Zóna bez peňazí - poďakovanie
V dňoch 26. a 27.10.2018 sa v budove našej školy po prvýkrát konala zimná Zóna bez
peňazí. Podujatie známe spočiatku len niekoľkým z vás sa vďaka Rade rodičov a následne
vďaka vašim triednym učiteľom dostalo do povedomia vás a vašich blízkych. Od začiatku
školského roka naši učitelia a vaši rodičia nosili do priestorov školy veci, ktoré darovali na
Zónu. Všetkým darcom patrí veľké poďakovanie v mene ľudí, ktorých darovanými vecami
potešili.
Zóna bez peňazí je akcia, ktorá sa nekoná v Trnave pravidelne, ale veríme tomu, že
teraz, keď prevzala nad jeho priebehom záštitu naša škola, stane sa pravidelnou. Ďakujeme
škole nielen za poskytnutie priestorov, ktoré v čase víkendu ponúkla širokej trnavskej
verejnosti, ale aj za to, že poskytla akcii zázemie, pracovníkov, finančnú podporu a podporuje
dobrovoľníkov a organizátorov z radov žiakov a pedagógov.
Pôvodná myšlienka Zóny bola robiť pekné Vianoce ľuďom, ktorí si to z finančného
hľadiska nemôžu dovoliť. Dnes už Zóna nie je o charite. Je aj o stretnutí ľudí, o vzájomnej
komunikácii a o zdieľaní. Ide o to, aby ľudia priniesli veci, ktoré nepotrebujú, ale niekoho
iného nimi dokážu potešiť. Nie je len pre ľudí, ktorí sú na to odkázaní, tí veľmi ani nechodia.
Ale pre ľudí, ktorí majú prebytok a dokážu posunúť veci do potrebných rúk. Ide o výmenný
obchod, kedy niečo prinesiete a keď sa vám niečo zapáči, môžete si to odniesť. Veď často
dostanete darček, ktorý sa vám nehodí, kúpite vec, ktorú nevyužijete, alebo vás už len tak
omrzí...Veci tu dostávajú druhú šancu na život, podporuje sa ich recyklácia a opätovné
využívanie.
Gymnaziálna Zóna bez peňazí bola úžasná v tom, že sa pri jej organizácii a realizácii
prejavili nádherné vlastnosti a veľké schopnosti dobrovoľníkov, ktorí neúnavne pomáhali v
škole v piatok do neskorých večerných hodín a v sobotu od skorých ranných. Vymenili tak
svoj voľný čas, počas ktorého sa väčšina rovesníkov zabáva a oddychuje, za pomoc iným.
Odpracovali veľa hodín len za pekný úsmev, úprimné poďakovanie, milé slovo, pričom im
samým po celý čas úsmev z tváre neschádzal a humor nechýbal ani pri tých obrovských
a neustále rastúcich kopách prinesených vecí, keď už aj samotní organizátori začali
pochybovať, či sa to dá zvládnuť...
Jednoducho, dievčatá a chlapci vykonali kus obrovskej práce. Dobrovoľne, nezištne
a z vlastného presvedčenia pomáhať. Veľké poďakovanie od nás všetkých patrí :
Karolíne Banášovej, Natálii Bubákovej a jej bratovi, Kristíne Bošáckej, Nikole
Horváthovej a Natálii Páleníkovej zo 4.E,
Kristíne Baloghovej, Dominike Kučerovej, Nine Peckovej, Kataríne Pichlerovej,
Olinke Polákovej zo Sexty A,
Viktórii Belanovej, Nine Bednárikovej, Sophii Krastevovej, Barbore Petrášovej
z Oktávy A,
Alici Drobnej z III.A,
Samuelovi Mokošákovi z III.B,
Tamare Nagyovej, Júlii Peškovej, Lujze Velickej z Kvinty A.

Naše poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí podporili našu školskú akciu nielen
prineseným materiálom, ale prispeli k úspešnému priebehu Zóny bez peňazí vlastnou prácou
alebo finančnou podporou. Týmto vyjadrujeme poďakovanie:
p. Kučerovi, p. Ondrejkovej, p. Lutzbauerovej, p. Krivošíkovej, p. Frantovi, p.
Bérešovi, p. Mokošákovi, p. Kozinkovej.
Poradie v ktorom sme ďakovali škole, žiakom či rodičom, môžete ľubovoľne zameniť,
neexistujú tí, ktorí si ho zaslúžia viac alebo menej. Bez nikoho z nich by sme svoj veľký
školský úspech nedosiahli. A aby sme naozaj na nikoho nezabudli, tak za organizátorskú
a technickú pomoc ďakujeme:
p. prof. Vargovej, ktorá pomohla aj keď bola po stužkovej, p. prof. Lieskovskej,
ktorá od nás odišla, ale stále sa k nám rada vracia, p. prof. Slobodovej, ktorá prišla napriek
tomu, že v ráno odchádzala do zahraničia, hospodárke p. Boďovej a školníkovi p.
Náhlikovi.
A čo dodať na záver?
Ak si kladiete otázku, ako sa naložilo s vecami, ktoré tu zostali, dávame vám
odpoveď. To málo vecí, ktoré po Zóne zostalo, dostalo ďalšiu šancu v Centre pre rodinu
v Trnave, v Pinellovej nemocnici v Pezinku, resocializačnom zariadení v blízkosti Trnavy,
v autodielni v Trnave a úplný zvyšok odišiel do centrálneho skladu v Rumunsku, kde bude
spolu s ostatnými vecami rozdelený do secondhandov vo východnej Európe, časť poputuje do
Afriky a z nepoužiteľného šatstva sa vyrobia zatepľovacie stavebné materiály. Dve krabice
kníh putovali do bookpointu na železničnej stanici v Trnave, ktorý už bol prázdny a cestujúci
sa im veľmi potešili.
A na úplný záver asi len toľko, že akcia sa rozhodne vydarila a bolo až neskutočné,
koľko sa našlo ľudí, ktorí doniesli veľakrát hodnotné veci, koľko ľudí pomáhalo, koľkým
ľuďom sme spravili radosť a možno aj tie Vianoce...
Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na júnovú Zónu... 
Organizátori Zóny bez peňazí

Obr.: Časť organizátorov a dobrovoľníkov /lebo niekto musel aj pracovať...:)/

