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„ANIOâEM BIZNESU ROKU”

4 wrzeĞnia 2017 roku, kiedy
opuszczaáem ukochanego „Chica”
nie spodziewaáem siĊ, Īe niespeána
rok póĨniej otrzymam nagrodĊ „Anioá

SONDA

Krystyna Jerzyk
opiekunka w DPS

Jestem opiekunkĆ w Domu Pomocy Spoâecznej, wiċc pomagam na
co dzieĕ, ale staram siċ nie ograniczaý jedynie do pracy.
Myğlċ, īe w dzisiejszych czasach coraz rzadziej spotykamy siċ
z bezinteresownĆ pomocĆ. Ludzie
po prostu nie majĆ w sobie empatii,
zwracajĆ uwagċ jedynie na zyski.
Nie przypominam sobie w tej
chwili sytuacji, w której ktoğ bezinteresownie mi pomógâ, jednak czasami
spotykam siċ z tym, īe obcy ludzie
pomagajĆ moim podopiecznym.
SĆ osoby, które z dobroci serca
pojawiajĆ siċ w DPS-ie z drobnymi
prezentami lub przedmiotami, które
sĆ niezbċdne w codziennym īyciu.
Moim zdaniem, dobry uczynek
to taki miód na naszĆ duszċ, gdy
czâowiek komuğ pomoīe, to czuje
siċ lepiej sam ze sobĆ.
Nigdy nie sâyszaâam o Dniu Dobrych Uczynków, jednak uwaīam,
īe powinien byý on promowany
w szkoâach, w mediach. Jest wiele
osób, które potrzebujĆ pomocy lub
dobrego sâowa.
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 Odwaga, kreatywnoĞü i radzenie
sobie w sytuacjach
kryzysowych to cechy,
które zawsze bĊdą mi
bliskie. Biznes to nie jest áatwy chleb.
Niepokój przedsiĊbiorcy towarzyszy
mi kaĪdego dnia. Co nas nie zabija,
to wzmacnia. Konsekwencja, uprasz-

czanie, wytrwaáoĞü, strategiczne myĞlenie oraz odpowiedni ludzie to klucz
do sukcesu. Zawsze z pokorą - poniewaĪ nigdy nie przewidzimy wszystkich
czynników, jakie mogą siĊ wydarzyü 
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- Anioá StróĪ towarzyszy mi kaĪdego dnia. Przed snem zawsze mówimy z dzieümi, Aniele BoĪy... Czy to
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emerytowana nauczycielka
Bardzo lubiċ pomagaý, poniewaī
daje mi to duīĆ satysfakcjċ. ZresztĆ
caâe moje īycie polegaâo na pomaganiu. Zarówno ze wzglċdu na pracċ
zawodowĆ, jak i niepeânosprawnoğý
mojego syna, który wymaga ciĆgâej
troski i opieki. Uwaīam, īe pomaganie uszlachetnia.
Wedâug mnie, jest wiele oÀarnych
osób, które lubiĆ pomagaý bezinteresownie, ale jest teī duīo ludzi
nastawionych na konsumpcjonizm.
Jeğli chodzi o to, czy spotkaâam
siċ kiedykolwiek z pomocĆ bezinteresownĆ, to muszċ wspomnieý
o dzieciach. Jeīeli tylko widzĆ, īe
czegoğ potrzebujċ, sĆ natychmiast
zwarte i gotowe by pomóc. Kiedyğ
uzyskaliğmy ogromnĆ pomoc poprzez
modlitwċ, gdy nasz syn byâ bardzo
chory. Natomiast parċ dni temu odwiedziâa mnie moja byâa uczennica,
jeszcze z lat siedemdziesiĆtych, rozmawiaâyğmy i zadeklarowaâa chċý
pomocy, gdybym kiedykolwiek jej
potrzebowaâa. Myğlċ, īe w moim otoczeniu jest duīo osób, które majĆ
bardzo dobre serca.
Powinniğmy na co dzieĕ promowaý pomaganie, a w Dniu Dobrych
Uczynków szczególnie. Powinniğmy
teī edukowaý spoâeczeĕstwo, īe pomoc jest waīna i bardzo potrzebna
w īyciu kaīdego czâowieka.
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O dobrych uczynkach
(19 maja - Dzieĕ Dobrych Uczynków)

Kazimiera Biernat
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Elībieta Tyc
emerytka

Jeīeli tylko jestem w stanie, to
staram siċ pomagaý. Bardzo lubiċ
to robiý i nigdy nie oczekujċ niczego
w zamian. Uwaīam jednak, īe w dzisiejszych czasach trudno spotkaý siċ
z bezinteresownoğciĆ. Czasy, w których nawet obcy oferowali pomoc
z dobroci serca, juī niestety minċây.
Dla wielu osób liczy siċ tylko zarabianie pieniċdzy lub uzyskanie innych
korzyğci materialnych.
Szczerze mówiĆc, nigdy nie
byâam ğwiadkiem bezinteresownej
pomocy ani jej nie doğwiadczyâam.
Oczywiğcie widziaâam pomoc, ale
zazwyczaj nastċpowaâa ona na wyraĩnĆ proğbċ osoby potrzebujĆcej.
Wydaje mi siċ, īe o dobrym
uczynku moīemy mówiý jedynie
wtedy, gdy nie myğlimy o sobie, a o
drugiej osobie. W innym przypadku,
gdy szukamy w tym jakichğ korzyğci
dla siebie, to nie ma mowy o speânieniu dobrego uczynku, tylko o swego
rodzaju transakcji wiĆzanej.
Nigdy nie sâyszaâam o Dniu Dobrych Uczynków, jednak byâoby dobrze go nagâoğniý. Nie twierdzċ, īe to
by otworzyâo oczy wszystkim ludziom,
ale moīe znalazâyby siċ jednostki,
które zostaâyby zainspirowane do
niesienia pomocy.

Andrzej Filipiak
rencista

Troszeczkċ jestem zmuszony do
tego, by pomagaý innym, dlatego īe
mam takie serce, które nie pozwala mi
przejğý obojċtnie obok osoby potrzebujĆcej. Jestem jednak przekonany,
īe w dzisiejszych czasach juī coraz
mniej jest takich osób. Ludzie czċsto
odwracajĆ wzrok, udajĆ, īe nie widzĆ
krzywdy lub woâania o pomoc. PomagajĆ, owszem, ale wċszĆc w tym
jakieğ korzyğci.
Wydaje mi siċ, īe dobre uczynki
pojawiajĆ siċ wtedy, gdy zaczynamy
przede wszystkim myğleý o drugiej
osobie, a nie o tym, co moīemy od
niej uzyskaý w zamian za oferowanĆ pomoc.
Nie mam szczċğcia do bezinteresownej pomocy. Moīna to zobrazowaý w ten sposób - gdy chcċ
siċ gdzieğ przejechaý „stopem”, to
wszystkie auta jadĆ w drugĆ stronċ,
nikt nie zatrzyma siċ, by mnie zabraý.
Sâyszaâem o Dniu Dobrych Uczynków, ale pewnie jestem w mniejszoğci,
dlatego teī myğlċ, īe powinien on
zostaý wypromowany przez gazety
i telewizjċ. Kiedyğ w szkoâach uczono,
by pomagaý innym, dziğ mam wraīenie, īe siċ o tym zapomina, tak samo
jak zapomina siċ o kulturze osobistej.
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Dominika Stempniewicz
i Julia Bâoch
uczennice I LO

Bezinteresowna pomoc nie jest
juī tak popularna i dostrzegana jak
kiedyğ, ale uwaīamy, īe nadal jest
obecna w naszym spoâeczeĕstwie.
My bardzo lubimy pomagaý.
W naszej szkole jest sekcja wolontariatu, w której staramy siċ udzielaý.
Skupia siċ ona przede wszystkim
na pomocy innym uczniom, ale nie
ogranicza siċ tylko do tego. Czasami idziemy do przedszkoli, by poczytaý dzieciom bajki, innym razem
pomagamy w nauce. Nasza sekcja
wspóâpracuje z róīnymi szkoâami
i organizacjami. Robimy warsztaty,
na których pokazujemy, jak efektywnie radziý sobie ze swoimi problemami. Pomysâów mamy naprawdċ
bardzo duīo.
Czym jest dobry uczynek? To myğlenie o drugiej osobie i jej szczċğciu,
dbanie o niĆ, a przede wszystkim
wyzbycie siċ egoizmu.
Sâyszaâyğmy o Dniu Dobrych
Uczynków i uwaīamy, īe powinien
byý on rozgâaszany i promowany na
szerokĆ skalċ. Moīe wtedy dotarâoby
do ludzi, īe zawsze warto pomagaý.

