
Opis rodziny 

GDZIE DOSTARCZYSZ PACZKĘ: 

 Miejscowość: Zgorzelec, 59-900 

 Ulica: Armii Krajowej 52a 

 Daty i godziny otwarcia: 10.12.2016 Sobota 9:00 - 21:00 11.12.2016 Niedziela 9:00 - 19:00 

 Wskazówki dojazdu: Centrum Handlowe Plaza Zgorzelec. Magazyn znajduję się w centralnym punkcie galerii 

handlowej obok sklepu Komputronik. 

 Kontakt: Lider Rejonu - Mariola Melcher nr tel.502861157 

Kod rodziny 

DOL-2285-530870 

Opis rodziny 

Pani Zuzanna (29 l.), pan Piotr (31 l.) oraz ich liczne pociechy: Mikołaj (12 l.), Gabrysia (2 l.) i miesięczne 

bliźniaki Janek i Tadzio to niesamowita i waleczna rodzina. 

Pani Zuzia na co dzień wychowuje malutkie dzieci, w tym syna Mikołaja, który jest dzieckiem z 

niepełnosprawnością. Mikołaj cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i autyzm wczesnodziecięcy - jest bardzo 

agresywny do innych i wobec siebie, nie kontroluje funkcji fizjologicznych, nie mówi. Wymaga całodobowej 

opieki i specjalistycznej terapii. Pan Piotr zrezygnował z pracy, aby pomóc w opiece nad dziećmi - teraz stara się 

o pielęgniarkę środowiskową, by móc iść do pracy. Pani Zuzanna podczas ostatniej ciąży bardzo podupadła na 

zdrowiu (zachorowała na cholestazę i gestozę, która zagrażała życiu jej i bliźniaków) - nie była w stanie 

samodzielnie zająć się dziećmi. Do tego zostali wyrzuceni z wynajmowanego mieszkania bez żadnej przyczyny. 

Obecnie rodzina jest rozdzielona. Pomieszkują w dwóch osobnych miejscach, kątem u rodziny, ale nie mają od 

nich pomocy przy dzieciach. Mieszkanie socjalne, które otrzymali nie nadaje się do zamieszkania. Piec, który 

ogrzewa całe mieszkanie jest nieczynny i wymaga wymiany. Są to koszty, na które obecnie ich nie stać. 

Trudnością są też finanse. Po odjęciu kosztów mieszkania i leków przyjmowanych przez Mikołaja, pozostaje im 

ok. 246 zł na jednego członka rodziny. Ich życie skupia się na opiece nad Mikołajem i resztą pociech. 

Codziennie walczą z przeciwnościami losu. Robią co mogą, aby stworzyć dla swoich dzieci dom, w którym będą 

czuły się bezpiecznie.  

Pani Zuzia to niezwykła wojowniczka, która się nie poddaje. Wywalczyła mieszkanie i walczy dalej, aby 

nadawało się do zamieszkania. Obecnie zbierają sierotki, aby kupić piecyk elektryczny i móc zamieszkać w 

mieszkaniu socjalnym. Pracuje nad sobą, chce uczyć się jak najwięcej, by pomóc synkowi w jego terapii. A mała 

Gabrysia zaraz po tatusiu to idealna niania. Mimo zaledwie 2 lat bardzo troszczy się o rodzeństwo. Alarmuje 

wszystkich jeśli dzieci zaczynają płakać oraz przynosi dla nich butelki z mleczkiem. Jest również niezwykłą 

czyścioszką - sprząta wszystkie rozrzucone zabawki, a gdy tylko coś się rozleje od razu biegnie po ściereczkę i 

zaczyna sprzątać. To urocza dziewczynka, która uwielbia łaskotki.  

Rodzina najbardziej potrzebuje chemii (szczególnie produkty dla dzieci) i żywności. To potrzeby które w 

największym stopniu obciążają ich skromny budżet. Byliby również wdzięczni za odzież, szczególnie za ciuszki 

dla bliźniaków, które będą rosły jak na drożdżach. 

 

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione 

Potrzeby rodziny 

I ŻYWNOŚĆ TRWAŁA: 

Podstawowe produkty żywnościowe:Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Makaron, Olej, Konserwy 

rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach 

Produkty dla niemowląt:Potrzebne jest mleko dla bliźniaków; NAN PRO 1 

Inne:soczki dla dzieci, Gabrysia uwielbia bananowe Kubusie, słodycze dla dzieci, masło orzechowe, bułeczki 

maślane dla Michasia, paróweczki 

II ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY HIGIENICZNE 

Potrzebne środki czystości:Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, 

Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów 

Artykuły dziecięce:pieluszki dla bliźniaków 2-3, chusteczki nawilżające-bezzapachowe, pieluchy dla Mikołaja- 

dla dorosłych rozmiar 6, Mikołaj potrzebuje również podkłady na łóżko, kremy przeciw odparzeniom 



Inne:Rodzina używa proszku do prania bez lawendy (uczulenie), hipoalergiczne ze względu na dzieci 

III ODZIEŻ I OBUWIE 

Odzież 

Lp Imię 
Rodzaj (letnie/zimowe/ 

przejściowe) 

Kategoria 

(bluzka, spodnie, 

kurtka itp.) 

Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 pani Zuzanna zimowa kurtka xl,xxl 

Pani Zuzia ma 

duży romiar 

klatki piersiowej 

ciemna, 

brązowa 

2 pan Piotr zimowa kurtka xl 

Pan Piotr jest 

bardzo wysoki i 

szczupły 

(2metry) 
 

3 pan Piotr letnie spodnie 86 cm w pasie 
Pan Piotr mierzy 

2 metry 
dżinsy, dresy 

4 Mikołaj letnie spodnie 
115 cm w 

pasie 
 

dresy 

5 Janek i Tadzio 

 

ciuszki 62-68 cm 

 

bliźniaki nie 

mają ciuszków 

jak już troszkę 

podrosną 

 

Obuwie 

Lp Imię 
Rodzaj (letnie / zimowe / 

przejściowe) 

Kategoria (klapki, 

tenisówki, kozaki 

itp.) 

Rozmiar Uwagi 

1 pani Zuzanna letnie adidasy 40 

 

2 pan Piotr letnie adidasy 45 

 

3 Mikołaj letnie adidasy 39 

Mikołaj ma bardzo 

szerokie stopy, jedynie 

adidasy skejty są 

odpowiednie dla jego stóp 

4 Mikołaj zimowe trapery 39 

 

5 Gabrysia zimowe kozaczki 25 
 

 



IV MATERIAŁY SZKOLNE: 

Farbki, Bloki, Kredki 

V WYPOSAŻENIE MIESZKANIA: 

Kołdra, Pościel, Poduszka 

Inne:Rodzinie przydałyby się poduszki- Jaśki 

 

VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Rodzinka nie ma praktycznie niczego. 

Wprowadzili się do lokalu socjalnego z minimalną ilością sprzętu. Najbardziej rodzinka potrzebowałaby 

lodówki, łóżka dla Mikołaja oraz mebli kuchennych- rodzina ucieszy się oczywiście również z używanych 

sprzętów. 

VIII SZCZEGÓLNE UPOMINKI: 

Pani Zuzia w młodości uwielbiała książki Krystyny Siesickiej, książka tej autorki na pewno by ją ucieszyła. Pan 

Piotr marzy o szachach. Mikołaj lubi dźwięki, ucieszyłby się z jakiejś muzycznej zabawki na której mógłby grać. 

Gabrysię ucieszyłby konik na biegunach. Bliźniakom przydałyby się łóżeczka, w których mogliby smacznie 

spać. 

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY: 

Chemia 

Rodzinie najbardziej przydałyby się produkty dla dzieci: pieluchy, 

mleka, kremy to jest dla nich najważniejsze na co nie zawsze 

starcza im pieniążków. 

Żywność 
Żywność jest dla rodziny bardzo ważna. Są rodziną wielodzietną i 

to żywność w dużym stopniu obciąża skromny budżet rodziny. 

Odzież 
Rodzina prosiłaby o odzież, na którą nie zawsze ich stać. 

Szczególnie ciuszki dla rosnących bliźniaków. 

WOLONTARIUSZE, KTÓRZY PRZYJĘLI RODZINĘ DO AKCJI: 

 
Mariola   Melcher 
Lider Rejonu: 

 
Magdalena  Tomaszewska 
Wolontariusz 

KONTAKT DO WOLONTARIUSZA: 

http://www.szlachetnapaczka.pl/panel-uzytkownika/action,externalprofile,id,113938.html
http://www.szlachetnapaczka.pl/panel-uzytkownika/action,externalprofile,id,81077.html


Dane kontaktowe: 
e-mail: luna010@wp.pl 

telefon: 605746771 

Drukuj 

 

http://www.szlachetnapaczka.pl/panel-uzytkownika/controller,family,action,pdfpackage,id,530870.html#position

