
 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

 

jako społeczność szkolna, włączamy się w tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki w roli Darczyńcy. 

Szlachetna Paczka  to ogólnopolski program, którego Wolontariusze docierają do Rodzin i osób samotnych żyjących w trudnej, niezawinionej sytuacji. Trudna 

sytuacja to nie tylko bieda materialna - to także wykluczenie społeczne, brak dostępu do specjalistycznej pomocy, poczucie osamotnienia i bezradności. Nadchodzi taki czas  

w roku, w którym Rodzinom „znalezionym” przez Paczkę będzie można realnie pomóc.   

Wraz z nauczycielami naszej szkoły tj. p. Dorotą Gmurzyńską, p. Małgorzatą Śmigiel, p. Anną Brzozowską oraz p. Anną Smosarską podjęliśmy decyzję, że 

wybierzemy Pana Witolda z Pułtuska, któremu pomożemy w spełnieniu marzeń. 

 

Jako Darczyńcy jesteśmy zobowiązani do realizacji 3 potrzeb wskazanych jako najpilniejsze, czyli: 

1. Odzież- nadchodzi zima a garderoba pana Witolda jest już wysłużona i przydałyby się mu nowe ubrania, na które obecnie go nie stać. 

2. Prodiż- pozwoliłaby panu Witoldowi piec mięso lub ciasto, ponieważ posiada on tylko kuchnię kaflową. 

3. Środki czystości - w obecnych czasach rzeczy takie jak środki czystości są drogie, a taki zapas pozwoliłaby panu Witoldowi na zaoszczędzenie pieniędzy. 

 

Potrzeby Rodziny: 

 żywność trwała: herbata, cukier, konserwy mięsne, konserwy rybne, makaron, olej, dżem, owoce i warzywa w puszkach, kawa Inka mleczna (nie smakowa), woda 

lekko gazowana, mleko, dania gotowe w słoikach, musztarda, ketchup łagodny) 

 środki czystości: (mydło/żel myjący, szampon, proszek do prania, płyn do płukania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, krem do golenia, maszynki 

jednorazowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe 

  odzież: Kurtka (Zimowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Kurtka ciemna, bez kaptura, wzrost 176 cm,    

 szczupły, długie ręce 

Rękawiczki (Zimowe) Rozmiar: L, Uwagi: Rękawiczki czarne 



Czapka (Zimowe) Rozmiar: L, Uwagi: Czapka czarna 

Szalik (Zimowe) Rozmiar: L, Uwagi: Szalik czarny 

Koszula (Przejściowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Koszula granatowa, w kratkę 

Sweter (Zimowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Sweter bez wzorów, szary lub brązowy 

Spodnie (Przejściowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Jeansy niebieskie. Mężczyzna ma 104 cm w pasie 

Skarpetki (Zimowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Grube, ciepłe skarpety 

 obuwie: kozaki/buty zimowe rozmiar: 44 (uwagi: kozaki za kostkę, wciągane, czarne), klapki rozmiar: 44 (uwagi: kapcie na podeszwie z gumy, kryte, ocieplane). 

 wyposażenie mieszkania: kołdra, pościel – poszwy, prześcieradło, koc, poduszka (prześcieradło na gumę 220 na 120 cm, kołdra standard dla jednej osoby. Pościele 

granatowe w kratkę. Koc ciemny w kratkę) 

 brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: mop, telewizor (nie musi być nowy aby był sprawny, ponieważ stary mu się psuje i się wyłącza) 

 szczególne upominki: perfumy.  

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu całej społeczności – nauczycieli, rodziców, uczniów naszej szkoły – uda się przygotować paczkę, w której zrealizujemy większość 

wskazanych przez Pana Witolda potrzeb.   

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o rzeczowe ale też finansowe wsparcie w postaci dobrowolnej kwoty.  

 

Jeżeli klasa zdecyduje się na zorganizowanie konkretnej potrzeby, prosimy o kontakt z wychowawcą klasy w celu wpisania klasy na listę chętnych do pomocy oraz  

realizacji konkretnego celu (poniżej  tabela potrzeb Pana Witolda). 

 

Wszystkie rzeczowe dary serca należy składać w sali 107 na dolnym korytarzu szkoły lub w sali 208, wpłaty można będzie wrzucać do specjalnie przygotowanych 

puszek szlachetnej paczki, które przekażemy wychowawcom  klas.  

 

Paczkę będziemy przygotowywali do 6 grudnia 2022r. Tego dnia spakujemy ją i przygotujemy dla wybranej Rodziny.  

 

Podobnie jak w całej Polsce, w dniach 10 i 11 grudnia br. odbędzie się finał Szlachetnej paczki zwany Weekendem Cudów, kiedy to obdarujemy wybraną Rodzinę. 

 

Za wszystkie dary serca serdecznie DZIĘKUJEMY!! 

 

 

 

 



TABELA POTRZEB PANA WITOLDA 

TRZY KLUCZOWE POTRZEBY 
PRODUKT SZCZEGÓŁY  PRODUKTU Darczyńcy, 

klasa/ klasy 

FORMA POMOCY 

(zaznaczyć plusem) 

finansowa rzeczowa 

ODZIEŻ kurtka - (Zimowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Kurtka ciemna, bez 

kaptura, wzrost 176 cm, szczupły, długie ręce. 

 

   

- rękawiczki  

- czapka  

- szalik 

- (Zimowe) Rozmiar: L, Uwagi: Rękawiczki czarne, 

- (Zimowe) Rozmiar: L, Uwagi: Czapka czarna, 

- (Zimowe) Rozmiar: L, Uwagi: Szalik czarny, 

   

-koszula 

 

- sweter 

-(Przejściowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Koszula granatowa, w 

kratkę, 

- (Zimowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Sweter bez wzorów, szary 

lub brązowy. 

 

   

- spodnie 

 

- skarpetki 

- (Przejściowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Jeansy niebieskie. 

Mężczyzna ma 104 cm w pasie, 

-(Zimowe) Rozmiar: XL, Uwagi: Grube, ciepłe skarpety. 

 

   

- obuwie - kozaki/buty zimowe rozmiar: 44 (uwagi: kozaki za kostkę, 

wciągane, czarne), klapki rozmiar: 44 (uwagi: kapcie na 

podeszwie z gumy, kryte, ocieplane). 

   

Prodiż - nowy z gwarancją  

 

  

Środki  

czystości 

- mydło/żel myjący, szampon, proszek do prania, płyn do płukania, płyny 

czyszczące, płyn do mycia naczyń, krem do golenia, maszynki jednorazowe, 

papier toaletowy, ręczniki papierowe. 

 

   



INNE WAŻNE POTRZEBY PANA WITOLDA 
PRODUKT SZCZEGÓŁY  PRODUKTU Darczyńcy 

klasa/klasy 

FORMA POMOCY 

finansowa rzeczowa 

Żywność trwała: - herbata, cukier, konserwy mięsne, konserwy rybne, 

makaron, olej, dżem, owoce i warzywa w puszkach, kawa 

Inka mleczna (nie smakowa), woda lekko gazowana, mleko, 

dania gotowe w słoikach, musztarda, ketchup łagodny. 

   

Wyposażenie mieszkania: - kołdra, pościel – poszwy, prześcieradło, koc, poduszka 

(prześcieradło na gumę 220 na 120 cm, kołdra standard dla 

jednej osoby. Pościele granatowe w kratkę. Koc ciemny w 

kratkę). 

   

Brakujący sprzęt 

gospodarstwa domowego: 

- mop, telewizor (nie musi być nowy aby był sprawny, 

ponieważ stary mu się psuje i się wyłącza). 
 

 

 

  

Szczególne upominki - perfumy.  

 

 

  

 


