
 

 

Kochani Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły  

oraz Wszyscy,  

którzy chcą wesprzeć potrzebujących 

 

Pamiętając o słowach naszego patrona „Mądrym być to wielka sztuka, dobrym jeszcze większa” po 

raz trzeci chcemy  wesprzeć potrzebujących w ramach akcji Szlachetna Paczka. Wybraliśmy rodzinę, 

która potrzebuje naszej pomocy i wsparcia. 

To 3 – osobowa rodzina. Pani Anna ma 37 lat i opiekuje się 36 – letnim niepełnosprawnym bratem  

i 13 – letnim synem (również niepełnosprawnym).  Jej największym marzeniem jest znalezienie pracy.  

Ukończyła kurs pomocy kuchennej, ale przyjmie każdą ofertę (nie może to być jedynie praca na 

trzecią zmianę). Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o pomoc. Może ktoś z Państwa poszukuje 

pracownika i zechce dać pani Annie szansę. Rodzina utrzymuje się głównie z zasiłków (1930 zł na 3 

osoby). Dużą część dochodów pochłania leczenie i terapia syna. Tylko w ten sposób chłopak ma 

szansę na samodzielne życie. Michał – syn pani Anny  - ma 13 lat i zdiagnozowany  mutyzm 

wybiórczy. Jego pasją jest piłka nożna. 

Wierzymy, że po raz kolejny społeczność naszej szkoły okaże ogromne serce a udzielona pomoc 

przerośnie nasze oczekiwania.   

Potrzeby rodziny: 

 Produkty  żywnościowe  (np.: herbata, kasza, cukier, mąka, konserwy, makaron, olej, ryż, dżemy, 

warzywa w puszkach, płatki, produkty do ciast)  

 Środki czystości (proszki do prania, płyny do prania i płukania, mydła, płyny do naczyń, środki do 

czyszczenia) 

 Odzież zimowa  

Pani Anna – kurtka zimowa 4XL krótka,  ciepłe zimowe ubrania, czapki, kozaki (rozmiar 37)  

Michał – zimowe bluzy i spodnie na 158 cm, buty zimowe „trapery” (rozmiar 37) 

 Przybory szkolne (zeszyty, kredki, mazaki, ołówki, długopisy, piórnik)  

 4 rolki pokrycia dachowego – papa i zimny lepik 

Rodzina objęta pomocą może również poprosić o drobne upominki. Ich spełnienie nie jest 

koniczne, ale myślę, że warto. 

Pani Ania marzy o srebrnych krótkich kolczykach a Michał o obuwiu do gry w piłkę nożną lub piłce 

nożnej. Pan Paweł marzy o zestawie pielęgnacyjnym po goleniu.  


