Sprawozdanie 
„Szlachetna Paczka”

Misją Szlachetnej Paczki jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami. Realizujemy ją tworząc system pomnażania dobra, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. System ten oparty jest 
o idee miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.
W dniach 17 – 30.11.2013 roku w naszej szkole przeprowadziliśmy akcję ”Szlachetna Paczka”, mającą na celu zebranie najpotrzebniejszych produktów spożywczych i chemicznych codziennego użytku z długa datą ważności dla pięcioosobowej rodziny z najbliższej okolicy (rodzice, Romek (19l), Karolina (16l), Adaś (8l)). 
W zbiórkę zaangażowała się cala społeczność szkolna za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Dzięki Waszej hojności udało się zebrać:
Produkty spożywcze:
Herbata (28 szt.), kawa (15 szt.), kakao do picia (11 szt.), kakao do ciast (6 szt.), soczki (9 szt.), 
ryż (15 kg), kasza (7 szt.), kasza manna (1 szt.), makaron (44 szt.), mąka (22 kg), cukier (24 kg),
olej (19 l), dżem/marmolada (19 szt.), miód(1 l), konserwy (48 szt.), groszek konserwowy (9 szt.), 
kukurydza konserwowa (5 szt.), ananasy w puszce(1 szt.), brzoskwinie w puszce (2 szt.), 
mleko w kartonie (18 l), płatki śniadaniowe (14 szt.), kisiele (34 szt.), budynie (33 szt.), 
galaretki (26 szt.), maggi (1 szt.), sól (3 kg), vegeta (6 szt.), inne przyprawy (26 szt.), 
kostki rosołowe (18 szt.), majonez (1 szt.), przecier pomidorowy(15 szt.),sos tatarski (1 szt.), 
sos paprykowy (1 szt.), sos kielecki (1 szt.), groch łuskany (1 szt.), fasola w puszce (2 szt.), musztarda (1 szt.), nutella (7 szt.), czekolady (8 szt.), słodycze „świąteczna paczuszka”(3 szt.), cukierki, draże (14 szt.), 
ciastka (7 szt.), bombonierki (czekoladki) (2 szt.), guma do żucia (2 szt.).
Produkty chemiczne:
Mydło w kostkach (63 szt.), mydło w płynie (8 szt.), żel do mycia/płyn do kąpieli (9 szt.), 
szampon do włosów (9 szt.),odżywka do włosów (1 szt.), balsam do ciała (1 szt.),
płyn do płukania jamy ustnej (1 szt.), krem (2 szt.), papier toaletowy (4 paczki), 
proszek do prania (9 szt.), płyn do płukania tkanin (8 szt.), pasta do zębów (7 szt.),
szczoteczki do zębów (10 szt.), chusteczki nawilżające (14 szt.), płyn do mycia szyb (4 szt.), 
środki do mycia toalet (7 szt.), płyn do mycia naczyń (33 szt.), płyn do mycia podłóg (4 szt.)
zestawy kosmetyków męskich (2 szt.), krem do ciała (2 szt.), kosmetyczka (1 szt.), dezodorant (1szt.).
Artykuły szkolne i inne:
Zeszyty (17 szt.), piórnik (2 szt.), kredki (7 szt.), plastelina (3 szt.), długopisy żelowe (12 szt.), 
flamastry (1x 18 szt.), farby (2 szt.), przegrane płyty z muzyką relaksacyjną (4 szt.) oraz ręczniki ( 10 szt.).
Za zebrane dodatkowo przez pracowników szkoły i ich rodziny pieniądze zakupiliśmy lekarstwa:
Balsam przeciwodleżynowy AnTicubit (4szt.), specjalną pastę do zębów Elugel (4szt.), tran Iskial (1szt.), witaminy Centrum (1szt.), witaminy dla dzieci Vita-min plus junior (1szt.),  Rutinoscorbin (1 szt.), 
magnez Neomag (1szt.) 
oraz  drobne upominki dla poszczególnych członków rodziny: 
Wszystkie produkty spakowaliśmy tematycznie do 24 kartonów. Każdy karton został opisany, szczelne zaklejony, opatrzony kodem rodziny i obklejony logo „Szlachetnej Paczki”. Karton z upominkami dodatkowo przewiązaliśmy kokardą. Tak przygotowane paczki dnia 4.12.2013 roku zostały zawiezione do magazynu przy Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce – Zdroju, skąd wolontariusze „Szlachetnej Paczki” w dniach 6 – 7  grudnia zawieźli je do wybranej przez nas rodziny. 
Cieszymy się, że tak chętnie włączyliście się w akcję „Szlachetna paczka”.
Dzięki Waszej życzliwości spełniły się czyjeś marzenia!
Opiekunami akcji w naszej szkole były p. A. Pędzimąż, p. A. Krzysztofek i p. W. Kojder - Leżańska

