
Opis sytuacji rodzinnej 

Pani Grażyna (44 l.) wraz z mężem Pawłem (45 l.) wychowują dwunastkę dzieci. 

Trudna sytuacja rodziny wynika z faktu, iż Pani Grażyna nie może powrócić do pracy (zakład 

pracy został zlikwidowany) a rodzina utrzymuję się z jednej pensji i zasiłku. Najstarszy syn 

choruję na ciężką padaczkę a leki, które przyjmuje w znacznym stopniu utrudniają mu 

podjęcie pracy i pomoc finansową rodzicom.  Dochód rodziny na jednego członka po 

odliczeniu wszystkich wydatków wynosi jedynie 332 zł. 

Relacja z dostarczenia i rozpakowywania paczki przez rodzinę:  

Rodzinę wprawiła w ogromne zdziwienie ilość paczek oraz ich wielkość. Dzieciaki patrzyły 

z niedowierzaniem, powtarzając: "To wszystko dla nas? Jak tego dużo!". Najbardziej byli 

zachwyceni artykułami spożywczymi i oczywiście ogromną ilością słodyczy. Tomaszek 

podbiegł do mnie z uśmiechem, trzymając w jednej ręce puzzle, a w drugiej płatki 

śniadaniowe. Ciągle słychać było: "Ile ubrań! Mamo mogę przymierzyć? ...o to będzie 

dobre na mnie", "Mamo patrz!" „Mamo, plecak!”, "O… takie jak chciałam!", "Wow, moje 

ulubione...", "Jakie to śliczne!", "O, to jest na pewno dla Maksa". Mimo, że drobne 

upominki nie były podpisane dzieciaki z łatwością umiały je podporządkować do każdego z 

domowników, nie kłócąc się przy tym, co jest dla kogo. Nawet pani Grażyna była 

zdziwiona ich zachowaniem. Do tego świetnie radziły sobie z odpakowaniem każdej z 

paczek, mając przy tym dużo radości i zabawy. 

 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz:  

Rodzina była zachwycona pomocą, którą Państwo przygotowali. Paczka była świetnie 

skompletowana. Miłym gestem były drobne prezenty dla członków Rodziny, które spełniały 

marzenia każdego z nich. Jestem pełna podziwu dla Państwa odpowiedzialnego podejścia 

do akcji, dzięki któremu na wszystkich czternastu twarzyczkach zagościł uśmiech. Dziękuję 

i życzę wszystkiego dobrego. 

 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:  

Pani Grażyna: "Nie mogę nawet mówić, tak tego dużo. Nie spodziewałam się tylu rzeczy. 

Myślałam, że to będą dwa może trzy pudełka. Proszę podziękować. Tak bardzo się cieszę." 

 


