystkich swoich możliwości. 
20 listopada odbędzie się w II LO w Dąbrowie
Górniczej uroczyste wręczenie nagród laureatom
podczas obchodów Dni Patrona Szkoły. 

Recytuje Laura

Nasze reprezentantki

16 listopada Ekonomik był areną zmagań podczas
eliminacji rejonowych III Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 
42 uczestników z 12 miast przez godzinę mierzyło się
z zadaniami z zakresu nauk ekonomicznych. Do
finału, który odbędzie się 14-15 grudnia w Suchej
Beskidzkiej, kwalifikuje się 60 uczniów z całej Polski.
Mamy nadzieję, że wśród nich znajdą się nasze
reprezentantki: Daria Soczówka, Weronika Janczyk,
Karolina Powieczko i Aleksandra Duda. Awans do
finału  skutkuje zwolnieniem z pisemnego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jest o co
walczyć! Trzymamy za Was kciuki!.

.

fot. U. Gbyl
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