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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 10 grudnia 2022 r. do magazynu zlokalizowanego w Jezuickim Ośrodku 

Milenijnym;  5935 West Irving Park Road, Chicago, IL 60634. 
 

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: CH008 
 

POTRZEBY RODZINY  
 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Żywność i środki czystości 

2. Kołdra/ komforter (rozmiar King, flanela, żywe kolory) 

3. Poduszki i pościel 

 

 
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Kasza gryczana, 

kasza jaglana,  

cukier,  

makaron,  

oliwa z oliwek,  

musztarda,  

mąka, dżem truskawkowy, 

dżem jagodowy,  

sól (preferowana himalajska),  

pieprz,  

kapusta kiszona,  

ogórki kiszone, 

ogórki konserwowe,  

przyprawy: listek laurowy, ziele angielskie, zioła prowansalskie, cynamon, goździki, imbir, papryka słodka, papryka 

ostra.  
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III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

Proszek do prania,  

płyn do płukania,  

płyn do naczyń Dawn, 

proszek to zmywarki Cascade, 

płyn czyszczący Mr. Clean  

 

IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

Kołdra/ komforter (rozmiar King, flanela, żywe kolory) 

Poduszki  

Pościel (prześcieradło,rozmiar King) 

 
V. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

       Łóżko i materac do sypialni. Obecnie małżeństwo śpi na starym łóżku i starym materacu i chcieliby kiedyś móc mieć 

wygodniejszy, większy materac. 

 

 

VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

       Pani Bożena i pan Marek nie chcieli powiedzieć co chcieli by znazleźć pod choinką, ale dla pani Bożeny ta wymarzona 
kolorowa pościel byłaby miłym prezentem. 

 
Opiekun rodziny: Sylwia Wandycz, Agnieszka Zukowski 
Dane kontaktowe: 847-899-4644, 773-968-1221 

 

mailto:info@springfoundation.org

