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SZLACHETNA PACZKA radością dla 117 rodzin i 200 wolontariuszy
Czwarta edycja SZLACHETNEJ PACZKI w powiecie oświęcimskim i chrzanowskim dobiega
końca. Organizatorzy akcji i wolontariusze z Powiatowego Zespołu nr 1 im. St. Konarskiego, nie
kryją radości i wzruszenia. Odbierają teraz ankiety zwrotne od zadowolonych rodzin. Będą one
wpisywane do systemu i wysyłane do darczyńców, a załączniki do nich np: obrazki namalowane
przez obdarowane dzieci, kartki z życzeniami i opłatkami będą do odbioru na portierni szkoły.

Dzięki pracy około 200 wolontariuszy, wielkim sercom darczyńców, kierowców i okolicznych firm
udało się obdarować 117 rodzin z powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego!!!

Ta akcja jest źródłem wielu emocji. Obawialiśmy się, że nie znajdziemy darczyńców dla
wszystkich, dlatego apelowaliśmy o pomoc na Oświęcimskiej Gali Wolontariatu i na stronach
internetowych www.kasztelania.pl , www.faktyoswiecim.pl , www.oswiecimskie24.pl , www.su
per-nowa.pl
,
www.interia.pl
oraz na łamach Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej i Przełomu. Od środy do piątku w
Gimnazjum nr 3 w Trzebini i Szkole Podstawowej nr 2 w Libiążu zebrano żywność, środki
czystości, odzież i zabawki - na wszelki wypadek gdyby nie znaleźli się darczyńcy.
Odetchnęliśmy z ulgą w czwartek po południu, gdy dla kilku ostatnich rodzin zadeklarowano
paczki, bo już następnego dnia i w sobotę przyjmowaliśmy i rozwoziliśmy je do rodzin
potrzebujących – opowiadają koordynatorki akcji Edyta Gargulińska, Justyna Mroczek i
Małgorzata Kolasa.

Jak co roku magazyn, w którym przyjmowano paczki, był na sali gimnastycznej, a siłownię
przemieniono na przytulne i świąteczne miejsce spotkania z darczyńcami. Mogli tu oni
poczęstować się m.in. ciastami upieczonymi przez wolontariuszy i pączkami podarowanymi
przez pana Alfreda Kołaczka, wpisać się do kroniki podarowanej przez państwa Topór z firmy
AGENA i wybrać piękne ozdoby świąteczne wykonane przez wolontariuszy.

Darczyńcy wypełniali również ankiety. Dzięki nim wiemy skąd dowiedzieli się o akcji, po raz
który przygotowują SZLACHETNĄ PACZKĘ, co skłoniło ich do wzięcia udziału w akcji itp. Z
tych informacji wynika, że w przygotowanie prezentów zaangażowały się klasy z różnych szkół,
osoby prywatne z rodzinami, grupy znajomych i pracowników różnych firm. Wartość
przygotowanych paczek waha się od około 300 zł do 3500 zł. Średnia wartość paczki to ok. 700
- 800 zł. Wiek darczyńców był bardzo zróżnicowany. Zarówno ci, którzy wzięli udział w akcji po
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raz pierwszy jak i ci, którzy byli w niej po raz czwarty zadeklarowali pomoc w przyszłym roku.
Organizacja akcji w skali od 1 do 6 najczęściej była oceniana na 6 z licznymi pochwałami. Kilka
niższych ocen było uzasadnionych początkowym zawieszeniem się strony, na której należało
wybierać rodziny.

11 i 12 grudnia do godziny 21 popularny Konar tętnił życiem, pozytywną energią, entuzjazmem i
świąteczną atmosferą. Zebrały się tu najgorętsze serca – wolontariusze i darczyńcy. Wszystko
przebiegło tak sprawnie, że w niedzielę do południa wolontariusze nie musieli już pracować w
magazynie ani rozwozić paczek tak jak to było w latach ubiegłych.

Wolontariusze, bez których nie udałoby się zorganizować tej akcji to:uczniowie LO (z braku
miejsca tutaj zostali wymienieni w kronice) i nauczyciele: Joanna Fornal, Joanna Formas,
Joanna Zięba, Iwona Grunwald, Tomasz Dorywalski, Jolanta Bąk, Lidia Sumisławska, Olga
Jarubasz-Kloc, oraz nauczyciele, którzy zrobili paczki wspólnie ze swoimi klasami lub od grona
pedagogicznego i koordynatorki akcji: Edyta Gargulińska, Małgorzata Kolasa i Justyna
Mroczek;

Marta Żakowska i Anna Żakowska z PWSZ;

kierowcy: Józef Rembiesa z hurtowni "Triada" i firma Eu - Trans (od początku w naszej akcji),
Dariusz Garguliński, Dariusz Aliński, Marek Łukawski (przyjechał specjalnie z Niemiec), Kamil
Szyjka, Tomasz Kosycarz, Dawid Waszkiewicz, Andrzej Łukawski i Kamila Neścior (przyjechali
specjalnie z Krakowa), absolwentka LO Konarskiego - Marta Wrona i Zbigniew Bodnar, Dawid
Harmata, Piotr Daczyński, Joanna Błazenek, Dawid Łukawski, Tomasz Stawarczyk, Tomasz
Matejko.

Firmy, które podarowały produkty, by mogły być dokładane do paczek: Danone z Bierunia,
Carrefour i Kaufland z Oświęcimia.

Dziękujemy również za to, że mogliśmy powiesić plakaty SZLACHETNEJ PACZKI w busach,
autobusach PKS i MZK oraz w szkołach i innych instytucjach.
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Przedstawicielom mediów dziękujemy za wsparcie naszej akcji i promowanie idei wolontariatu.

Justyna Mroczek
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