
 

 

Szanowni Państwo - Rodzice, Pracownicy Szkoły! 

Droga Młodzieży! Kochane Dzieci! 
 

Za nami Finał ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka 2016. Dzięki Waszej szlachetności 

i pomocy udało się naszej szkole przygotować Szlachetną Paczkę - Mega Paczkę Naszej Rodzinie – 

zaspokoiliście Państwo nie tylko potrzeby Mamy i jej córki, ale również spełniliście ich marzenia. Mam 

wielką nadzieję i głęboko wierzę, że Nasza Rodzina wykorzysta ofiarowaną pomoc, by wzmocnić się  

i pokonywać codzienność z podniesioną głową.   

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że obdarowaliśmy Naszą Rodzinę wszelkim dobrem 

jakiego potrzebowała oraz byliśmy współdarczyńcami drugiej Szlachetnej Paczki, którą przygotowywali 

bialscy harcerze. Dorzuciliśmy im do podarków nową pralkę. Dodatkowo obdarowaliśmy pięć rodzin 

dużymi paczkami żywnościowymi oraz jednej z bialskich firm, która była darczyńcą, dorzuciliśmy  

do paczki kilka rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania . 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli wesprzeć Szlachetną Paczkę. Dziękuję za otwartość 

na drugiego człowieka, za uszanowanie godności obdarowanych. Dobrocią, szlachetnością zbudowaliście 

empatyczne  i wartościowe środowisko. Społeczność naszej szkoły pokazała, że zależy nam na innych 

ludziach, że każdy może stać się Kimś, że więcej jest w dawaniu aniżeli w braniu. Udowodniliśmy,  

że pomysły, marzenia i chęci potrafimy zamienić na konkretne działania.  

Ja osobiście przebywając w sztabie Szlachetnej Paczki nauczyłam się, że w tej akcji najistotniejsze 

jest spotkanie z prawdziwie potrzebującym. Poprzez rozmowy z wolontariuszami zrozumiałam, że 

ważna jest mądra, przemyślana pomoc. W sztabie spotkałam znajome twarze – to rodzice, uczniowie, 

nauczyciele naszej szkoły – byli wolontariuszami lub darczyńcami tego dzieła. Dziękuję, że  

w codziennym biegu życia znaleźli czas by włączyć się w to czasochłonne przedsięwzięcie.  

Dziękuję  wszystkim Państwu za pomoc w tym przedświątecznym okresie. Za pokazanie 

drugiemu człowiekowi, że nie jest sam, że są ludzie dobrej woli gotowi przyjść z pomocą i czynić dobro. 

Szanowni uczniowie, to Wy udowodniliście, że „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. 

Dziękuję Wam za podejmowane działania na rzecz Szlachetnej Paczki. Dziękuję, że dotarliście  

do swoich rodzin, namówiliście rodziców, dziadków i wspólnie wsparliście to dzieło. 

W naszej szkole jest ogromna siła, musimy tylko od siebie wymagać! 

 
Dyrektor szkoły 

Katarzyna Sierpotowska 

 


