
Szanowni Państwo, 

Podobnie jak w ubiegłym roku, Zakład Biologii 

Molekularnej organizuje pomoc dla 

potrzebujących w ramach akcji Szlachetna 

Paczka. W zeszłym roku, dzięki Państwa 

wsparciu udało nam się w 100% zaspokoić 

zadeklarowane potrzeby wybranej rodziny. 

Mamy nadzieję, że i w tym roku przyłączą się 

Państwo do akcji, do czego serdecznie 

zachęcamy. Razem możemy więcej!!! 

Poniżej znajduje się opis wybranej przez nas rodziny. Do piątku 9 grudnia 

zbieramy dary – rzeczy nowe i używane, ale w dobrym stanie, oraz pieniądze na 

zakup niezbędnego wyposażenia domu. Dary prosimy przynosić do Zakładu 

Biologii Molekularnej. Jeszcze raz bardzo prosimy o wsparcie całej akcji! 

 

Opis rodziny (Rodzina o kodzie LBE-2318-536011) 

Pani Jolanta (41 l.) wraz z partnerem Mariuszem (46 l.) wychowują dwójkę dzieci: Patryka (9 l.) 

i Weronikę (4 l.). Rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej. Pan Mariusz ze względu na wiek nie 

może znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie (ślusarz-spawacz). Żyją w domu o niewielkiej 

powierzchni. Starają się go wyremontować, niestety nie wystarcza im pieniędzy na ukończenie 

remontu. Dochód na osobę w rodzinie po odliczeniu rachunków to 248 zł na osobę miesięcznie. 

Pomimo niewielkich sum pieniędzy, którymi rodzice dysponują, chcą zapewnić swoim dzieciom 

godne warunki życiowe. Pan Mariusz ciągle szuka pracy i ma nadzieję na jej znalezienie. Rodzina jest 

bardzo zżyta ze sobą, jej członkowie wspierają siebie nawzajem pomimo przeciwności losu. 

Najbardziej potrzeba pracy dla Mariusza ślusarza - spawacza pomogłoby to zmienić sytuacje 

długofalowo. Najważniejszymi rzeczami, których potrzebują jest pralka, która się zepsuła, a jej 

naprawienie jest kosztowne, żywność oraz obuwie dla dziecka. 

Potrzeby rodziny: 

Żywność trwała: Herbata, Cukier, Kawa, Makaron, Olej, Mąka, Dżem 

 

Środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,  

      Płyny czyszczące, Szampon 

 

Odzież: Weronika (4 lata, sylwetka szczupła, wys. 104 cm): zimowe: bluzka, spodnie, kurtka 

   Patryk (9 lat, sylwetka szczupła, wys. 140 cm): zimowa kurtka 

Obuwie: Patryk: Buty zimowe, rozmiar 36 

 

Pomoce szkolne: Zeszyty, Papier kolorowy, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania,  

     Kredki 

 

Wyposażenie mieszkania: Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka 

         Pralka, łóżeczko piętrowe, Krzesło do biurka, Lodówka 

Inne potrzeby: Laptop dziecięcy (zabawka) 

 

Specjalne upominki: męskie i damskie Perfumy i/lub Kosmetyki, Zabawki dla dzieci 


