
Majowa zbiórka PCK 

18 maja 2014r uczniowie Kopernika wzięli udział w majowej zbiórce 
pieniędzy na rzecz PCK z przeznaczeniem na letni wyjazd dzieci  
z ubogich rodzin powiatu. Na wyróżnienie zasługują uczniowie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej: Sylwia Dziadek, Agnieszka Smagała, Dominik Grazda, 
Janek Zamorski, Denis Demirew 

   

 

 

 

Prawie 18 litrów krwi to nie mało 

W Państwowej Szkole Muzycznej w dniu 21 listopada odbyło się VII 
pokoleniowe spotkanie honorowych dawców krwi i działaczy tego ruchu tym 
razem z okazji 55 lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce                              
i 30- lecia Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przy Oddziale 
Rejonowym PCK.  
Podsumowano XII edycję konkursu dla młodzieży szkolnej                    
"Potrzebna krew – Twoja także", w którym uczestniczyło 535 krwiodawców 
z 11 szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego.                                      
Łącznie przekazali 427 500 ml krwi. 

Honorowi dawcy krwi naszej szkoły przekazali na konto Punktu 
Krwiodawstwa 17,550 ml krwi. 
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Konkurs wiedzy o HDK 

14 listopada 2013r odbyła się III edycja konkursu                                         
"Wiedzy o honorowym krwiodawstwie".                                                    
Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.  
Wzięli w nim uczniowie klasy 1T: Ewelina Rakowska, Mateusz Schab oraz 
Kamil Matusik.  
Jako drużyna zdobyliśmy 2 miejsce. W kategorii indywidualnej drugie miejsce 
wywalczył Mateusz Schab. 

 

 

Konkurs plastyczny - Honorowe Krwiodawstwo 

Z okazji jubileuszu 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce i 30-lecia 
Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Dębicy uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w XIII konkursie plastycznym pt.                                            
" Honorowe krwiodawstwo".  
Wyróżnienie uzyskały uczennice klas drugich wielozawodowych:            
Kinga Gołębiewska, Genowefa Cebula oraz Agnieszka Smagała.  
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Pomagamy na święta 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji                     
"Godne Dzieciństwo". Tym razem to uczniowie 3 klasy technikum 
spedycyjnego i fryzjerskiego- Patrycja Żmuda, Patrycja Taźbirek, Barbara 
Kubisztal oraz Piotr Sumień- poświęcili swój czas 22 marca 2013, aby pomóc 
potrzebującym.  

   

 

 

 

Nasze uczennice pomagają dzieciom 

14 grudnia 2012 roku uczennice 2 technikum - techni usług fryzjerskich: 
Zuzanna Siwiec, Magdalena Kamaj, Karolina Kędzior,   Kaja Kmiecik wzięły 
udział w akcji "Godne Dzieciństwo" zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy 
PCK w Dębicy.  
Uczennice pomagały w pakowaniu zakupów w sklepie TESCO w Dębicy. 
Zebrane pieniądze będą przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci             
z najuboższych rodzin.  
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22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa  
Polskiego Czerwonego Krzyża 

Z tej okazji 22.11.2012 - czwartek, ale także z dobroci serca uczniowie klasy 
3 technikum:  

 Joanna Łabaj 
 Piotr Sumień 
 Justyna Jodłowska 
 Dawid Nauka 

oddali niemałą kropelkę siebie.  
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