
Drodzy Darczyńcy i Ojcze Łukaszu 

Z wielkim szacunkiem piszę do Was te krótką wiadomość, aby podzielić się tym czym jest 

moje życie w szkole i w rodzinnym domu, oraz o tym jak zmieniło się moje życie, gdy 

zaczęłam uczęszczać do szkoły gimnazjalnej Don Bosco w Karze. Niech będzie to wyraz mojej 

wdzięczności. Obecnie mieszkam w dzielnicy Djessiko, pół kilometra od centrum miasta, z 

moimi rodzicami (dalsza rodzina). Oni są rolnikami, zatem często im pomagam w pracach 

polowych, ale i w domu, przy zmywaniu naczyń, przynoszeniu wody, praniu i w kuchni. 

Jestem zawsze gotowa wykonać wszelkie prace, o które proszą mnie rodzice. Co więcej, 

nigdy nie zapominam zaglądać do moich zeszytów aby odrabiać domowe zadania i uczyć się 

bieżących lekcji. W ciągu roku szkolnego jak i w ciągu wakacji nigdy nie rozstaję się z moimi 

zeszytami. W gimnazjum Don Bosco odkrywam wciąż nowe rzeczy, np.: informatykę, lekcje 

języka niemieckiego i hiszpańskiego. Najciekawsza jest dla mnie informatyka bo pozwala mi 

zobaczyć czym żyje świat. 

Składam na ręce o. Łukasza szczere podziękowania darczyńcom, którzy zechcieli pomóc 

właśnie mnie, dziewczynce z ubogiej rodziny, zapisując mnie do szkoły Don Bosco. Tutaj 

ucząc się pilnie możemy stać się przyszłością naszego społeczeństwa. O. Łukaszowi i Wam 

będę wdzięczna na zawsze. 

DABANA Marthe  - kl. 3 gimnazjum 

 

Drodzy Darczyńcy 

Piszę do Was ten list aby wyrazić moja wdzięczność i podzielić się moim życiem uczennicy 

uczęszczającej do szkoły i pomagającej również rodzicom w domowych obowiązkach. W 

domu pomagam moim najbliższym w pracach polowych, w uprawie i zbiorach. Chodzę 

również do studni po wodę, zmywam naczynia i garnki. Robię również pranie i zbieram liście 

potrzebne do wykarmienia domowych zwierząt. Pomagam też mojej mamie w 

przygotowywaniu posiłków. Rodzice przekazują nam wiedze jak mamy mądrze żyć, jak 

szanować innych, pozdrawiać, zwracać się do ludzi, jak przyjmować ich uwagi i odpowiadać 

na ich prośby. W szkole też uczymy się wielu pożytecznych rzeczy: czytania, pisania, liczenia i 

mówienia w języku francuskim. Mnóstwo rzeczy możemy pojąć tylko dzięki szkole. 

Uczęszczając do szkoły przygotowuję swoją przyszłość. W szkole oprócz normalnych lekcji 

mamy też gry i zabawy przygotowywane przez kadrę nauczycieli np.: mecze piłki nożnej, piłki 

siatkowej, puchary międzyszkolne oraz szkolne święta. Nauczyciele są dla nas dużym 

wsparciem, tłumaczą lekcje, uczą jak żyć i funkcjonować w społeczeństwie. Lubimy zadawać 

nauczycielom kłopotliwe pytania i rozmawiać z nimi na przerwach. W naszej szkole panuje 

wszechobecna radość. 

Drodzy darczyńcy, kieruje do Was szczere wyrazy wdzięczności za Waszą miłość i wole 

pomagania nam, uczniom z Togo. Dziękuje Wam niezmiernie za wszystkie wyrzeczenia dla 

naszego dobra i za wszystko co już dla nasz uczyniliście.  

BAZILA Lady – kl. 2 liceum 

 

 



Drogi O. Łukaszu 

Z całym szacunkiem zwracam się do ojca, aby podziękować za wszystko co ojciec dla mnie 

robi. W tym roku dzięki waszej pomocy znów jestem w szkole Don Bosco i obiecuję pracować 

jak należy w szkole i w domu. Jestem chłopcem i musze też pomagać moim rodzicom w 

pracach polowych i w utrzymaniu porządku wokół domu. Uczę się moich lekcji e domu i w 

szkole, gdy tylko mamy wolne godziny. Staram się szanować moich nauczycieli i moich 

rodziców.  

Moje serdeczne podziękowania płyną wprost do naszych darczyńców. 

PELEYI Felix – kl. 2 gimnazjum 

 

Drodzy Darczyńcy 

Piszę ten list aby podzielić się z Wami wieściami ode mnie i o tym jak uczymy się w szkole i 

pomagamy naszym rodzicom w domu. W domu pomagamy rodzicom w pracach i 

obowiązkach domowych. Zmywamy garnki i naczynia, chodzimy po wodę i wszędzie tam 

gdzie nas poślą. Nigdy im nie odmawiamy. Pomagamy też naszym mamusiom w 

przygotowaniu posiłków, praniu bielizny i mundurków. Oprócz tego chodzę też do szkoły, 

gdzie uczę się bardzo dużo użytecznych rzeczy. Uczę się czytać, pisać, liczyć i mówić po 

francusku jak należy właśnie dzięki szkole. Wiem, że uczęszczając do szkoły przygotowuje 

swoja przyszłość. Nauczyciele w szkole również przekazują nam dodatkowe wiadomości w 

postaci mądrych wskazówek jak należy żyć. Czasami nauczyciele organizują nam zabawy 

edukacyjne. 

Drodzy darczyńcy, dziękuje z całego serca za wszystko co dla nas robicie już od dawna. 

Dziękuję za wszelkie wyrzeczenia dla naszego dobra, uczniów i uczennic ze szkoły Św. Jana 

Pawła II. Bardzo dziękuję za wsparcie na naszej szkolnej drodze. Przyjmijcie nasza 

wdzięczność za wszelką pomoc do nas kierujecie. 

BAZILA Lumiere – kl. 2 gimnazjum 

 

Drogi ojcze Łukaszu 

Zwracam się z całym szacunkiem do Ciebie i jak już obiecywałam, w tym roku szkolnym 

postaram się jak najlepiej wykorzystać otrzymaną pomoc i przykładać się do nauki. Wciąż tez 

pomagam moim rodzicom w domowych obowiązkach oraz w pracach w polu. Codziennie 

przed pójściem do szkoły zmywam naczynia z poprzedniego wieczoru i zamiatam przed 

domem. W domu staram się pilnie odrabiać zadania, powtarzać lekcje i ćwiczenia. Odrabiam 

najpierw sama, potem starsze rodzeństwo wprowadza korekcje. Dzięki szkole mogę mówić 

poprawnie i pisać po francusku. Jestem bardzo dumna ponieważ robię postępy, a nauczanie 

w szkole Don Bosco jest na wysokim poziomie.  

Proszę aby ojciec przekazał moje szczere podziękowania darczyńcom. Niech Bóg was 

błogosławi i napełni swoimi łaskami i swoim miłosierdziem. Amen 

TIMIDIBA Flora – kl. 1 gimnazjum 



 

Drodzy darczyńcy 

Tym listem chcę wyrazić moją radość kiedy dowiedziałam się, że otrzymałam pomoc 

finansową i że będę mogła kontynuować naukę w gimnazjum Don Bosco, po tym jak 

otrzymałam dobry wynik egzaminów końcowych w szkole podstawowej. Moi rodzice chcieli 

mnie zapisać do szkoły publicznej, ponieważ nie stać ich na kształcenie mnie w lepszej szkole. 

Dzięki wam zostałam przyjęta i zapisana do gimnazjum Don Bosco w Karze, które jest szkołą 

prywatną i katolicką. Dyplom ukończenia szkoły podstawowej uzyskałam w wieku 11 lat, ze 

średnią 16,99 – w szkole podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Welou. Edukacja w tej szkole 

pomogła mi zdobyć wiele wiadomości i nauczyła mnie żyć w rodzinie i pomagać przy pracach 

w polu, moim drogim rodzicom. 

Kończę ten list wyrażając moją głęboką wdzięczność, za to że otrzymałam od was tę życiową 

szansę. Niech Bóg Wszechmogący i Miłosierny Was błogosławi i napełni swoimi łaskami. 

Niech Wam da długie lata życia aby pomagać podobnym do mnie. 

PAKOU Pauline – kl. 1 gimnazjum 

 

Dzień dobry Drodzy Darczyńcy 

Tym listem chciałabym Wam przekazać kilka wiadomości ode mnie. Mam 13 lat i jestem 

pracowitą dziewczynką. Pomagam moim rodzicom we wszystkich pracach domowych i w 

polu. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły podstawowej, dzięki waszemu wsparciu, 

mogłam rozpocząć nauke w gimnazjum Don Bosco. Ta szkoła daje mi bardzo dobre 

wykształcenie, pomaga kultywować rodzinne wartości i osiągać kolejne sukcesy. W klasie 5e 

(2 gimnazjum) otrzymałam średnią ocen 14,02 i z ta średnią przeszłam do klasy 4e (3 

gimnazjum). 

Kończąc ten krótki list serdecznie dziękuję, że otrzymałam szanse kontynuowania mojej 

edukacji w znanej w regionie prestiżowej szkole. Wasza pomoc pozwoliła moim rodzicom 

zapewnić mi wykształcenie, którego oni sami nie otrzymali. Niech Bóg Wszechmogący was 

błogosławi, przymnoży łask i obdarzy długim zżyciem abyście mogli pomagać jeszcze wielu 

potrzebującym. 

 

PAKOU Louise – kl. 3 gimnazjum 

 


