
 

 

 

Szkoła odpowiadając na apel Rodziców i Uczniów  
po raz drugi włączyła się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka.  

Wybraliśmy Rodzinę z okolic naszego miasta.  

Historia rodziny: 

Pani Marzena (49 l.) i Pan Mirosław (53 l.) mieszkają wraz z dwiema córkami: Anną (21 l.) oraz Kasią  

(14 l.). Rodzina jest w bardzo trudnej sytuacji. Pani Marzena od kilku lat choruje na stwardnienie rozsiane, 

natomiast Pan Mirosław ma chory kręgosłup, niedosłuch i duże problemy z poruszaniem się. Oboje są na 

rencie. Starsza córka Anna aktywnie szuka pracy, jednak na dzień dzisiejszy jest bezrobotna. Stara się szukać 

pracy nawet dorywczej, aby pomóc rodzinie finansowo. Młodsza córka Kasia uczy się w gimnazjum. Rodzina 

mieszka w małym domu, w którym jest tylko jeden pokój, kuchnia i łazienka. W kuchni brakuje sprawnej 

lodówki. Warunki mieszkalne są złe. Rodzina utrzymuje się z renty obojga rodziców i zasiłków na najmłodszą 

córkę. Po odliczeniu kosztów mieszkania pozostaje im 383,50 zł na osobę, gdzie budżet ten dodatkowo 

obciąża kredyt zaciągnięty na odbudowanie zniszczonej przez wichurę stodoły. Rodzinie brakuje pieniędzy 

na życie, jedzenie i opłaty. Dla rodziny największym szczęściem jest to, że są razem. Pani Marzena i pan 

Mirosław dzielnie walczą z chorobą, są dla siebie wsparciem. Rodzina, mimo wielu trudności i nieszczęść jest 

pełna ciepła i wiary w lepsze jutro. Wśród najpotrzebniejszych rzeczy rodzina wymieniła: żywność, środki 

czystości i wiertarkę (którą Panu Mirosławowi skradziono 2 lata temu i o której bardzo marzy). 

Pomóżmy na miarę swoich możliwości! 
 

Finał szkolny akcji „Szlachetna Paczka” 
 7 grudnia 2017 

 

Finał ogólnopolski akcji „Szlachetna Paczka” 9-10 grudnia 2017 

Rodzina potrzebuje: 

 Żywności: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, 

dżem, warzywa w puszkach, pasztety, wędlina, słodycze 

 Środków czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, 

płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów, papiery toaletowe, chusteczki  

 Odzieży: Pani Marzena - kurtka/rozmiar 46, sylwetka szczupła 1,58; Pan Mirosław - kurtki 

przechodniej/rozmiar XL, sylwetka szczupła 1,74; Anna - kurtki wiosennej/rozmiar 42, 1,60, ramoneska; 

Katarzyna - kurtki wiosennej/rozmiar M, 1,60 

 Dodatkowo jeżeli jest to możliwe to obuwie: Pani Marzena – rozmiar 40,  Pan Mirosław – rozmiar 42, 

Anna – rozmiar 40, Kasia – rozmiar 40 

 Pomocy szkolnych: zeszyty, przybory do pisania 

 Wyposażenia mieszkania: pościel 160x200, kołdra, poduszka, koc, ręczniki. 

 Brakujące sprzęty:  
Lodówka – tą, którą mają obecnie jest niesprawna, nie działa; 

Wiertarka – Panu Mirosławowi skradziono dwa lata temu; 
 Specjalne upominki: Marzena - torebka czarna na ramię; Mirosław - bardzo chciałby mieć wiertarkę; Anna 

– kosmetyki; Kasia - kosmetyki 

 


