
 
 

  

 
Witaj Darczyńco! 

 

Dziękujemy że razem z Nami chcesz współtworzyć SZLACHETNĄ PACZKĘ w USA! 
 

Twój szlachetny gest sprawi, że rodzina, która włączyliśmy do projektu uwierzy, że pomimo przeciwności i trudności w życiu 

nie jest przegrana. Twoja pomoc materialna pomoże im odnaleźć się i sprawić by wygrali swoje życie! 

 

Poniższy dokument zawiera listę potrzeb rodziny. Została ona zweryfikowana przez wolontariuszy odwiedzającą tą rodzinę. 

Znajdują się na niej rzeczy niezbędne do prawidłowego i normalnego funkcjonowania rodziny.  

 

 

Ważne aby zaspokoić trzy najważniejsze potrzeby, które znajdują się na początku listy.  

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z wolontariuszem rodziny. Dane kontaktowe znajdują się na końcu 

dokumentu. 

 

Pamiętaj, że paczkę należy dostarczyć w dniu finału 7 grudnia do magazynu zlokalizowanego w Addison Trail High School, 

213 N. Lombard Rd, Addison IL 60191, wejście 27. 

 

Paczka to wyjątkowy prezent dla rodziny. To nie tylko rzeczy materialne ale również świadomość, że jest się dla kogoś 

ważnym. Dlatego pięknym tego wyrazem będzie, gdy pudełka w którym znajdą się prezenty zostaną pakowane świątecznym 

papierem. Na każdym kartonie musi znaleźć się kod rodziny, by paczka została dostarczona do właściwej rodziny. Kod 

znajduje się poniżej.  

 

 

     KOD RODZINY: L002 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Pralka/suszarka (razem, suszarka nad pralką – stacked washer dryer unit) 

2. Środki czystości 

      3. Przenośny grzejnik energooszczędny    

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

X herbata                         X oliwa z oliwek                      

X mąka                       

 

Wymagania żywieniowe (np. ze względu na alergie, cukrzycę i inne schorzenia wymagające specjalnych produktów):   

Lecytyna w postaci płynnej, kupowana w polskich sklepach  

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

X proszek do prania                         X płyn do mycia naczyń                     X szampon nagietkowy                                X pasta do zębów                       

X płyn do płukania                           X mydło/żel myjący                    

X płyny czyszczące                                            

 

  
 



 
 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  ROZMIAR  SYLWETKA  UWAGI  

Anotonina 
 ZO Zimowe Skarpety frotowe 8/9  Nieuciskające 

 

         

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Anotnina Buty sportowe (najlepiej 
firmy Fila, gdyż mają wysokie 
podbicie i są szerokie) 

 9   1/2 Ze względu na budowę 
stopy, pani Antonina 
nosi buty męskie, 
rozmiar 9.5 

          

  

 
IV. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (np. sprzęt AGD, meble i inne) 

 

Rodzina potrzebuje nowej pralki i suszarki ponieważ ta, ktorą mają psuje się. Suszarka nie suszy dobrze, pani Zuzanna 

musi rozwieszać ubrania aby je dosuszyć. 

Pani Zuzanna marzy o nowej zmywarce, gdyż to ułatwiło by rodzinie funkcjonowanie. Obecna jest bardzo stara i nie 

myje dobrze naczyń i zwiesza się często. 

Rodzina potrzebuje dwóch (2) energooszczędnych kaloryferów (grzejniki), które pomogłyby ogrzać dwie sypialnie.  

 
V. INNE POTRZEBY  

 

Pani Zuzanna wymieniła wsród innych potrzeb wymianę wykładzin podłogowych („carpets”) w salonie i dwóch 

sypialniach.  

 

VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

Pani Antonina: książka Janny Bątkiewicz-Brożek „Jezu, Ty sie tym zajmij! O. Dolindo Ruotolo, życie i cuda” 

Pani Zuzanna: książka autorki Olgi Tokarczuk 

Pan Kacper: wafelki Prince Polo (tradycyjne czekoladowe) 
 

  

  
Opiekun rodziny: Anna 

Dane kontaktowe: 847-341-0016 

 
 

 

 


