
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CO ZBIERAMY? 

KIEDY I GDZIE? 

16 listopada – 9 

grudnia 2021 

 
Rzeczy należy zostawić przy 

wejściu do szkoły 

Środki czystości (np. 

proszek do prania, płyn 

do mycia naczyń, 

mydło/żel myjący, 

pasta do zębów, płyn 

do płukania, płyny 

czyszczące, szampon, 

szczoteczka do zębów) 

Żywność trwałą (np. ryż, 

herbata, makaron, 

dżem, cukier, konserwy 

rybne, kawa, kasza, 

mąka, olej, konserwy 

mięsne, owoce i 

warzywa w puszkach, 

płatki, soki, słodycze) 

Odzież (m.in. 

o kurtka damska: rozmiar S 

o ubrania dziewczęce w 

rozmiarze 122 cm 

o ubrania dla chłopca w 

rozmiarze 152) 

Obuwie (m.in.  

o damskie kozaki/buty zimowe 

w rozmiarze 36 

o chłopięce trapery w 

rozmiarze 36, 

o dziewczęce kozaki/buty 

zimowe w rozmiarze 30) 

 

Wyposażenie mieszkania 

(m.in. koce, prześcieradła 

160x200, pościel 160x200, 

suszarka do włosów) 

Specjalne upominki ( 

o Perfumy 

o lalka typu bobas + 

różne akcesoria dla lalki 

typu bobas 

o małe słuchawki 

douszne) 

Artykuły szkolne (m.in. zeszyty, 

bloki, kredki, farbki, klej, 

plastelina, papier kolorowy, 

nożyczki, przybory do pisania) 



 

 

 

 

KOMU POMAGAMY W TYM ROKU? 

Nasza szkoła także i w tym roku, angażuje się w tworzenie paczki 

dla osób potrzebujących. Osoby którym chcemy pomóc to trzy 

osobowa rodzina – Pani Anna z dwójką dzieci – 7 letnią Majką i 13 

letnim Markiem. 

Do niedawna rodzina pani Anny wiodła spokojne życie. Jednak ze 

względu na sytuację polityczną zostali zmuszeni opuścić swój dom. 

W kraju został mąż pani Anny, który nie mógł opuścić go wraz z 

nimi. Przed wojną dzieci uczyły się w lokalnej szkole, a pani Anna 

wraz z mężem pracowali i spłacali wspólnie kredyt hipoteczny 

zaciągnięty na zakup mieszkania. Dzieci uczą się zdalnie. Pani 

Anna pracowała przez okres 3 miesięcy na stażu, który niestety się 

już skończył. Zdobyła pewne, cenne doświadczenie i oczekuje 

teraz na powrót do pracy. Dochód rodziny stanowi świadczenie 

500 plus w łącznej kwocie 1000 zł miesięcznie. Po opłaceniu 

rachunków na sumę 210 zł rodzinie zostaje 263 zł na osobę 

miesięcznie. 

Pani Anna nie traci ducha, cały czas szuka pracy. Chce się 

usamodzielnić. Bardzo martwi się o męża oraz dobytek jaki za sobą 

zostawiła. Nie wie czy będzie miała do czego wracać. Jednak 

troska o dzieci napędza ją do działania. Rodzina bardzo ceni sobie 

czas spędzany podczas wspólnych, długich spacerów oraz przy 

grach planszowych. Marek uwielbia jeździć na hulajnodze a Majka 

lubi wycinanki. Rodzina mimo traumy jaką przeszła jest bardzo 

pogodna i niesamowicie optymistyczna. 




