
  
 

  

 
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  KWA INC, 650 E 107th St #110, Bolingbrook, IL 60440. 
 

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: S003 

 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Laptop 

2. środki czystości  

      3. odzież zimowa i obuwie 

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 
Herbata 
kawa mielona 
ryż 
cereal 
kasza 
makaron 
mąka 
kakao 
cukier 
olej 
dżem 

sól 
konserwy mięsne 
konserwy rybne,  
warzywa w puszkach 
pieprz 
ketchup 
musztarda 
sosy w słoikach 
przyprawy 
soki dla Weroniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

Proszek do prania 
płn do płukania 
płny czyszczące 
płyn do mycia naczyń 
chusteczki do suszrki 
ściereczki do czyszczenia 
szampon 
mydło/żel myjący 
szcoteczki do zębów 
pasta do zębów 
produkty kobiece 
duże opakowania środków do czyszczenia do pracy dla pani Marii 

 

 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  ROZMIAR  UWAGI  

 Maria Letnie Koszulki z krótkim rękawem L   

  Zimowe Bluza, kurtka z kapturem L   

Robert Letnie Koszulki z krótkim rękawem  M   

   Zimowe Spodnie dresowe, kurtka M   

Marianna Zimowe 
Spodnie, kurtka, kamizelka, 
bluza MP   

John Zimowe Kurtka na zimę, skarpety XL, 9  

Weronika Zimowe 
Kurtka, spodnie na śnieg, 
getry 10  

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(.)  
ROZMIAR  

 Maria Zimowe Niskie kozaki 6 

Maria Letnie Sportowe 6 

Robert Letnie Sportowe 8 

Marianna Zimowe Kozaki 7.5 

Weronika Zimowe Snowboots 1 

Weronika Letnie Spotowe 1 

  

 

V. MATERIAŁY SZKOLNE      

 

        Zeszyty 

       kredki ołówkowe 

       kredki woskowe 

       ołówki 

       długopisy 

       piórnik 

     farbki 

     plastelina 

     klej 

     nożyczki 

     gumki do mazania 

     2 plecaki: dla Weroniki i John 



  
 

 

 
VI. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

   Kołdra queen i twin 
   Pościel 
   poduszki 6 sztuk 
   koc  
   ręczniki 
 

VII. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
 

Ekspres do kawy - pani Maria uzywa ekspres do kawy firmy Keurig na kapsulki, który dostała na domku od klientki. 

Jest już   dosyć stary i chciała by taki sam lub podobny gdyż ma do niego kapsulki wielokrotnego użycia.  

Oven toaster -  do podgrzewania jedzenia dla rodziny, aby nie musiałaby używac dużego piekarnika, gdyż się długo 

nagrzewa Blender do soków dla dzieci. 

 

VIII. INNE POTRZEBY  
 

John potrzebuje komputer (laptop) do szkoły. Jego stary już nie działa dobrze a niektóre lekcje ma na online. 

 

 

IX. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

Maria – perfumy 

Robert – lubi słuchać muzyki i chciałby mały głośnik  

Marianna- czarna torebka z dłuższym paskiem, perfumy 

John – Vans buty czarne rozmiar 9 

Weronika – squishy toys, dimple fidget, rower, scribble scrubbie 

 

 
Opiekun rodziny: Joanna Niemczyk  

Dane kontaktowe:708-655-3760 

Preferowany czas kontaktu: 

  
 

 

 


