
OPIS 
 
Pani Marzena, dla której chcielibyśmy przygotować SZLACHETNĄ PACZKĘ, 

jest schorowaną, samotną 66-latką, mieszkającą w jednopokojowym mieszkaniu 

na czwartym piętrze. Wraz z małżonkiem tworzyli szczęśliwe małżeństwo, 

dopóki mąż nie uzależnił się od alkoholu. Wraz z alkoholem, częścią życia stała 

się przemoc, zarówno psychiczna jak i fizyczna, co pani Marzena odczuwa                     

do dziś, choć od śmierci męża minęło kilka lat. 
 

Na przekór temu, nie poddała się. Postanowiła zawalczyć o poprawę swojej sytuacji, pomimo licznych 

problemów zdrowotnych. Pani Marzena utrzymuje się z renty i zasiłków co stanowi kwotę 1350 zł 

przychodu. Po opłaceniu rachunków i zakupie leków (łącznie 795 zł) zostaje jej jedynie 555 złotych.  

Pani Marzena pomimo przeżyć stara podnieść się z traumy, jaka ją dotknęła. Choć stan zdrowia utrudnia 

codzienne wykonywanie czynności, kobieta próbuje poprawić warunki w jakich przebywa, choćby przez 

własnoręcznie wykonywane drobne naprawy. Pani Marzena nauczyła się cieszyć z drobnych rzeczy                          

i małych sukcesów, co przy występującej depresji ma duże znaczenie. Lubi także pogłębiać swoją wiedzę 

poprzez oglądanie programów popularnonaukowych, czy też spędzając czas na rozwiązywaniu krzyżówek. 
 

 

 
NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY  
 
1. Fotel rozkładany 

Fotel zapewni możliwość przenocowania siostry, kiedy ta przyjedzie pomóc pani Marzenie. 

2. Kurtka 

Obecna kurtka, którą posiada kobieta, jest bardzo znoszona i pani Marzena wstydzi się w niej wychodzić na 

zewnątrz. 

3. Farelka 

Farelka wspomoże ogrzewanie w mieszkaniu. Centralne, które ma pani Marzena, nie zawsze działa 

poprawnie, a jego naprawa często się opóźnia. 

 
 
POZOSTAŁE POTRZEBY 
 
• Środki czystości: 

   - proszek do prania, 

   - płyny czyszczące 

 

• Odzież: 

   - kurtka zimowa; rozmiar XXXL, pani Marzena ma 175 cm wzrostu. 

   - dres; rozmiar: 56, 

   - spodnie zimowe; rozmiar 56, 



   - leginsy letnie; rozmiar 56,  

   - sweter zimowy; rozmiar 56 (najlepiej rozpinany w kolorze popielatym), 

   - kozaki/buty zimowe (rozmiar 44, botki), 

   - pantofle; rozmiar: 43; płaskie buty jak laczki, skórzane, wyjściowe, bez pięty (pani Marzena ma chore  

     nogi, więc potrzebuje butów, gdzie wsuwa się nogę). 

• Wyposażenie mieszkania: 

- koc niewełniany (pani ma alergię), 

- pościel (poszwy, prześcieradło), 

 

• Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: 

- czajnik emaliowany, 

- garnki 3,5l, 

- sztućce, 

- kuchenka, 

- lodówka 

 

Uwagi: 

Obecna lodówka pani Marzeny pobiera bardzo dużo prądu i często już zachodzi lodem; kuchenka 

elektryczna dwupalnikowa, w obecnej nie wszystkie pola działają; pani Marzena wstydzi się, że sztućce nie 

są z jednego kompletu tylko pozbierane z kilku, chciałaby posiadać jeden cały komplet; kobieta ma małe, 

aluminiowe garnki, w których nie może przygotować sobie np. zupy na dwa-trzy dni i mocno zużyty 

czajnik. 

 

 

♥ SZCZEGÓLNE UPOMINKI 

Radioodtwarzacz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


