
 

 
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 11 grudnia 2021 r. do magazynu zlokalizowanego w Centrum Pastoralnym 

Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148. 

 

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: L004 

 

POTRZEBY RODZINY 

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Żywność 

2. Odzież i obuwie 

     3. Środki czystości 

  

II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Herbata - Lipton 

Kawa rozpuszczalna -Taster's Choice 

Ryż - biały 

Cereal : Cinnamon Crunch,  Captin Crunch, Corn Flakes, Frosted Flakes, Cheerios, 

Kasza - perłowa jęczmienna 

Makaron - polski Czarnecki, nitki, kolanka, spagetti, Mac and cheese -Kraft 

     Mąka polska tortowa – królowa kuchni 

Cukier - biały 

Olej -Słonecznikowy 

Sól 

Pieprz 



 

Konserwy mięsne - turystyczna i przysmak śniadaniowy 

Konserwy rybne - tuńczyk 

Warzywa w puszkach – groszek, kukurydza, fasola Jaś, fasolka szparagowa 

Ketchup: Winiary, Pudliszki – pikantny 

Musztarda – Kamis delikatesowa 

Sosy w słoikach – Alfredo 

Przyprawy – vegeta, majeranek, papryka słodka, czosnek, 

 

Chłopcy bardzo lubią: 

Chrupki, chipsy – Doritos nacho cheese, Precle 

Nutella 

Ptasie mleczko waniliowe 

 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI 
 

      Proszek do prania – Tide Simply Clean and fresh – refreshing breez 

      Płyn do płukania – All fabric softner free clear 

      Chusteczki do suszarki – All Dryer sheets free clear 

       Płyny czyszczące – Scrubbing Bubbles 

      Płyn do mycia naczyń – Palmolive zielony 

      Ściereczki do czyszczenia – Jumbo Microfibers cleaning cloths 

      Szampony -  Head & Shoulders- green apple 

      Mydło/żel myjący – Dove coconut 

      Szczoteczki do zębów  x 3 – na baterie – soft  

      Pasta do zębów – Colgate i Sensodyne 

      Papier toaletowy  

      Papier ręcznikowy   

 

IV.ODZIEŻ I OBUWIE  
 

ODZIEŻ 

IMIĘ 
RODZAJ 

(letnie/zimowe/przejściowe) 
KATEGORIA 

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

 Piotr  Zimowa  kurtka Medium męskie 
ciemny kolor 
ciepłe i lekkie 

 Piotr  Zimoowe spodnie z szelkami 
Pas – 32 
Długość -30 męskie  Ciemny kolor 

 Piotr Zimowe rękawiczki Medium męskie  Wodoodporne 

 Piotr Zimowa czapka  Medium męskie 

Ciemny kolor 
(Piotr bardzo lubi 
Black-Hawks ) 

 Piotr Hanes Men's Briefs  majtki  Medium męskie   

Piotr Zimowe i przejściowe spodnie dresowe Medium męskie  

Piotr Przejściowe koszulki Medium męskie  



 

Piotr Przejściowe/zimowe bluzy Medium męskie  

Piotr Bierzmowanie Eleganckie ubranie 

Spodnie 
rozmiar 
33Wx32L 
Koszula L męskie 

Ciemny kolor 
sponie/ biala 
koszula 

Patryk  Zimowa  kurtka Medium męskie 
ciemny kolor 
ciepłe i lekkie 

 Patryk  Zimoowe spodnie z szelkami 
Pas -32 
Długość -30 męskie  Ciemny kolor 

 Patryk Zimowe rękawiczki Medium męskie  Wodoodporne 

 Patryk Zimowa czapka Large męskie Ciemny kolor 

Patryk Przejściowe Ben10 jacket Large męskie  

Patryk Hanes Men's Briefs  majtki  Medium męskie   

Patryk Zimowe i przejściowe spodnie dresowe Medium męskie  

Patryk Przejściowe koszulki Medium męskie  

Patryk Przejściowe/zimowe bluzy Medium męskie  

Patryk Bierzmowanie Eleganckie ubranie 

Spodnie 
rozmiar 
32Wx30L 
Koszula L męskie 

Ciemny kolor 
sponie/ biala 
koszula 

 Paweł  Zimowa  kurtka Large męskie 
ciemny kolor 
ciepłe i lekkie 

Paweł  Zimowe spodnie z szelkami 
Pas – 36 
Długość -32 męskie  Ciemny kolor 

 Paweł Zimowe rękawiczki Large męskie  Wodoodporne 

 Paweł Zimowa czapka  Large męskie  

Paweł 
Hanes Men's Classic Tagles 
No Ride-up Boxer Briefs majtki  Large męskie   

Paweł Zimowe i przejściowe spodnie dresowe Large męskie  

Paweł Przejściowe koszulki Large męskie  

Paweł Przejściowe/zimowe bluzy Large męskie  

Paweł Bierzmowanie Eleganckie ubranie 

Spodnie 
rozmiar 
36Wx34L 
Koszula L męskie 

Ciemny kolor 
sponie/ biala 
koszula 

 

OBUWIE 

IMIĘ 
RODZAJ 

(letnie/zimowe/przejściowe) 

KATEGORIA 

(bluzka, spodnie, kurtka itp.) ROZMIAR UWAGI 

 Piotr Zimowe Winter boots  9,5 albo 10 Ciemny kolor 

 Patryk Zimowe Winter boots 9.5 albo 10 Ciemny kolor 

 Pawel Zimowe Winter boots 11.5 Ciemny kolor 

  

 



 

V. MATERIAŁY SZKOLNE     

  

Plecaki x 3 - ciemny kolor 

papier do drukarki 

         

VI.  WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 
 

 Pościel : Madison Park Brianna Comforter Set by Madison Park ( kolor yellow) – marzy się Pani Barbarze 

 pościel w takim stylu. 

   

VII. INNE POTRZEBY 

 
Chłopcom przydałoby sie krzesło (Office chair, duże z oparciem na ręce, czarne) aby mogli wygodniej odrabiać zadania   

domowe. 

 

       

VIII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

Piotr marzy o piłce nożnej oraz o bramce (soccer goal  - medium; soccer ball size 5) 

 

 Patryk marzy o piłce do koszykówki i koszu (basketball, basketball loop) 

 

Paweł uwielbia łowić ryby i są mu do tego potrzebne  fishing rod , fishing bait and hook set 

  

Pani Barbary marzeniem jest wspólne przygotowywanie potraw z synem który obecnie uczęszcza na  klase gotowania 

w szkole i większość potraw przygotowywana jest w  Air fryer. 

 
 

 

 
Opiekun rodziny:   Angelica   Joanna 

Dane kontaktowe:   224-622-3586;  773-865-2831 

Preferowany czas kontaktu:  any time;  evening time 

  

 

 

 

https://www.kohls.com/catalog/girls-madison-park.jsp?CN=Gender:Girls+Brand:Madison%20Park

