
Sytuacja rodzinna 

Pani Ela (38 l.) samotnie wychowuje dziewiątkę dzieci.  

Przyczyną trudnej sytuacji rodziny jest ciężka choroba 3-letniego Pawełka (groźny 

nowotwór). Jego leczenie i rehabilitacja oraz opieka na najmłodszym dziećmi uniemożliwia 

podjęcie pracy, o której marzy Pani Ela.  Dziesięcioosobowa rodzina mieszka w małym 

czteropokojowym mieszkaniu. Rodzina utrzymuję się z zasiłku rodzinnego, świadczenia 

pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz alimentów, które wywalczyła od byłego męża 

pani Ela. Najstarszy syn podejmuje dorywczą pracę, którą musi pogodzić z dziennymi 

studiami. Chce pomóc swojej mamie. Po odliczeniu wszystkich wydatków, dochód na jedną 

osobę  wynosi 237 zł. 

 

Relacja z dostarczenia i rozpakowywania paczki przez rodzinę:  

Pani Elżbieta otworzyła drzwi wołając: "Dzieci chodźcie bo Mikołaj przyjechał". Na rękach 

trzymała uśmiechniętego 2-letniego Stefanka, który na widok paczek machał rączkami. 

Wnieśliśmy pierwszą turę paczek. Gdy wróciliśmy z drugą, pokój był już pełen 

domowników, którzy z niedowierzaniem i zachwytem patrzyli na nas i na prezenty. Po 

chwili usłyszałam: "To prawdziwy Mikołaj". Pani Elżbieta rozpoczęła otwieranie pudełek. 

"Dzieci popatrzcie ile ubrań!", „Ooo buty!” "Mamo, popatrz ile zeszytów!" Nawet mały 

Stefanek pomagał odpakowywać prezenty, znajdując bardzo szybko to, co najbardziej lubi. 

"Ooo! Słodycze!" - zawołała Gabrysia, "Mmmyyy.. mniam, mniam" - potwierdził Stefanek, 

przy okazji zachwalając ich jakość. Pani Elżbieta nie dowierzała, widząc tyle środków 

chemicznych, zeszytów, długopisów i żywności. "Nawet nie zdajecie sobie sprawy jak nam 

to pomoże i ile dla nas to znaczy" - mówi Pani Elżbieta. 

 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz:  

Z radością wnosiłam wszystkie pudełka, a gdy zobaczyłam reakcję Rodziny, to napełniło 

mnie niesamowitą siłą. Ich radość była moją radością. Cieszyłam się, bo sama otrzymałam 

ogromny prezent. Mogłam oglądać radość dzieci, które w czasie mojej pierwszej wizyty ze 

smutkiem patrzyły na mamę opowiadającą historię ich życia. Ogromnie Państwu dziękuję za 

zaangażowanie i przygotowanie wspaniałej paczki. Życzę wesołych i spokojnych Świąt! 

 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:  

Pani Elżbieta: "Bardzo dziękuję, nigdy bym się nie spodziewała, że otrzymamy tyle rzeczy. 

Tak bardzo nam to pomoże. Dziękuję, bardzo dziekuję." 

 


