
Otwórzmy serca dla Amelki!!! 

„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” - te słowa są wciąż aktualne i dla nas 

wszystkich powinny być drogowskazem, by pomagać innym i dzięki temu samemu 

stawać się lepszym człowiekiem. 

Szczególnie potrzebne jest to dzisiaj, gdy „covidowa rzeczywistość” tak bardzo nas 

zmienia, często i przytłacza. Nie powinniśmy zapominać o ludziach, którzy potrzebują 

naszej pomocy, którzy liczą na nasze wsparcie i otwarte serca. 

Co możemy zrobić? 

Możemy wspólnie pomóc rodzicom małej Amelki Gmyrek, która choruje na SMA - 

rdzeniowy zanik mięśni. 

Ratunkiem jest dla niej bardzo drogi lek (najdroższy na świecie, niestety), ale dopóki jest 

szansa dla dziewczynki, nie można tracić nadziei. 

Tata Amelki - Przemek Gmyrek - jest absolwentem naszej szkoły. Zawsze mogliśmy na 

niego liczyć - reprezentował Zespół Szkół na wszelkich imprezach artystycznych, 

rozbawiał do łez w szkolnym kabarecie Pitu Pitu, był dobrym uczniem, świetnym 

sportowcem i po prostu fajnym człowiekiem. Dzisiaj to on i jego rodzina potrzebują 

naszej pomocy. Dlatego pozwalamy sobie napisać ten list i prosić o wsparcie. 

Potrzebne są pieniądze na leczenie i rehabilitację córeczki Przemka, a możliwości pomocy 

jest wiele. Można wziąć udział w licznych licytacjach na Facebooku, można wpłacić 

pieniądze za pośrednictwem serwisu www.siepomaga.pl/amelka-sma, można wspomóc 

Akcję Mikołajkową w dniu 6 grudnia 2020r w godzinach od 10.00 do 16.00 

organizowaną przez wolontariuszy w Strzegomiu, wysłać sms na numer 72365 o treści 

0098210. 

Ale to nie wszystko - 5 grudnia odbędzie się Świebodzicki Spacer dla Amelki (od godziny 

12.00 w Rynku), a w tym samym dniu wieczorem, od godziny 20.00 Charytatywny 

Livestream „Gramy dla Amelki”. 

Każdy z nas może więc wybrać formę pomocy i wsparcia, dlatego proszę o nagłośnienie 

tych akcji, ale przede wszystkim o aktywny w nich udział. 

  

 

 

 

 

PS. 

Przekazujemy dla Amelki świąteczne choinki, 

które powstały w naszym Makerspace przy 

Pracowni Orange, mając nadzieję, że choć w 

małym stopniu wesprą prowadzoną zbiórkę:) 

 

W imieniu społeczności  

Zespołu Szkół w Strzegomiu 

Robert Wójtowicz 

 


