
ŚWIĄTECZNA PACZKA   

Tradycyjnie, już po raz piąty, przygotowujemy wspólnie 

świąteczną paczkę dla osób potrzebujących.  

 

DLA KOGO? 

Świąteczną paczkę przygotowujemy dla 5 osobowej rodziny – Pani 

Katarzyny (l. 45) i Pana Grzegorza (l. 44) oraz trójki ich dzieci: Marka    

(l. 7), Wojciecha (l. 16) i Dawida (l. 21). Państwo M. na mieszkają 

w małej podgliwickiej wsi, prowadzą niewielkie gospodarstwo (uprawiają 

pole i hodują zwierzęta). Żyją bardzo skromnie, często brakuje im 

środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

Rodzice i dwóch starszych braci to osoby niesłyszące. Rodzice 

posługują się tylko językiem migowym. Pani Katarzyna i jej mąż pomimo 

własnej niepełnosprawności zadbali o wczesną diagnozę i rehabilitację 

synów, dzięki czemu chłopcy uczą się w szkołach masowych – 

najmłodszy w 1 klasie szkoły podstawowej, średni w 3 klasie gimnazjum, 

a nastraszy uczęszcza do szkoły policealnej.  

M. to rodzina bardzo ze sobą zżyta, kochająca się i dbająca o siebie 

nawzajem.  

 

CO ZBIERAMY? 

 Żywność: kawa, herbata, ryż, makaron, kasza jęczmienna, mąka, 

cukier, bakalie (kokos, rodzynki, orzechy), konserwy mięsne i rybne 

oraz inne; 

 Środki czystości: proszek do prania, płyny czyszczące (do podłóg, 

łazienki, kuchni), płyn do mycia naczyń i inne; 



 

 

 Kosmetyki: pasta do zębów, szczoteczki do zębów, mydło lub żel 

myjący, pianka do golenia, krem do ciała, do twarzy i inne; 

 Odzież: Marek (l. 7, wzrost 132 cm, szczupły) – buty zimowe rozmiar 

33, czapka zimowa, dres; Paweł (l. 16, wzrost 180 cm, szczupły) – 

kurtka zimowa, bluza, garnitur na egzamin; 

 Pomoce szkolne: dla najmłodszego chłopca – tornister, piórnik 

z dinozaurami, zeszyty, plastelina, kredki itp., dla starszego – zeszyty,   

i inne; 

 Inne potrzeby: mikser – pani domu lubi piec ciasta z sera, który 

sama produkuje, niestety stary mikser się zepsuł  

 Szczególne prezenty: najmłodszy chłopiec bardzo ucieszyłby się 

z zabawek-dinozaurów i piłki nożnej. 

 

Wszystkie wymienione potrzeby są dla rodziny Państwa M. bardzo 

ważne. Rzeczy, które zdecydujesz się podarować, nie muszą być nowe, 

ale zawsze przygotowane z myślą o drugim człowieku. 

Dzięki Twojemu nawet drobnemu wsparciu, możemy dać Państwu 

M. namiastkę Świąt i poczucie, że nie są sami. 

 

KTO I GDZIE? 
 

Szczegółowych informacji udziela psycholog p. Anna Bogacz-

Rybczak (s.10 Gimnazjum). Akcję wspiera klasa 2LA.  

Zbiórka darów w gabinecie psychologa szkolnego (s. 10 Gimnazjum) 

lub w sali 8 (Gimnazjum) oraz w sali 105 Liceum.  

Zbiórka trwa do 18 grudnia!  

 

 


