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Kochani!!! Dzięki waszej ofiarności w ciągu trzech dni udało nam się zebrać całkiem sporo :) W
piątek po południu zawieźliśmy do punktu zbiórki szlachetnych paczek aż 10 pudełek dla Pani
Ani!!! Znalazły się tam między innymi mąka, cukier ryż, makaron, kawa , konserwy, zupki,
koncentraty, olej, słodycze i ciastka, płatki kukurydziane, kisiele, budynie. Pani Ania otrzyma
również środki czystości, płyny do mycia naczyń, podłóg, okien, proszki do prania, proszki
czyszczące, pasty do zębów mydła, ściereczki, gąbki, zmywaki.

Klasa IA za wspólnie zebrane pieniądze zakupiła kołdrę. SERDECZNIE IM DZIĘKUJEMY!!! Po
raz pierwszy taka inicjatywa zrodziła się wśród naszych uczniów. Pani Ania otrzyma również
„zamówione” papcie domowe W jednym z pudełek znalazł się stroik świąteczny wraz z
życzeniami i opłatkiem. Paczki dotrą do Pani Ani za pośrednictwem liderów, którzy znają jej
sytuację i wytypowali ją do pomocy w ramach akcji „Szlachetna paczka”.
Za jakiś czas otrzymamy informację o tym jaka była reakcja Pani Ani na otrzymane prezenty.
Przypomnijmy: Pani Ania(85 l.), dla której w tym roku przygotowywaliśmy paczkę, jest osobą
samotną od 13 lat. Po śmierci bliskiej jej osoby została całkiem sama, bez rodziny, przyjaciół,
znajomych. Przyczyną trudnej sytuacji jest brak rodziny i zły stan zdrowia. Pani Anna z
powodów zdrowotnych nie może poradzić sobie z podstawowymi obowiązkami domowymi.
Ciężko jest jej się poruszać (zwyrodnienie stawów), a problemy ze wzrokiem w dużym stopniu
ograniczyły jej kontakt ze światem zewnętrznym. Do najbliższego sklepu ma 3 km i o wszystko
musi prosić osoby trzecie. Jak sama mówi: "raz zakupy zrobi pani z Gops-u, raz listonosz kupi
coś potrzebnego." Została okradziona już trzykrotnie i długo nie mogła uwierzyć, że są ludzie
chętni do bezinteresownej pomocy.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY OKAZALI SERCE I POMOGLI W
PRZYGOTOWANIU SZLACHETNEJ PACZKI!!!
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