
Rodzina o kodzie POD-682-406101   

Pani Bogusława (46 l.) i pan Mirosław (52 l.) dzielnie wychowują siedmioro dzieci: Dominika (15 l.), Sandrę 

(14 l.), Weronikę (12 l.), Jakuba (11 l.), Karolinę (9 l.), Laurę (6 l.) i Faustynkę (4 l.). Utrzymują się z zasiłków, 

a ich miesięczny dochód nie przekracza 185 zł na jednego członka rodziny. Pan Mirosław jest po wylewie i nie 

jest jeszcze w stanie podjąć pracy, a pani Bogusława zajmuje się dziećmi. Ich córeczka Laura ma poważną 

wadę serca, jest po dwóch operacjach. Ma też zespół Downa. To właśnie jej leczenie i częste pobyty w 

klinikach zmusiły rodzinę do sprzedania całego swojego majątku i przeprowadzki. Obecnie wynajmują 4-

pokojowe mieszkanie. Cała rodzina wspiera się wzajemnie. Pani Bogusława uczy dzieci odpowiedzialności, 

pan Mirosław pomimo niemożności podjęcia pracy stale poszukuje różnych źródeł utrzymania. Dzieci oprócz 

codziennej nauki w szkole, uczęszczają do szkół muzycznych. Rodzice z dumą opowiadają o licznych 

zwycięstwach dzieci w konkursach wokalnych; ogólnopolskich i międzynarodowych.  

Rodzinie najbardziej brakuje żywności i środków czystości. Wśród najważniejszych potrzeb wymieniają też 

pomoce szkolne, które przy takiej liczbie dzieci pochłaniają znaczną część budżetu rodzinnego. Pani 

Bogusława nieśmiało mówi o firanach, zasłonach, dywanach (mogą być używane), których brakuje w domu 

oraz o robocie kuchennym wielofunkcyjnym, który by się przydał w tak licznej rodzinie. 

Relacja z dostarczenia paczki: 

Na samym początku rodzina była bardzo zaskoczona. Świadczyło o tym samo pytanie Pana Bogusława „Czy to 

nie pomyłka? Już pierwszy wniesiony dywan wywarł na nich ogromne wrażenie, a dywanów było aż 3. Później 

kolejne wnoszone pudełka i pojawiająca się radość na twarzach wszystkich domowników. Karolinkę 

najbardziej zachwyciła reklamówka z lalkami, od razu złapała je w rączkę i nie chciała nikomu dać. Bardzo 

spodobała jej się lalka Barbie. Faustynka ogromnie cieszyła się z lalki-niemowlaka. Powiedziała: "To mój 

dzidziuś, muszę go nakarmić". Miłą niespodzianką były dla niej klocki. Od razu, jak tylko je znalazła, razem z 

Laurą zaczęły je układać. Uradowana lalkami i klockami Laura podczas zabawy z siostrą krzyczała: "buduje 

dome..." (co znaczy "buduję domek"). Dla Kubusia największą niespodzianką był młodzieżowy elektroniczny 

zegarek. Założył go na rękę i nosił cały czas, mówiąc: "On już mój, ale piękny. Będę już zawsze wiedział, która 

jest godzina :)". Weronika i Sandra były bardzo zadowolone z ubrań i zeszytów. Weronika otrzymała do 

pokoju dywan, który idealnie pasuje do mebli. Ponadto bardzo cieszyła się z Nutelli, którą wszystkie dzieciaki 

uwielbiają. Sandra była zachwycona ulubionymi czekoladkami Merci i bluzkami. Dominik wśród wszystkich 

paczek znalazł od razu strój sportowy, spodenki i bluzkę. Mama dodała, że bardzo cieszy się ze szczoteczki 

Oral B, o której marzył. Ogromną radość sprawiły mu też męskie perfumy. Pan Mirosław był bardzo 

zaskoczony zegarkiem, który otrzymał, powiedział: "O takim marzyłem". Pani Bogusława zachwycona była 

robotem kuchennym, firanami i przepięknymi dywanami. Ucieszyła się też bardzo z eleganckiego zegarka. Na 

koniec powiedziała: "O Matko, wszystko się przyda. Każda jedna rzecz już znalazła swojego właściciela, 

wszystko jest tak trafione. Niesamowite. I robot, i czajnik, i te piękne dywany. Już w poniedziałek je 

porozkładamy i firany powiesimy. Dzieci już porozstawiały kosmetyki w łazience. I do kuchni rzeczy 

pozanoszone. To jest cudowne, a te przybory szkolne wystarczą do przyszłego roku". 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz: 

Jestem bardzo wzruszona tym, jak wspaniale udało się Państwu przygotować paczkę dla tej rodziny. Wszystkie 

rzeczy są bardzo trafione i bardzo dobrej jakości. Było dla mnie zaszczytem móc pośredniczyć miedzy Wami                             

a tą rodziną. To niesamowite móc być tam i widzieć ich radość. Dziękuję. 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina: 

Serdecznie dziękujemy za gorące serca włożone w tworzenie tej wspanialej paczki. Nie spodziewaliśmy się, że 

ludzie, którzy nigdy nas nie widzieli i nas nie znają, potrafią stworzyć paczkę tak dopasowaną do naszej 

rodziny. W każdym pudełku były rzeczy, których tak bardzo potrzebujemy, które na pewno się nam przydadzą. 

Serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że są ludzie, którzy mają tak ogromne serca. Dziękujemy. Niesamowite 

jest, że darczyńcy tak dobrze wiedzieli czego nam potrzeba. Serdecznie Wam dziękujemy - nie potrafimy 

powiedzieć, jak się teraz czujemy, bo nigdy nie dostaliśmy tak wspaniałego prezentu. To niewiarygodne, jak 

dzięki Waszej pomocy nasze dzieci są szczęśliwe i my razem z nimi. Dziękujemy! 


