DZIĘKUJEMY! – wszystkim,
którzy włączyli się w naszą
szkolną akcję
Szlachetnej PACZKI 
„Robimy paczkę!” takim hasłem rozpoczęliśmy w
tym roku zbiórkę żywności, środków czystości
i
przyborów
szkolnych
w naszej szkole – w celu szlachetnym 
Każdego roku uczniowie naszej szkoły przed
Świętami Bożego Narodzenia zbierają określone
produkty aby pomóc najbardziej potrzebującym w
naszym mieście. Tym razem zorganizowaliśmy MEGA
paczkę – szlachetną paczkę, którą wspomogliśmy
wybraną
rodzinę
wielodzietną z naszego
miasta.
Zagonieni nauką dopiero
na 5 dni przed koocem
tegorocznej
„paczki”
rozpoczęliśmy zbiórkę.
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„Czy lubicie dostawad prezenty? A te pod
choinkę? Każdy lubi – ale nie każdego na nie stad,
dlatego chcemy zrobid komuś przynajmniej odrobinę
radości na święta… Wyobraźcie sobie, że paczka,
którą przygotujemy będzie naprawdę duża – jak
myślicie czy ktoś się ucieszy gdy ją otworzy?” tak
mniej więcej informowaliśmy o zbiórce rzeczy do
szlachetnej paczki. Na korytarzu oraz szkolnej stronie
internetowej pojawiły się stosowne informacje- co
zbieramy jak i gdzie. Czerwoniutki prezent na
gazetce przypominał wchodzącym do szkoły
uczniom, że wciąż czekamy na ich gest. Początek był
szokujący! W niewielkim wiklinowym koszu na drugi
dzieo pojawiły się zaledwie 3 produkty!
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Kolejne dni były jednak miłym, a zarazem
pracowitym zaskoczeniem, gdyż co przerwę trzeba
było opróżniad wspomniany kosz, bo nie było w nim
miejsca. W koszu pojawiły się również wywalczone
przez nasze siatkarki piłki – świąteczne życzenie
dzieci z „paczki”
W piątkowe
popołudnie
przystąpiliśmy
do
segregacji
zebranych
artykułów.
Do
przyniesionych
przez
uczniów
rzeczy dodaliśmy zakupione przez nauczycieli
szczególne upominki. Kilka zaprzyjaźnionych rodzin
dodało do tego wszystkiego parę paczek z ubraniami
i rzeczami do wyposażenia domu. W sumie wszystko
zmieściło się w 10 paczkach – opatrzonych
czerwonymi kokardami i logo Szlachetnej Paczki.
Termin dostarczenia prezentu do adresata – sobota
wieczór, 7 grudnia 2013. Śnieżyca i mróz nie dały
rady przeszkodzid Super W (czyli wolontariuszowi
naszej rodziny) i dwóm pomocnikom w dostarczeniu
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paczek. „O rany! Tak dużo! Dziękujemy bardzo!” tak
brzmiały pierwsze słowa po wniesieniu wszystkich
pakunków. Nikt jednak nie miał odwagi sięgnąd do
kokardek
i otworzyd prezentów.
Na
twarzy
najmniejszego
obdarowanego widad
było strach –„Tyle
paczek – cóż to
takiego?”. Po chwili
jednak radości nie
było kooca a wśród
zgiełku i szelestu
rozrywanych
papierów
z upominków słychad było co chwilę rozradowanego
już malca: „ Mój Złomek! Mamo zobacz! Mam
Złomka!”
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Relacja z dostarczenia i rozpakowywania
paczki przez rodzinę:
Rodzina była bardzo szczęśliwa. Największą
radość sprawiły dzieciom zabawki, które
otrzymały. Cieszyli się przede wszystkim z
żywności, której było mnóstwo. Rodzina
uszczęśliwiona, że te święta będą wspaniałe.
Super W:
Chciałem serdecznie podziękować Darczyńcy
oraz osobom pomagającym za udział w
projekcie. Paczka sprawiła rodzinie bardzo
dużo radości. Dzieci były szczególnie
szczęśliwe z zabawek, które otrzymały.
Okazali Państwo wielkie serce obdarowując
tę rodzinę prezentami. Dziękuję. Dawid
Co chce nam powiedzieć od siebie rodzina:
Serdeczne podziękowania za paczkę.
Życzymy zdrowia, Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.
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