Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

XIX edycja Szlachetnej Paczki
Cała społecznośd Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego
w Dynowie włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną Fundacji Wiosna „Szlachetna
Paczka”. 7 grudnia 2019r. podczas Weekendu Cudów nasza paczka trafiła do wybranej przez
nas rodziny z Przemyśla: do 4-letniego chłopca chorego na
autyzm i jego taty, który wraz ze swoją, również chorą
mamą, zmaga się z chorobą chłopca i czuwa nad jego
prawidłowym rozwojem. Ogromny wkład i praca ojca
przynosi efekty. Ojciec chłopca przyjął postawę waleczną i
nie poddaje się mimo trudności życiowych. Sytuacja
materialna rodziny nie jest łatwa.
Zebraliśmy fundusze, za które kupiliśmy
najbardziej potrzebne rzeczy dla rodziny: żywnośd, środki
czystości, kołdrę, pościel, odzież itp. Zebraliśmy również
dary rzeczowe od samorządu uczniowskiego i nauczycieli. Najbardziej cieszą jednak ekstra
upominki. Chłopczyk otrzymał tablicę edukacyjną, która wspiera kreatywnośd i koncentrację, a
także gry, bajki, przybory szkolne, ubranka i wiele innych gadżetów, dzielny tata piłkę z
autografem Kuby Błaszczykowskiego, a babcia chłopca bon podarunkowy na usługi fryzjerskie.
Łączna wartośd prezentu wyniosła około 2 000,00 tys. złotych.
Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, uczniom i
znajomym dziękujemy, że chcieli podzielid się swoim szczęściem z tymi, którzy mają go w życiu
znacznie mniej. Mamy nadzieję, że „Paczkowa” Rodzina poczuje się zauważona i doceniona.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki
Rodzina jak nas zobaczyła, to na dzieo dobry wyściskaliśmy się. Gdy zobaczyli jak wnosimy
paczki, zaraz zaczęli nam pomagad w ustawianiu prezentów w pokoju. Było to dla nas nie lada
wyzwanie, ponieważ
paczki wypełniły całą przestrzeo w pokoju. Na wspólne rozpakowywanie nie trzeba było długo
namawiad, gdyż mały Przemek nie mógł się już doczekad a uśmiech i szczęście nie znikało z
małej buzi. Cała Rodzina była szczęśliwa z radości Przemka. Pani Ala była bardzo zaszokowana
ilością otrzymanych paczek, brakowało jej słów wdzięczności i podziękowao. Ogromne
wzruszenie pojawiło się w oczach Pana Adama w szczególności gdy zobaczył prezent dla siebiepiłkę nożną z autografem Jakuba Błaszczykowskiego. Ze wzruszenia złapał się za głowę .Cała
Rodzina cieszyła się i żartowała razem z nami.

Słowo od Rodziny
Serdeczne podziękowania dla całego Zespołu Szkół Zawodowych w
Dynowie im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie. Paostwa pomoc i dobrod jest
dla nas najpiękniejsza. Jesteście cudownymi ludźmi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy z
całego serca.
Z wyrazami szacunku- Adam, Alicja i Przemek.
Koordynator akcji w ZSzZ w Dynowie
Agnieszka Kędzierska

