
Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w akcji „Szlachetna 

Paczka”. Liczymy na Państwa pomoc w zebraniu potrzebnych 

darów dla wybranej Rodziny. Akcja trwa do 05.12.2019 r., 

finał akcji ma miejsce 07.12.2019 r., kiedy to paczka zostanie 

przekazana Rodzinie. 

 

Historia Rodziny 

Pani Ewa i pan Zbigniew są rodzicami 5 dzieci. Około pół roku 

temu, kiedy Zuzia zaczęła chodzić do przedszkola, a pani Ewa 

miała podjąć pracę, zdiagnozowano u niej raka macicy. 

Dodatkowo kobieta zmaga się z anemią i chorobą urologiczną. 

Ta sytuacja diametralnie wpłynęła na życie rodziny. Pan 

Zbigniew jest jedynym żywicielem rodziny, pracuje dorywczo, 

jako dekarz. Większość wydatków rodziny skierowana jest na 

dzieci, które również mają zdiagnozowane różne choroby m.in 

przewlekłą wadę serca, ADHD, astmę, problem ortopedyczny. 

Pani Ewa czasami musi zrezygnować ze swoich leków, na rzecz  

lekarstw dla dzieci.  

 

Piękno Rodziny 

Silną stroną rodziny są więzi pomiędzy rodzeństwem i troska 

rodziców o przyszłość dzieci. Pomimo trudności rodzina szuka 

rozwiązań, docenia to co już otrzymała, jest bardzo pogodna  

i zdeterminowana do pracy nad swoją sytuacją. Starsi chłopcy 

lubią spędzać czas z tatą, pomagając w drobnych praca 

przydomowych. Ich hobby jest piłka nożna. Pani Ewa swój 

wolny czas poświęca na pomoc synom przy lekcjach. Rodzice 

uczą dzieci wdzięczności i dzielenia się z bardziej 

potrzebującymi.  

 

 

Co zbieramy? 

1. Odzież – rodzinę nie stać na zakup nowej odzieży dla dzieci, obecna jest schodzona. 

2. Pralka – w rodzinie wielodzietnej jest to sprzęt niezbędny, a obecna się psuje. 

3. Żywność – znacznie odciąży to budżet rodzinny. 

 

Pozostałe potrzeby Rodziny 

Żywność trwała: kaszki na mleku tylko bobovita, herbata, kawa, ryż, mąka, makaron, kasza, 

cukier, olej, dżem, warzywa w puszkach, konserwy rybne i mięsne. 

 

Środki czystości: proszek do prania, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, płyny 

czyszczące, szampon, mydło, żel myjący, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, pieluchy 

Dada 5, pieluchomajtki pampers 5, chusteczki wilgotne Dada 

 

 

 

 



Odzież:  

Janek - koszulka / t-shirt, spodnie, rozmiar: 110 cm, 

Michał – spodnie, bluzka, rozmiar: 110 cm, 

Tomek – spodnie, bluzka, rozmiar: 146 cm, 

Zuzia – bluzka, spodnie, rozmiar: 98 cm, 

Mateusz – spodnie, bluzka, rozmiar: 152 cm. 

 

Obuwie: 

Janek – adidasy rozmiar: 27, 

Michał – adidasy rozmiar: 27, 

Zuzia – adidasy rozmiar: 23, 

Tomek – adidasy rozmiar: 39, 

Mateusz - adidasy rozmiar: 41. 

 

Wyposażenie mieszkania: pościel dziecięca, pościel (poszwy, prześcieradła) 

 

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: zmywarka, pralka 

 

Inne potrzeby materialne: opał węgiel, 2t 

 

Potrzeby niematerialne: zajęcia z języka angielskiego dla Tomka 

  

Upominki: 

Dla Ewy – ładny szalik, drobny łańcuszek na szyję, 

Dla Zbigniewa – sweter, bluza sportowa L, 

Dla Tomka – piła nożna, rękawice bramkarskie, 

Dla Mateusza – figurki Gormiti, 

Dla Janka – samochód zabawka, 

Dla Michała – samochód zabawka, 

Dla Zuzi – lalka. 

 

Zbiórka pieniędzy na opał, pralkę i zajęcia z języka angielskiego będzie trwała  

od 20.11. do 29.11.2019 r. Codziennie puszka będzie pojawiać się w klasach, do których 

uczniowie będą mogli wrzucać pieniądze. Bardzo liczymy na Państwa, nawet 

symboliczne wsparcie. 

 

Dary możemy składać w klasach u wychowawców, które następnie będą przekazane  

do koordynatorów akcji. W razie pytań, proszę o zgłoszenie się do: 

Katarzyny Kwiatkowskiej – wychowawcy klasy 3d, sala 21, 

Agaty Kacprzak – Kołakowskiej – wychowawcy klasy 2e, sala 13 (budynek przy  

ul. Sportowej) 

Z góry dziękujemy za wszelką okazaną pomoc. 

 

Koordynatorzy, 

Katarzyna Kwiatkowska 

Agata Kacprzak – Kołakowska 

 

 


