
                                   

Drogie Dzieci, Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły  

Po raz kolejny zachęcamy Was do wzięcia udziału w akcji Szlachetna Paczka 
  

W tym roku pomagamy rodzinie pani Ani, która samotnie wychowuje trójkę dzieci. Dokładne informacje o  naszej 

Rodzinie poniżej.    

Tam też lista potrzebnych rzeczy. Te rzeczy to prezent- jeśli więc nie będą nowe,  muszą być niezużyte, czyste 

i wyprasowane, tak aby naprawdę sprawiły radość obdarowanym. Możecie też Państwo dokonywać wpłat na 

konto Rady Rodziców – koniecznie  dopiskiem Szlachetna Paczka – a my zakupimy potrzebne Rodzinie rzeczy.  
 

Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto RR  

Nr konta 07 1020 2124 0000 8402 0006 9559 

Rzeczy zbieramy w harcówce. 

Wszystkie rzeczy i wpłaty zbieramy do czwartku 9 grudnia!!! 
 

Aktualności o akcji zamieszczamy na szkolnym Facebooku 

Rodzina pani Ani składa się z niej i jej trójki dzieci: córka Ala ma 6 lat, syn Kacper 13 lat a młodszy Wojtek ma 

lat 11. Pani Ania sama wychowuje dzieci, ponieważ do tej pory trafiała na mężczyzn z nałogami lub „damskich 

bokserów”. Starszy syn ma przyznaną grupę inwalidzką, ponieważ ma zaburzenia psychiczne i chorobę skóry, 

przy której powstają ciężko gojące się rany. Pani Ania wywalczyła dzielnie większe mieszkanie dla siebie i dzieci 

gdyż wcześniej mieszkali w pięcioro (jeszcze z partnerem) w jednym pokoju. Mama, gdy dzieci są w szkołach 

dorabia sobie czasem sprzątaniem żeby mieć więcej pieniędzy dla dzieci. 

 

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY RODZINY: 

Kuchenka, odkurzacz i łóżko dla syna (może być nawet wersalka).  

 

Potrzebna jest również odzież i obuwie: 

Mama: bluzki ponieważ ma tylko dwie rozmiar XL i obuwie sportowe rozmiar 38 

Ala (6 lat): kurtka zimowa, spodnie, bluzki rozmiar 134/140; obuwie zimowe kozaki rozmiar 32 

Kacper (13 lat): spodnie, bluzy, koszulki na krótki rękaw rozmiar 164/170; obuwie sportowe 37 

Wojtek (11 lat) : spodnie, bluzy, koszulki na krótki rękaw rozmiar 140; obuwie sportowe rozmiar 35 

 

Żywność: herbata (owocowa - taką lubią dzieci), kawa, cukier, inna żywność trwała 

Środki czystości ale przystosowane pod starszego syna, czyli proszki i płyny hipoalergiczne, szampony, 

żele, płyny do mycia naczyń, pasty do zębów, szczoteczki. 

Rodzinie przydałby się również kołdry, koce i ręczniki. 

Dodatkowe prezenty, żeby wynagrodzić rodzinie za to że sobie mimo wszystko radzą i wspierają się:  

Mama lubi kosmetyki ale nie śmiała o nie prosić  

Ala marzy o wózku dla lalek takim głębokim i lalce 

Kacper najpierw powiedział że marzy o legowisku dla psa, ale uwielbia też układać klocki (star wars -

podpowiedź mamy)  

Wojtek też marzy o klockach LEGO takich samych jak brat 

Dzieciom przydałby się tablety bo w razie nauki zdalnej nie mają potrzebnego sprzętu. 

 


