


Witamy Was serdecznie w nowym numerze
„Gazetki na 103”. Jak zawsze mamy
nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Ze względu na zbliżające się święta
Bożego Narodzenia chcieliśmy rozpocząć
to wydanie życząc Wam wszystkiego
najlepszego, a przede wszystkim zdrowia,
którego w tym trudnym czasie nigdy nie za
wiele.

Redakcja Gazetki Szkolnej



Spis treści

WYWIAD
Wywiad z Panią Krystyną Moroszkiewicz ......................................

MODA I URODA
Pielęgnacja ......................................................................................
Pomysły na prezenty świąteczne ...................................................
Playlisty świąteczne i sylwestrowe ................................................

ROZRYWKA I INFORMACJE
Dlaczego 6 grudnia? .....................................................................
Świąteczne potrawy ......................................................................
Świąteczna krzyżówka ..................................................................
Horoskop na grudzień ...................................................................
Zanim przyszła choinka ................................................................
Co kraj to obyczaj ..........................................................................
Czas Pandemii ...............................................................................
Każdy z nas może być świętym Mikołajem ..................................

AUTORZY
Skład Redakcji i Autorzy ...............................................................

4

6
8
9

11

3

12
14
14
15
16
17
18

19



Wywiad z Panią Krystyną
Moroszkiewicz – nauczycielką
języka polskiego w SP103
Czy myśli Pani o zagrożeniach, o których
teraz słyszymy? Poza medykami,
nauczyciele są jednym z bardziej
zagrożonych zawodów.

Staram się nie myśleć o zagrożeniach,
mimo tego, że jestem w grupie ryzyka,
odsuwam to po prostu od siebie. Uważam,
że gorsze jest myślenie na ten temat i
roztrząsanie kolejnych kataklizmów, niż
staranie się żyć normalnie, oczywiście w
miarę możliwości.

Czy na lekcjach w szkole udaje zachować
się jakieś zasady bezpieczeństwa?

Uczę języka polskiego w klasie 8. Dzieci w
tym wieku już raczej są świadome
niebezpieczeństw i tego comoże się zdarzyć
z nimi, jak i zarówno z dorosłymi, z którymi
obcują na co dzień. W związku z tym
starają się zachowywać dystans, myją ręce,
podchodząc do nauczyciela czy tablicymają
maseczkę. Szkoła również stwarza
sprzyjające warunki, w tym przypadku.
Dzieci uczą się w jednej klasie, nie
przemieszczają się, mają rotacyjne przerwy,
nauczyciel przychodzi do klasy.

W swojej „bańce” rodzinnej słyszy Pani
jakieś uwagi, od córki na przykład czy
męża, że może Pani przynieść chorobę do
domu?

Mieszkam sama, więc mam ten komfort, że
nie przyniosę nikomu wirusa. Moja córka
też podchodzi do tego zdroworozsądkowo.
Stara się, żeby dzieci utrzymywały kontakt z
babcią i żeby nie było takich luk, jakie były
na początku. Myślę, że to jest dobre
zarówno dla dzieci, jak i dla mnie.

Jak sobie poradziliśmy Pani zdaniem z
pandemią na początku, a jak radzimy
sobie teraz?

Na początku na pewno było to dla nas
niesamowite wyzwanie, szczególnie dla
takich osób jak ja. Przyznam szczerze, że
komputer stanowił dla mnie największe
wyzwanie, ale musiałam się po prostu tego
nauczyć. Całe szczęście w tym naszym
małym środowisku, czyli naszej szkole,
jeszcze udało nam się spotkać i powiedzieć,
że robimy zajęcia na Classroomie.
Koleżanka, która korzystała z tej platformy
wcześniej, przekazała nam tyle ile mogła, a
potem już trzeba było sobie radzić samemu,
często i ze sprzętem. Były sytuacje, w
których musiałam prosić uczniów, żeby
konwertowali swoje prace na pliki, które
mogę otworzyć. Jednak dzięki, że tak
powiem, dobrym ludziom, kupiłam nowy
komputer, z nowym oprogramowaniem,
przysłano mi go kurierem, ja tylko
wysłałam pieniążki i wszystko działało, a
potem było już dużo lepiej.

Pani wysłała pieniądze, czyli to Pani w to
zainwestowała.

Tak, kupiłam sobie nowy komputer, z
nowym oprogramowaniem, bo na starym,
zwyczajnie się nie dało pracować.

Czyli medycy dokładają do swojego
zabezpieczenia, a nauczyciele do nauki, w
tej pandemii radzimy sobie dzięki
własnemu wysiłkowi?

No raczej tak, chociaż jeszcze dzięki takiej
wzajemnej koleżeńskiej pomocy, ale to jest
już dobra wola, koleżanki czy kolegi, że
zadzwoni, pouczy, powie, jak coś zrobić.

Pierwszego września musieli Państwo
przyjść do pracy, jaka była reakcja, kiedy
okazało się, że jednak to nie dyrektorzy
„rządzą” szkołami tylko sanepidy.

To jest dla mnie nieporozumienie.
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Dyrektor zna najlepiej swoje środowisko
rodziców, uczniów i nauczycieli i on wie, czy
jest to bezpieczne, czy też nie. Myślę, że
dużo łatwiej byłoby nam pracować,
gdybyśmy wiedzieli, że to dyrektor może
podjąć decyzję w porozumieniu z
radą pedagogiczną i rodzicami, a nie gdzieś
odgórnie, nie można się dodzwonić, nie
można zadecydować. To jest dla mnie po
prostu jakieś nieporozumienie. Trzeba
trochę zawierzyć dyrektorom, że oni
naprawdę się starają i naprawdę chcą, żeby
nauczyciele, uczniowie i rodzice byli
bezpieczni.

Czy to zagrożenie było gdzieś w pobliżu
Państwa szkoły?

Nie było żadnej klasy na kwarantannie,
nauczycieli również, z tego co mi wiadomo.
Oczywiście były zwolnienia takie
normalne, ale poza tym nic innego. Rodzice
też starają się nie puszczać dzieci do szkoły
z katarem, kaszlem, czy jakimiś innymi
dolegliwościami, no bo wiadomo, pogoda.
W klasie też to widać, przynajmniej w tej
którą uczę. Nie ma żadnych dzieci
kichających czy kaszlących. Są zdrowe

No właśnie, są to dzieci w ósmej klasie,
które w perspektywie mają egzamin na
koniec szkoły. O czym rozmawiacie na
lekcjach, jeżeli chodzi o ten rok.
Obawiają się?

Oczywiście, że się obawiają. Samimówią, że
najlepiej uczyć się stacjonarnie, sama
jestem tego zdania. Jest naprawdę ciężko,
ale musimy sobie jakoś radzić.
Przygotowanie do egzaminu czymatury jest
ciężkie do zrobienia online, choćby nie
wiem jak bardzo człowiek by się starał. Nic
nie zastąpi takiego kontaktu nauczyciela z
dzieckiem.

Od dawna Pani uczy, jeżeli mogę
zapytać?

Pracuje w zawodzie od 1977 roku.

Wielu nauczycieli z Pani grupy,
zdecydowało się na
wcześniejsze emerytury, Pani
została, dlaczego?

Pracuje w ograniczonej ilości
godzin. Obiecałam dzieciom,

rodzicom i dyrekcji, że tę klasę dokończę,
żeby dzieci nie miały tego szoku zmiany
nauczyciela. Dzieci bardzo się przywiązują
do polonisty, dlatego że jest dużo tematów
blisko życia i ich samych. Wracając do tej
pierwotnej myśli, mam nadzieję, że w
zdrowiu dokończymy tą ósmą klasę, oni
pięknie zdadzą egzamin i w ogóle, że będzie
pięknie.

Mówiła Pani wcześniej o problemach,
lękach, związanych z pandemią,
rozmawiacie o tym? Jak to wygląda?

Oczywiście rozmawiamy, dzieciom jest
ciężko, bez kolegów, koleżanek, kontaktu w
szkole. Dzieci martwią się też o swoich
dziadków i rodziców.

Nauczycielka o
zagrożeniu
koronawirusem:
Staram się to
odsuwać od
siebie.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-
koronawirus-z-chin/polska/news-
nauczycielka-o-zagrozeniu-
koronawirusem-staram-sie-to-
odsuwa,nId,4796574
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PIELĘGNACJA
Witajcie drodzy czytelnicy! Po długiej przerwie
powracamy do Was z wydaniem świąteczno/
sylwestrowym. Przejdźmy do pielęgnacji!



Naszym pierwszym produktem będzie pieniący się żel do
mycia twarzy z firmy CeraVe. Od paru miesięcy ta firma
przebĳa wszystkie najbardziej znane marki. Dzięki swojej cenie
a przede wszystkim które oferuje dla naszej skóry, jest ostatnio
najczęściej wybieraną firmą do pielęgnacji twarzy oraz ciała.
Producent informuje nas m.in. o takich działaniach dla skóry:
absorbuje nadmiar sebum i redukuje błyszczenie skóry,
efektywnie oczyszcza skórę i usuwa makĳaż bez wysuszania
cery oraz nie narusza naturalnej równowagi skóry. Jest
dostępny w kilku pojemnościach od 88ml aż do 1000ml!

Kolejnym produktem będzie srebro koloidalne do twarzy. Jest ono w
formie tonika do twarzy do spryskiwania. Srebro koloidalne jest

dostępne w wielu postaciach np. do picia. Lecz ja polecam ten do
spryskiwania twarzy. Jest szczególnie polecane dla osób z
trądzikiem oraz ogólnymi problemami skórnymi. Łagodzi on

podrażnienia oraz oczyszcza skórę. Jego cena jest również bardzo
zachęcająca, ponieważ dostaniemy go do 15zł.

Następnym produktem jest hydrolat do twarzy z malin. Hydrolaty są
moim nowym odkryciem, są świetne, idealnie odświeżają skórę,
nawilżają ją oraz nadają jej blasku. Poza tym hydrolat może być
również stosowany do ciała i włosów. Pomimo tego, że jest wiele
firm, które oferują hydrolaty, ja osobiście polecam ten z firmy La Le.
Firma jest wegańska, więc skład jest oczywiście naturalny. Zapach
produktu jest powalający, naprawdę. Polecam go wszystkim.

Kolejnym produktem również z tej firmy jest masło kawowe
pod oczy. Nie muszę wiele mówić, ale również zapach tego

produktu jest świetny. Pod wpływem ciepła skóry
rozpuszcza się pod oczami. Osobiście polecam go na noc,

ponieważ wchłania się dosyć wolno.

Naszym przedostatnim produktem jest koreańska maseczka
do twarzy z firmy Mediental. Maseczka jest w płachcie z
witaminą K. Cudownie nawilża oraz rozświetla skórę. Przez
ostatnie parę miesięcy używałam wiele masek do twarzy, i ta
jest zdecydowanie moją ulubiona!

Ostatnim produktem jest naturalne serum do rzęs od firmy
E-fiore. Produkt jest w formie gęstego płynu, który nakładamy
cienkim pędzelkiem na rzęsy. Podchodziłam z wielkim dystansem
do tego produktu i szczerze powiedziawszy nie wierzyłam,
że da jakikolwiek efekt. Ale, naprawdę efekt był widoczny.
Rzęsy zrobiły się przede wszystkim gęstsze i dłuższe.
Najbardziej podobało mi się to, że produkt jest naturalny i
w składzie ma m.in. witaminę e oraz olejek rycynowy.
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POMYSŁY NA PREZENTY
ŚWIĄTECZNE

Wiele z nas w tych szczególnie trudnych czasach potrzebuje
odprężenia i chwili dla siebie. Pielęgnacja jest właśnie jednym ze
sposobów na to. Dla tych, którzy nie są fanami maseczek w płachcie
proponuję kremy nawilżające, kremy ochronne na zimę lub urządzenia
do pielęgnacji np. wibrująca myjka do twarzy, którą polecam.

Obecnie wiele sklepów oferuje karty podarunkowe, jako idealny prezent.
Są różne kwoty, więc kartę możemy wybrać z myślą o konkretnych

rzeczach, które dana osoba ma na celowniku.

Słodycze. Tutaj mamy dwie opcje – możemy kupić np. czekoladę,
bombonierkę itp. lub zrobić coś pysznego samemu i ozdobić to własnymi
rękami. Dla osób, które wolą samodzielnie przygotować pyszności
proponuję pierniki, szyszki z ryżu preparowanego, kokosanki bądź
tradycyjne ciasta domowe.

Następnym pomysłem jest dyfuzor olejków eterycznych. Same dyfuzory
można dostać w wielu rozmiarach, kolorach i kształtach. Ceny również
są różne, ponieważ możemy je kupić od ok.40 zł nawet do 200. Olejki

eteryczne wspomagają skupienie czy dobry sen.

Kolejnym prezentem mogą być okulary blue light, które blokują
niebieskie światło. Przez to jak długo siedzimy przed komputerami takie
okulary przydadzą się każdemu z nas. Nawet jak już powrócimy na
normalne nauczanie to są one świetne np. do oglądania telewizji.
Chronią nasze oczy przed groźnym światłem i są bardzo stylowe.

Bluza. Kto nie lubi bluz? Są one świetnym prezentem na każdą okazje dla
każdego. Jest teraz wiele modnych wzorów czy sklepów, więc

poszukajcie, a na pewno coś znajdziecie!

Obudowy na telefon. Jest to zawsze dobry pomysł na prezent. Ja od
siebie bardzo polecam firmę Caseline, mają super wzory i mają każdy
model telefonu. A co najlepsze możecie też sami tam zaprojektować
swojego case’a!
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Świąteczna
Playlista 2020!

1. Santa Tell Me
– Ariana Grande
2. One Iʼve Been Missing – Little Mix
3. Itʼs Beginning to Look a Lot Like
Christmas
– Michael Buble
4. Underneath the Tree
– Kelly Clarkson
5. Merry & Happy
– TWICE
6. The Carol – LOONA
7. Wish Tree – Red Velvet
8. JOY – NCT DREAM
9. All i want for christmas is you –
Mariah Carey
10. Last Christmas
– Ariana Grande
11. Santaʼs coming for us – Sia
12. Snowman – Sia
13. Misteltoe – Justin Bieber
14. Coraz bliżej święta
– Margaret
15. Jingle Bell Rock
– Daryl Hall& John Oates
16. Holly Jolly Christmas – Michael
Buble
17. Kto wie? – De Su
18. Love Me Like You Christmas Mix
– Little Mix

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
przygotowałyśmy dla Was Playlistę.
Mamy nadzieję, że choć trochę
wprowadzi Was w ducha świąt.
Miłego słuchania!
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Sylwestrowa
Playlista 2020!

Rok 2020 nie był łatwy
dla każdego z nas,

jednak muzyka pomogła
nam się trochę oderwać

od stresu i nerwów.
Przedstawiamy Wam

nasze ulubione piosenki
z tego roku:

1. BLACKPINK, Selena Gomez
– Ice Cream
2. BTS – Dynamite
3. BLACKPINK – How You Like That
4. TWICE – I CANʼT STOP ME
5. Little Mix – Sweet Melody
6. Where have you been – Rihanna
7. Monster
– Justin Bieber, Shawn Mendes
8. 679 – Remy Boys, Fetty Wap
9. I wanna be yours- Arctic Monkeys
10. Whyʼd you only call me when
youʼre high? – Arctic Monkeys
11. Wylinʼ – Always Never
12. Moonlight – Chase Atlantic
13. Pour it up – Rihanna
14. Rules – Doja Cat
15. We found love- Rihanna, Calvin
Harris
16. What you know bout love
– Pop Smoke
17. Latch – Disclosure, Sam Smith
18. King – Years&Years
19. Ariana Grande – positions
20. BLACKPINK – Lovesick Girls
21. IZ*ONE
– Secret Story of the Swan

22. Stray Kids – Back Door
23. Lady Gaga, BLACKPINK
– Sour Candy
24. Stray Kids – Godʼs Menu
25. EVERGLOW – DUN DUN
26. Hwasa – Maria
27. TWICE – More & More
28. ITZY – WANNABE
29. BTS – ON
30. EVERGLOW – LA DI DA
31. NCT 127 – Kick It
32. NCT U
– Make A Wish (Birthday Song)
33. GFRIEND – Mago
34. TXT – Canʼt You See Me
35. aespa – Black Mamba
36. TREASURE – BOY



D laczego obchodzimy mikołajki 6 grudnia? Święty Mikołaj z białą
brodą i w czerwonym stroju, którego teraz znacie jest wykreowany
przez Coca-Colę. Jest on wykorzystywany w kulturze w czasie

Świąt Bożego Narodzenia. Prawdziwy Święty Mikołaj był biskupem Miry
i pochodził z Licji (Turcji). Wsławił się hojnością wobec biednych. Był
jedynakiem. Jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze młodzieńcem,
pozostawiając mu pokaźny majątek. Dzięki temu był w stanie wieść
beztroskie życie do końca swoich dni. Będąc wrażliwym na ludzką biedę,
postanowił podzielić się swoim bogactwem. Za swoją szczodrość nie
oczekiwał nic w zamian. By upamiętnić jego postaćmikołajki obchodzimy
w dniu jego śmierci - 6 grudnia. Po śmierci uznano go za patrona dzieci.

Dlaczego 6 grudnia?
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Świąteczne
potrawy Przychodzę do Was z

potrawami świątecznymi,
którymi możecie
zainspirować siebie oraz
rodziców! Postaram się
podać tutaj parę dań, które
są mniej znane i warte swej
uwagi.



Pierwszą potrawą jest
Kulebiak z pieczarkami.
Jest to specjał do
czerwonego barszczu.
Kulebiak to po prostu
zapiekane ciasto z farszem
z kiszonej kapusty,
ziemniaków oraz
podsmażanych z cebulką
pieczarek.

Korzenne ciasto marchewkowe. Zapach tego
ciasta na pewno spodoba się każdemu i przypomni
o świętach. Aby ciasto pięknie pachniało można
dodać jeszcze cynamonu. Do polewy można użyć
np. czekolady lub zwykłego cukru pudru.

Pieczone pierogi z kapustą i z grzybami.
Każdy z nas zna klasyczne pierogi, lecz
te są troszeczkę mniej znane, ale wciąż
przepyszne. Spieczone ciasto pierogów
doda chrupkości oraz smaku do dania.
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Krzyżówka

HASŁO: ___ ___ ___ ___ ___ ___

Horoskop na grudzień
Baran, Byk, Lew – spędzisz święta z najbliższą rodziną

Bliźnięta, Ryby, Waga – zjesz w tym miesiącu coś nietypowego

Rak, Koziorożec, Panna – nauczysz się jeździć na nartach
Skorpion, Wodnik, Strzelec – zjesz dużo ciasta

1. Jaką zupę je się na święta z uszkami?
2. Co wieszamy pod sufitem lub nad drzwiami?
3. Kto przynosi prezenty?
4. Gdzie urodził się Jezus?
5. Co kładzie się pod obrus na Wigilię?
6. Jakie ciasteczka pieczemy na święta?
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Zanim przyszła choinka,
czyli tradycja podłaźniczki.

Choinka, którą znamy dziś z naszych domów i jest nieodłącznym
symbolem świąt Bożego Narodzenia, na dobre zadomowiła się na
przełomie XIX i XX wieku. Podłaźniczka w różnych rejonach miała

swoje nazwy. I tak nazywano ją podłaźnikiem, jutką, sadem rajskim,
wiechą lub Bożym drzewkiem. Ozdoba ta miała swoją bogatą symbolikę.
Nawiązywała do rajskiego drzewa poznania dobra i zła, a jej pień
wskazywał kierunek na niebo. Podłaźniczka miała zapewniać
domownikom wszelkie błogosławieństwo: zdrowie, zgodę i dostatek,
miało także chronić domowników przed wszelkimi nieszczęściami.
Drzewko miało też coś wspólnego z lepiej dziś znaną romantyczną
symboliką jemioły – obecność podłaźniczki miała zapewnić pannom
szybkie i szczęśliwe wydanie za mąż. Czym zdobiono starszą siostrę
choinki? Najczęściej ozdobami, które można było zjeść – owocami,
orzechami, czy ciasteczkami, ale również kolorowymi ozdobami ze
wstążek, bibuły i kolorowymi opłatkami.

A gdyby tak móc połączyć miłą atmosferę świąt, tradycję dawania prezentów i chęć poczucia zapachu świeżej
choinki we własnym domu i zrobić dobry uczynek? Można na przykład kupić choinkę z dostawą pod dom,
piękną, pachnącą, w atrakcyjnej cenie a jednocześnie wspomóc terapię małego Olinka, który cierpi na mózgowe
porażenie dziecięce czterokończynowe.

Wystarczy zajrzeć na stronę www.osiedlowachoinka.pl i wybrać choinkę, a 10 zł poleci bezpośrednio na
subkonto Olka Jóźwickiego – potrzebującego małego bohatera.

Symbolika ozdób
choinkowych:

Choinka – źródło życia

Orzechy – dobrobyt, siła

Jabłka – zdrowie, uroda, symbol
biblĳnego jabłka

Światełka choinkowe –
odstraszanie złych mocy,

wskazywanie drogi

Łańcuchy – zniewolenie
grzechem

Anioły – opiekowanie się domem

Jemioła – pocałunek pod nią
zwiastuje szczęście w miłości



Co kraj to obyczaj
Co kraj to obyczaj, ale łączy je jedno – zwyczaj obdarowywania naszych najbliższych prezentami i niesamowita
atmosfera oczekiwania na te najpiękniejsze, pełne magii i rodzinnej atmosfery święta. Poniżej kilka ciekawostek
i różnic w obchodach Świąt Bożego Narodzenia.

W Bułgarii po skończonej uczcie wigilĳnej rodzina zostawia na noc w
pełni zastawiony stół. Tej nocy domy odwiedzają duchy zmarłych
przodków, które także powinny mieć możliwość skosztowania
świątecznych przysmaków.

W Islandii dzieci otrzymują prezenty od magicznych elfów
pochodzących z gór, które słyną z psikusów robionych ludziom.

Grzecznym dzieciom zostawiają w butach postawionych na parapecie
słodycze i drobne upominki, niegrzeczne dzieci dostają zgniłego

ziemniaka.

W Norwegii w Wigilię chowają wszystkie miotły. Wierzą, że tego dnia
przerażające czarownice błąkają się po ziemi i szukają mioteł
pozostawionych na wierzchu, które kradną, aby ulecieć w dal.

Na Ukrainie jedną z najważniejszych ozdób choinkowych jest
plastikowy pająk. Ma on przynosić pomyślność w

nadchodzącym roku i chronić od niedostatku. Jest to
nawiązanie do starej legendy o ubogiej rodzinie, która w święta
nie miała czym przystroić drzewka. Po przebudzeniu się, dzieci
ujrzały, że choinkę „ubrał” pająk, oplatając ją mieniącymi się w
słońcu nitkami pajęczyny, która po czasie zmieniła się w srebro

i złoto, ratując rodzinę od biedy.
W Meksyku posadas przedstawienia obrazujące
bożonarodzeniową historię Józefa i Marii poszukujących noclegu.
Uczestnicy niosą świece i lampiony. Istotnym elementem posadas
jest piñata, czyli ozdobiony bibułkowymi błaznami albo
zwierzątkami gliniany garnek wypełniony mandarynkami, trzciną
cukrową i cukierkami. Piñatę zawiesza się na sznurku a dzieci, z
zasłoniętymi oczami po kolei uderzają w nią kĳem, dopóki się nie
rozbĳe, zasypując je lawiną słodyczy.

W Hiszpanii podobnie jak we Włoszech i we Francji, ważniejsza od
choinki jest szopka. Zaskoczyć może katalońska tradycja związana

z Tio de Nadal – świątecznym pieńkiem, który pojawia się w
domach i na ulicach miast. Uśmiechnięty kawałek drewna

przykrywany jest z jednej strony kocem, pod którym dzieci znajdują
drobne prezenty.

W Australii ze względu na klimat święta Bożego Narodzenia,
mieszkańcy gromadzą się na plażach i rozkładają śnieżnobiałe
obrusy, na których spożywają posiłki. Australĳski Święty Mikołaj jest
ubrany w strój płetwonurka i zdarza się, że przybywa na desce
windsurfingowej.
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Pierwszy raz od wielu lat,
Pandemia dotknęła nasz świat.
Ludzie muszą siedzieć w domach
I spotykać się tylko w rodzinnych gronach.

Nie jest to takie złe na jakie wygląda,
Jeśli możesz koncerty pooglądać.
Usiąść wieczorem z rodziną na kanapie
I pośpiewać szanty jako takie.

Podczas lekcji nikt ci nie patrzy na ręce,
To ułatwia życie wielce.
Nie chodzi o ściąganie, przynajmniej nie mnie,
Ale gdy nikt nade mną nie stoi, mniej stresuję się.

Nie możesz wyjść, zadzwoń do przyjaciela.
Zamknięte cukiernie, zrób ciasto co niedziela.
Trzeba jakoś sobie radzić, nie dziw temu się.
Jeśli nie masz już co robić, spytaj o to mnie.

Zofia Dąbrowska

Czas Pandemii
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Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów
społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek.

Jest oparta na pracy z Darczyńcami, którzy pomagają
rodzinom w potrzebie i Wolontariuszami, którzy szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy
przygotowują pomoc, która jest dedykowana potrzebującym, a wolontariusze tworzą
rozwiązania, dzięki którym pomoc jest dostarczona tam, gdzie jej najbardziej potrzeba.

Szlachetna Paczka to również jeden z najlepiej zorganizowanych projektów społecznych
w Polsce. Know-how i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda.
Serce i logistyka. Szlachetna Paczka łączy to wszystko.

SZLACHETNA PACZKA OD 2001 ROKU ZMIENIA HISTORIĘ LUDZI
W POTRZEBIE.

Każdy z nas może zostać
Świętym Mikołajem...

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin
strony i wsparcia ludzi potrzebujących.

www.szlachetnapaczka.pl/formy-pomagania/
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