PODZIĘKOWANIE

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Dzięki za otwarte serca - kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy świetną drużyną,
że ktoś, kto jest w potrzebie może liczyć na naszą pomoc.
Przygotowaliśmy aż dwie paczki- dla dwóch rodzin!!!!
To było cudowne, na odzew z Waszej strony nie trzeba było długo czekać i był tak wielki, że
mogliśmy przygotować Szlachetną Paczkę dla rodziny ze Szczytna oraz dla rodziny z Komorowa.
Dzięki Waszej hojności 9 grudnia dostarczyliśmy do magazynu w Warszawie 36 paczek z żywnością,
środkami chemicznymi, ubraniami no i oczywiście prezentami dla rodziny. Wśród prezentów nie
zabrakło tak bardzo potrzebnej rodzinie lodówki, której nie musieliśmy kupować, ponieważ
otrzymaliśmy ją od sponsora.
Druga rodzina otrzyma od nas produkty spożywcze, środki chemiczne oraz pieniądze- 1270zł, na
rehabilitację dla ciężko chorej osoby w tej rodzinie. Pieniądze zostaną przelane na konto fundacji
Forani, która opiekuje się rodziną.

Chciałabym gorąco podziękować wszystkim darczyńcom i sponsorom:
Dziękuję niezawodnym mamom z trójek klasowych i nie tylko- za zakup produktów
spożywczych, butów i ubrań dla dzieci z rodziny, którą wybraliśmy;
Hojnej ekipie z najmłodszych klas- od oddziału przedszkolnego aż po klasy trzecieNa Was zawsze możemy liczyć!!!
Wszystkim dzieciom z naszej szkoły, które tak pięknie potrafią pomagać i codziennie
przynosiły produkty potrzebne do zrobienia paczki;
Dzięki dla dzieciaków z klas 1-3 oraz klasy 5a i 5d za zbiórkę pieniędzy w klasach.
Panu Cezaremu Głowali -za cudowne podarowanie lodówki i dostarczenie jej do rodziny:
Sklepowi TEN DOM -za piękny wieniec świąteczny 
Super dziewczynom z klasy 5d, które z ogromną determinacją walczyły o upominki dla
rodziny, Poli z klasy6d oraz Mateuszowi i Agnieszce z klasy 4a za niespodziankę 
Życzliwej grupie dzieciaków z klas 4a, 5a, 5b, 5d, 6a oraz Konradowi z pierwszej klasy
gimnazjum za pomoc w pakowaniu PACZKI-(najwytrwalsi pracowali do godziny 17.00, a
to przecież piątek i lekcje dawno się skończyły).
Specjalne podziękowania dla Pana Andrzeja Mamczura i jego córki Oliwii, którzy w
sobotę rano zawieźli Szlachetną Paczkę do magazynu w Warszawie.
DZIĘKUJĘ!
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Organizator Szlachetnej PACZKI w Szkole Podstawowej w Komorowie
Anna Kasperska

