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Szanowni Państwo! 

Dokładnie rok temu zaproponowaliśmy Państwu wspólne przygotowanie 

Szlachetnej Paczki. Naszym wielkim pragnieniem było zaangażowanie całej 

społeczności „Trójki” – rodziców, dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi, dyrekcji. 

Chcieliśmy, aby wszyscy związani z naszą szkołą włączyli się we wspólne dobro.  

Początkowo towarzyszyła nam wielka niepewność. Nie wiedzieliśmy bowiem, 

jak ta inicjatywa zostanie przyjęta. Nasze obawy zostały jednak bardzo szybko 

rozwiane. Państwa postawa i duże zaangażowanie dały nam pewność, że „Trójka” 

kolejny raz pokaże swoją moc. Tak też się stało.   

Przypomnijmy, Szlachetna Paczka to inicjatywna, której najważniejszym 

zadaniem jest rzeczywiste i jak najlepsze zaspokojenie potrzeb danej osoby bądź 

rodziny. My postanowiliśmy pomóc panu Zbigniewowi. Dzięki Państwa pomocy 

udało nam się przygotować dla niego spory zapas gotowych dań w słoikach oraz 

środków czystości. Pan Zbyszek otrzymał również kuchenkę mikrofalową, która 

trafiła do nas tuż po opublikowaniu naszej prośby. Do życzeń świątecznych 

dołączyliśmy również zaproszenie na obiady do restauracji TOSCA (były one 

dowożone do jego domu) oraz sporo krzyżówek, o które  także prosił.  

Jedną z zasad „Szlachetnej Paczki” jest pełna anonimowość – darczyńca 

przygotowuje konkretną pomoc dla konkretnej, aczkolwiek anonimowej osoby lub 

rodziny, którą zna wyłącznie z relacji wolontariusza. Pan Zbigniew zechciał jednak 

spotkać się z nami. Były to wyjątkowe chwile – pełne podziękowań i wzruszeń. 

W osobie pana Zbyszka poznaliśmy sympatycznego, niezwykle skromnego 

starszego mężczyznę, który pomimo wielu przeciwności, stara się zachować pogodę 

ducha. Choć spotkaliśmy się po raz pierwszy, mieliśmy wrażenie, ze znamy się  

od zawsze. Łączyło nas coś wyjątkowego. Łączyła nas „Szlachetna Paczka”.  



Dzisiaj tę „wyjątkowość” chcielibyśmy powtórzyć.  

Otwarcie bazy rodzin, którym będzie można pomóc w ramach tegorocznej 

„Szlachetnej Paczki”, nastąpi w sobotę 17 listopada.  My, już dzisiaj wiemy,                         

że w gronie potrzebujących jest samotny pan, któremu brakuje pieniędzy na zakup 

węgla, jedzenia oraz środków czystości. Z uwagi na fakt, że jest on po operacji, 

przydatne będą również kule inwalidzkie. Jako szczególny upominek chciałby 

otrzymać książki o tematyce historycznej.  

Kolejny raz chcielibyśmy połączyć nasze siły i przygotować Szlachetną Paczkę, 

której nadawcami będzie cała społeczność „Trójki”.  

Prosimy więc Państwa o przemyślenie podczas zebrań, jaką kwotą mogą Państwo 

wesprzeć naszą inicjatywę. My, ze swojej strony proponujemy np. symboliczną 

złotówkę od każdego ucznia. Ale mogą Państwo wpłacić np. z klasowych 20 zł. 

Ważne, aby Państwo na zebraniu zadeklarowali kwotę i wpłacili ją do sekretariatu                            

do końca miesiąca. Pod koniec listopada musimy bowiem zacząć kompletować 

paczkę. Prosimy również tych, których stać na większą hojność, o wrzucenie 

pieniędzy do puszki – dziś w holu, a od jutra w sekretariacie. Pomyślmy o tym, że 

każde zebrane przez nas 6 -7 zł to słoik z jedzeniem, dzięki któremu samotny, 

schorowany człowiek będzie mógł zjeść któregoś dnia ciepły posiłek. 

Z góry dziękujemy za każdą złotówkę, ponieważ każda suma jest darem serca                        

i dowodem  Państwa wrażliwości na cudzą biedę i samotność.  

 

Szkolny Zespół „Szlachetnej Paczki” 

 


