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PRZEDMOWA  

Troskliwe spojrzenie, miłe słowo, błysk w oku. Czasem jeden gest wystarczy, by ktoś 

poczuł się ważny. Właśnie dzięki takim drobiazgom ludzie odzyskują siłę i nadzieję. 

SZLACHETNA PACZKA jest najbliżej potrzebujących, odkrywa ich trudne historie  

i dzieli z nimi momenty szczęścia. Jeszcze nigdy pomaganie tak bardzo nie zbliżało 

do siebie ludzi z różnych światów. 

Bieda jest poniżeniem i wykluczeniem. Nie polega na tym, że ktoś ma mało, ale na 

tym, że wszyscy wokół mówią: jesteś nikim. Bieda to czasem okrutna samotność  

i brak miłości, czasem poczucie, że nie masz dla kogo żyć. Niekiedy to marzenie  

o własnym łóżku, wyjściu na spacer albo wyzdrowieniu Twojego dziecka. 

Najczęściej to też przygniatający wstyd, który nie pozwala prosić o pomoc. 

Taka jest bieda, którą odkrywamy od 15 lat, jej przykłady znajdą Państwo  

w poniższych historiach.  

Marzymy o tym, aby w Polsce nie było podziału na biednych i bogatych. Chcemy, by 

ludzie pomagali sobie nawzajem. Walczymy o etos przedsiębiorczości w naszym 

kraju. Tylko tyle albo aż tyle. W tym roku z jeszcze większą pasją chcemy pomagać 

ludziom w stawaniu się indywidualnościami. W czasie kampanii SZLACHETNEJ 

PACZKI wciąż powtarzamy hasło Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.  

W praktyce ma to wyglądać tak, że wszyscy sobie radzą w życiu, a kiedy ktoś ma 

kryzys, to inni mu pomagają i potem wszyscy znowu sobie dają radę. W takim 

społeczeństwie nie będzie podziałów na tych, którzy sobie radzą w życiu, i na tych, 

którzy sobie nie radzą. Znika problem biedy, a na pierwszym planie jest sztuka 

uczenia się radzenia sobie w życiu. Właśnie dlatego w tym roku najbardziej zależy 

nam na tym, żeby „inwestować” w indywidualności. 

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem i analizą danych zebranych przez 

wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI podczas odwiedzania potrzebujących rodzin 

w ostatniej edycji projektu. Prezentujemy Państwu eksperckie analizy 

mechanizmów wpadania w biedę. Naszą unikatową wiedzą jest połączenie danych 

statystycznych z opisem sytuacji i barier, które stanowią przeszkodę w zmianie 

sytuacji ludzi potrzebujących.  

 

Wszystko po to, żeby lepiej pomagać, ale też by dostarczać Polakom eksperckich 
informacji na temat potrzebujących.   

 

           Serdecznie zapraszam do lektury. 

Ze Strefy Podwyższonego Sensu  

ks. Jacek WIOSNA Stryczek 
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BIEDA W POLSCE 
 

Bieda jako materialna rzeczywistość wypacza i ogranicza życie milionów kobiet, 

mężczyzn i dzieci, a jej utrzymywanie się kompromituje tych spośród nie-biednych, 

którzy godzą się na jej istnienie i przyczyniają do jej trwania.1 

 

 „Ubóstwo, stanowiące obecnie w Polsce jeden z najważniejszych problemów 

społecznych, jest często postrzegane, zwłaszcza przez opinię publiczną, jako 

zupełnie nowe zjawisko, jako pochodna okresu transformacji – bezpośredni efekt 

zapoczątkowanych w latach 1989-1990 przemian w kierunku gospodarki 

rynkowej”.2 W czasach PRL bieda była tematem tabu, natomiast obecnie stała się 

tematem publicznym, a nawet medialnym.  

 Według danych GUS3 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 

mieszkańca Polski wynosi 1340 zł (w 2014 roku), przy czym w tym samym roku 

zasięg ubóstwa ustawowego wyniósł 12,2% (w 2013 - 12,8%). Liczbę osób żyjących 

poniżej ustawowej granicy ubóstwa, czyli poniżej progu interwencji socjalnej 

szacuje się na ok. 4,6 mln.4 19% gospodarstw deklaruje, że ich stałe dochody nie 

pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, z kolei 15% gospodarstw domowych 

nie może pozwolić sobie na zakup ryb i przetworów rybnych.5 

Wskaźnik zatrudnienia według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

wyniósł na początku 2015 roku 51,1%. Liczba osób aktywnych zawodowo 

zmniejszyła się w porównaniu zarówno do 2014 r. Stopa bezrobocia w tym samym 

okresie to 8,6%. Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają osoby  

w wieku 25-34 lata oraz o najniższym poziomie wykształcenia (co najwyżej 

gimnazjalne).  6  

Językami obcymi posługuje się mniej niż połowa mieszkańców Polski –  

w 2015 roku to tylko 44%7. 

Z badań GUS wynika, że większość Polaków jest usatysfakcjonowana ilością 

posiadanego czasu wolnego (61,6% w 2011 r.) oraz sposobami spędzania go (60,4% 

w 2011 r.). Jak wskazują raporty, utrzymywanie kontaktów towarzyskich jest ważne 

                                                           
1 Lister R., Bieda, wyd. Sic!, 2007, s. 14 
2 E. Tarkowska, Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa 
2000, s. 9 
3 http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-
obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-dochodu-rozporzadzalnego-na-1-
osobe-ogolem-w-2014-r-,294,1.html 
4 publikacja z 09.06.2015, 
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5487/14/2/1/ubostwo_2014.pdf 

5 Diagnoza Społeczna 2015: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf 
6 Główny Urząd Statystyczny, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015, Warszawa 
2015 
7 TNS Polska, Znajomość języków obcych, czerwiec 2015 
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dla większości społeczeństwa. Odsetek osób w wieku powyżej 16 lat żyjących  

w gospodarstwach domowych, u których wykryto brak (lub niewielką intensywność) 

społecznych kontaktów z osobami niezamieszkującymi dane gospodarstwo wyniósł 

w 2011 roku 8,9%.  

 Czy Polacy czują się w swoim środowisku bezpiecznie? Zapoznając się  

z wynikami badań GUS, nie można na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Według 

danych z 2013 roku jedynie 19,3% obywateli ma zaufanie do systemu prawnego,  

a zaufanie do policji wynosi 31,4%. Polacy nie są również narodem aktywnie 

biorącym udział w wyborach, gdyż w 2011 roku w wyborach do Sejmu RP do urn 

podeszło jedynie 48,9% Polaków. Optymizmem napawa prowolontariacka postawa 

obywateli naszego kraju – w 2011 roku 10,3% brało udział w wolontariacie, a ta 

liczba wciąż rośnie.  

 Podsumowując, głównym czynnikiem powodującym ubóstwo w Polsce jest 

bezrobocie, z kolei gospodarstwami domowymi obarczonymi ryzykiem biedy są 

przede wszystkim te, w których mieszka osoba niepełnosprawna, małżeństwa z co 

najmniej trójką dzieci oraz takie, w którym jedyną osobą pracującą jest mężczyzna, 

będący jednocześnie głową rodziny. Takie gospodarstwa są według badań 

najbardziej zadłużone, a co za tym idzie zagrożone utratą stabilności finansowej.  
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JAKIE RODZINY SĄ WŁĄCZANE DO PACZKI? 

 

Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji 

materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej 

ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które 

nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej 

„biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli 

taka, która daje szansę na zmianę.  

 

19 580 – liczba rodzin włączonych do SZLACHETNEJ PACZKI w 2014 roku (to aż 76 

746 osób) 

11 251 – liczba rodzin, których wolontariusze zdecydowali się nie włączyć do 

projektu 

7% z rodzin niewłączonych do projektu według wolontariusza było nastawionych na 

utrzymanie z pomocy innych.  

87% z rodzin niewłączonych do projektu pobierało świadczenia z różnych instytucji 

pomocowych 

 

Przy podejmowaniu decyzji o włączeniu rodziny do projektu zwracamy szczególną 

uwagę na: 

·         historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, 

·         dochód, który nie powinien przekraczać 450 zł netto na jednego członka rodziny 

·         postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuację 

·         przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny. 

 

Rodziny włączone do SZLACHETNEJ PACZKI należą do co najmniej jednej  

z poniższych kategorii: 

1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie 

2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie 

3. Rodzina wielodzietna, w której jest troje lub więcej dzieci 

4. Starość i samotność 

5. Nieszczęśliwe zdarzenie losowe np. pożar mieszkania 

6. Samotny rodzic 

7. Inne* 

 

*Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, 

a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem 

do zmiany – także włączamy ją do Paczki.  
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Rodziny włączone do XIV edycji SZLACHETNEJ PACZKI w poszczególnych 

kategoriach: 

 

 
 

Liczby nie sumują się do 19 580, ponieważ część rodzin zakwalifikowana została 

do kilku kategorii jednocześnie. 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY  
W RODZINACH WŁĄCZONYCH DO 
SZLACHETNEJ PACZKI 
 

Bieda nie rodzi się znikąd. Zazwyczaj powstaje wskutek określonej sytuacji, jest 

następstwem braku wykształcenia, osamotnienia społecznego czy 

niespodziewanego zdarzenia. To, co wpędza w stan ubóstwa, nazwaliśmy 

mechanizmami powstawania biedy. Sformułowaliśmy je na podstawie obserwacji 

rodzin włączonych do SZLACHETNEJ PACZKI.  

1. Trudna sytuacja,  związana z czynnikiem, na który nie mamy wpływu 

• Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie 

• Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie 

 

2. Brak kompetencji/ umiejętności/ wiedzy 

• Brak świadomości finansowej 

• Brak umiejętności poruszania się po rynku pracy 

• Brak wiedzy o rozwiązaniach prawnych i dostępnej pomocy 

• Konsekwencje pracy na czarno 

• Seniorzy uwikłani w długi 

 

3. Brak wsparcia społecznego  

• Samotna starość 

• Osamotnienie rodzin niepełnych 

• Rodziny wielodzietne 

 

4. Niespodziewane zdarzenie 

• Nagła utrata pracy 

• Życie po rozwodzie 

• Uchodźcy w nowej rzeczywistości 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY W RODZINACH WŁĄCZONYCH DO SZLACHETNEJ PACZKI 

1. Trudna sytuacja związana z czynnikiem, na który nie mamy wpływu 

 

a) Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie 

Choroba lub niepełnosprawność dziecka to nie tylko wyzwania związane  

z organizacją opieki czy wysokimi kosztami leczenia. To ogromne obciążenie 

psychiczne dla rodziców dziecka. Często jedno z małżonków nie wytrzymuje 

takiej presji i odchodzi, a drugie zostaje samo  

z niepełnosprawnym dzieckiem. Jeśli choruje dziecko, często jedno  

z rodziców rezygnuje z pracy. Sytuacja finansowa rodziny staje się ciężka. 

 

W XIV edycji Paczki do projektu włączyliśmy 6 916 rodzin w kategorii choroba 

lub niepełnosprawność w rodzinie i 4 246  w kategorii chore lub 

niepełnosprawne dziecko w rodzinie.  

W tym samym roku stopa skrajnego ubóstwa w gospodarstwach domowych 

z przynajmniej jednym dzieckiem do lat 16 posiadającym orzeczenie  

o niepełnosprawności wyniosła ok 15%.8 

 

b) Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie 

Kiedy w rodzinie pojawia się choroba, niepełnosprawność dziecka lub innego 

członka rodziny, jej życie diametralnie się zmienia. Najczęściej konieczna jest 

stała opieka nad chorym czy niepełnosprawnym.  

 

W 38% rodzin włączonych do projektu, niepełnosprawność jednego  

z członków uniemożliwia podjęcie pracy.  

W 41% rodzin z chorobą lub niepełnosprawnością przynajmniej 1 osoba 

pracuje, mimo to rodziny te żyją w biedzie. 

 

W 2014 roku w Polsce stopa skrajnego ubóstwa wśród osób w gospodarstwach 
domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną wyniosła ok. 11%.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 Główny Urząd Statystyczny  Ubóstwo ekonomiczne  w Polsce w 2014 ( publikacja z 09.06.2015, Warszawa) 
9 Główny Urząd Statystyczny  Ubóstwo ekonomiczne  w Polsce w 2014 ( publikacja z 09.06.2015, Warszawa) 
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Bezinteresowność 
Niesłodki i orzeźwiający - taki jest zapach perfum, o jakich marzy. Nie wierzy jednak, 
że ktoś mógłby dać jej coś za darmo. W jej świecie nie ma miejsca na 
bezinteresowność. Halina kiedyś pracowała jako barmanka, dziś nie może, bo jej 
chory na Zespół Downa syn wymaga jej stałej obecności i opieki. Halina powtarza, 
że nie jest źle, jak może to łapie zlecenia - mycie okien albo produkcja koszyków  
z wikliny. Znajoma doradza pomoc księdza albo MOPS-u, ale Halina wie, że nigdy 
nie skorzysta. Bo bardziej niż biedy, wstydzi się prosić. 
 

 

 

 

Kasia nie może się śmiać 
Nie śmiej się Kasiunia – Pani Hania zakłada 25-letniej córce śliniak i podaje łyżkę 
zupy. Kasia ma 25 lat i nie może się śmiać, bo zaraz zadławi się okruszkiem i zsinieje 
jak ostatnio. Mama głaska ją czule i ubiera. Dziś idą na spacer. W bloku nie ma ramp 
dla wózków ani windy. Dlatego nieczęsto mogą sobie pozwolić na taką przygodę. 
Pani Hania ma 61 lat i jej kręgosłup coraz częściej odmawia posłuszeństwa. Tak 
bardzo chciałaby wyrwać córkę z czterech ścian, do innych ludzi. Żeby poczuła się 
czasem normalnie. 
 

 

 

 

Marzenie o godnym życiu 
Rodzina: Ewa (46 l.), Dariusz (45 l.), Michał (24 l.), Melania (9 l.) 

Rodzice Michała i Melanii są niepełnosprawni. Chłopak uczy się w liceum i wszystkie 

wolne chwile poświęca na pracę, chce pomóc schorowanej rodzinie.  

Wierzy, że kiedyś będzie dużo zarabiał i jego najbliżsi będą godnie, szczęśliwie żyć.  

853 zł - dochody 

740 zł - wydatki 

28 zł – tyle zostaje na życie na 1 członka rodziny 

Potrzeby: żywność, środki czystości, odkurzacz 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY W RODZINACH WŁĄCZONYCH DO SZLACHETNEJ PACZKI 

2. BRAK WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

a) Rodziny wielodzietne 

W rodzinach wielodzietnych często jedno z rodziców jest zmuszone 

zrezygnować z pracy zawodowej, poświęcając się wychowaniu dzieci. 

Biorąc pod uwagę potrzeby licznej rodziny, bardzo często jedna, nawet dość 

dobra pensja, nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków.  

Najczęściej taka sytuacja trwa kilka lat – do czasu, aż najmłodsze dziecko 

pójdzie do przedszkola i drugi rodzic może podjąć pracę, bądź do momentu, 

kiedy starsze dzieci ukończą szkołę i zaczną zarabiać, wspierając domowy 

budżet.  

 

Dla rodzin wielodzietnych każdy dodatkowy wydatek jest dużym 

obciążeniem finansowym, szczególnie jeżeli trzeba w jednym czasie kupić 

coś dla wszystkich dzieci np. kurtki na zimę lub podręczniki. Również każda 

wyjątkowa, nieplanowana rzecz, która wydarza się w rodzinie wielodzietnej 

– utrata pracy, choroba, wypadek, itp. – łatwo doprowadza do kryzysu 

finansowego. 

 

W XIV edycji włączono 7 358 rodzin w kategorii rodzina wielodzietna. 

Pośród wszystkich włączonych do XIV edycji rodzin z kategorii rodzina 

wielodzietna ok. 43% to rodziny dodatkowo zmagające się z chorobą lub 

niepełnosprawnością dziecka lub jednego z rodziców lub innym 

nieszczęściem np. pożarem bądź też z wszystkimi tymi problemami na raz.  

 

W 2014 roku grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym stanowiły rodziny 

wielodzietne – poniżej minimum egzystencji żyło ok. 11% osób w gospodarstwach 

małżeństw z 3 dzieci oraz ok. 27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą 

liczbą dzieci na utrzymaniu .10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Główny Urząd Statystyczny  Ubóstwo ekonomiczne  w Polsce w 2014 ( publikacja z 09.06.2015, Warszawa)  
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Aż pół łóżka 
Kamil na noc chodzi spać do dziadka, żeby jego bracia mogli się wyspać. Wtedy mają 

dla siebie aż po pół łóżka. Na co dzień w 6 osób mieszkają w jednym pokoju 

przedzielonym na pół. Największe marzenie? Zostać sławnym piłkarzem, dzięki 

któremu Polska będzie na pierwszym miejscu. I, gdy dorośnie, mieć swój własny 

pokój, choćby malutki. 

 

 

 

 

Komplet talerzy 
Sześcioro dzieci, dwójka rodziców, jednopokojowe mieszkanie. 

Po odjęciu kosztów utrzymania i rehabilitacji Martynki z porażeniem mózgowym, na 

życie pozostaje ok. 230 złotych na osobę.Rodzina najbardziej ucieszyłaby się  

z kompletu talerzy. W końcu mogliby zjeść razem obiad. 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY W RODZINACH WŁĄCZONYCH DO SZLACHETNEJ PACZKI 

2. BRAK WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

b) Samotna starość 

Osoby starsze często nie mają bliskich, do których mogłyby zwrócić się  

o pomoc. Krąg ich znajomych pomniejsza się o osoby, które umierają.  

W efekcie seniorzy wycofują się z życia społecznego, ograniczają kontakty 

towarzyskie, zamykają się w sobie. 

Kiedy w ich życiu pojawiają się trudności, nie mają do kogo zwrócić się  

o pomoc. 

 

W Polsce rośnie problem braku wsparcia osób w podeszłym wieku ze strony 

najbliższej rodziny. Niemal 50% polskich seniorów żyje w samotności.11  

 

Ok. 70% osób starszych i samotnych włączonych do Paczki, to osoby, które 

zmagają się dodatkowo z problemami takimi jak choroba  

i niepełnosprawność w rodzinie, czy nieszczęście.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf 
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Sparaliżowany 
Jak nie ma siły wstać, to klucz zrzuca przez okno. Na szczęście jest blisko łóżka. 
Wojtek ma nowotwór nerki z przerzutami. Do tego uszkodzenie kręgosłupa i astmę. 
Pomaga morfina i wsparcie sąsiadów. Rehabilitacja jest za droga, na taką z urzędu 
czeka się zbyt długo, więc ćwiczy sam albo w siłowni „dla chorych”, w Domu Opieki 
Społecznej. Tam ma kilku znajomych, którym pomaga pisać oficjalne pisma 
urzędowe. Na tym się zna. Zna też diagnozę. Wizję przyszłości usłyszał od neurologa 
- będzie pan sparaliżowany. Dziś nie wiadomo co paraliżuje go bardziej - lęk  
o przyszłość, czy brak miłości. 
 

 

 

 

Nie mam dla kogo żyć 
W 2006 roku w ciągu dwóch tygodni straciła wszystko, co w jej życiu najważniejsze 

– zmarł syn i mąż. Rok temu spłonęło mieszkanie – jej cały dobytek. Niedawno 

straciła wzrok. Pani Danuta ma 73 lata i mówi, że nie ma dla kogo żyć. 

 

 
 
 
Trzy światy 
W domu Pani Wandy są trzy światy, ponieważ syn nie słyszy, córka nie mówi i nie 
chodzi. Ona sama słabo widzi.  
Jej mąż zginął tragicznie 20 lat temu w wypadku. Dzieci miały wtedy 7 miesięcy. 
Więc pani Wanda radzi sobie sama. Markowi kibicuje w zawodach sportowych,  
z Asią na wózku wychodzi do Domu Kultury. 
I pielęgnuje w sobie cierpliwość. Tylko czasem, wieczorem zapłacze i pomodli się  
o zdrowie dla siebie i więcej sił. Bo kto zadba o dzieci, gdy jej zabraknie? 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY W RODZINACH WŁĄCZONYCH DO SZLACHETNEJ PACZKI 

 

2. BRAK WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

c) Osamotnienie rodzin niepełnych 

Życie rodzica samotnie wychowującego dzieci to trudności w życiu 

codziennym, które przekładają się też na pracę zawodową. Samotny 

rodzic nie może pracować w pełnej dyspozycyjności, przez co nie jest 

atrakcyjny na rynku pracy. Nawet jeśli jego dziecko chodzi do żłobka lub 

przedszkola, może spędzić tam ograniczony czas. Po godzinach pracy 

rodzic nie może uczestniczyć w zawodowych kursach doskonalących, ma  

ograniczony dostęp do zdobywania nowej wiedzy, więc trudniej mu 

podnieść kwalifikacje i znaleźć lepiej płatną pracę. 

 

38% samotnych rodziców włączonych do projektu podejmuje pracę 

zarobkową. Spośród wszystkich rodzin włączonych do XIV edycji, 6 865 

to samotni rodzice. Aż 2 175 to rodzice samotni w rodzinie wielodzietnej. 

 

Według danych GUS w zeszłym roku w Polsce 22% dzieci w wieku 0-17 lat 

mieszkało z jednym z rodziców – w tym prawie 20% z matką, z ojcem - 

niewiele ponad 2% wszystkich dzieci.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Dzieci w Polsce w 2014 roku; Charakterystyka demograficzna; GUS Warszawa, czerwiec 2015 r 
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Zosia leży nieruchomo 
Szymek szaleje w łóżeczku, a jego bliźniaczka Zosia leży jak lalunia, nieruchomo.  
W końcu pada diagnoza - porażenie mózgowe, małogłowie.  
Pół dzieciństwa spędza w szpitalach, gdy ma 5 lat, wypowiada pierwsze słowo: tata.  
Takie momenty dodają mamie Zosi siły. Mąż nie żyje, dla córki musiała zrezygnować 
z pracy. Marzy o tym, by zamieszkać na wsi, gdzie wszędzie jest blisko. Kościół, dom  
- i byłoby szczęśliwie.  

 

 
 
 
Najważniejsze to mieć siebie 
Rodzina: Magdalena (39 l.), Łukasz (17 l.), Ania (14. L), Zosia (9 l.), ojciec (brak). 
Wyrok dla Magdaleny: operacja dwóch tętniaków. Choroba w rodzinie, brak ojca  
– z tych powodów Łukasz trafił do ośrodka socjoterapii. Kiedy wyszedł, matka 
namówiła go na naukę w technikum. 
Marzenie matki: żyć i zobaczyć, jak syn poradzi sobie w życiu. Kobieta z uśmiechem 
patrzy w przyszłość. Ma dzieci, które ją wspierają. Najważniejsze, że nie jest sama. 

 

 

 

 

Za młoda, by marnować życie 
Henryk ma 76 lat i mówi, że jakby się położył i odpuścił, to by od razu umarł. A nie 

może. Bo to on zajmuje się Mateuszem - swoim 40-letnim synem chorym na 

stwardnienie rozsiane i wnukiem Jasiem. 

Zostali sami - w jednym roku zmarła żona Henryka i odeszła żona Mateusza. Czuła 

się za młoda, by marnować sobie życie z kaleką.Henryk ma dwa marzenia: aparat 

słuchowy i wyjazd na Kaszuby. Pierwsze – odległe. Drugie – niemożliwe. 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY W RODZINACH WŁĄCZONYCH DO SZLACHETNEJ PACZKI 

3. NIESPODZIEWANE ZDARZENIE 

Jedną z najczęściej pojawiających się przyczyn gwałtownej zmiany sytuacji 

finansowej rodziny jest nagła utrata źródeł utrzymania – może się to wiązać ze 

stratą pracy, śmiercią pracującego członka rodziny, ale także wydarzeniami 

losowymi – rodziny, który ucierpiały na skutek wypadków, pożarów, klęsk  

i innych wydarzeń losowych.  

Paczka pomaga stanąć na nogi tym, którzy nagle stracili pracę, ale tylko tym, 

którzy są nastawieni na poszukiwanie pracy i dzięki pomocy wolontariusza będą 

mogli znów radzić sobie samodzielnie. 

a) Nagła utrata pracy 

 

Jedną z najczęściej pojawiających się przyczyn gwałtownej zmiany sytuacji 

finansowej rodziny jest utrata stałej pracy przez jednego lub więcej członków 

rodziny. Dotyczy to osób, które np. posiadają zdezaktualizowane kwalifikacje 

lub doświadczenie nieadekwatne do nowych wymogów rynku pracy. Ich 

odnowienie lub nauka nowego zawodu, wymaga dodatkowych środków 

finansowych, których nie posiadają. 

 

W lutym 2015 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 99, 4 tys. osób 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.13 Paczka pomaga 

stanąć na nogi tym, którzy nagle stracili pracę. Jeśli ktoś od dłuższego czasu 

nie podejmuje prób znalezienia nowego miejsca zatrudnienia, nie jest 

włączany do projektu. 

 

b) Życie po rozwodzie 

Część kobiet po urodzeniu dziecka rezygnuje z pracy lub wskutek braku 

przedłużenia umowy przez pracodawcę zostają w domu. Jeśli mają kilkoro 

małych dzieci – poświęcają się opiece nad nimi. Rodzinę utrzymuje mąż.  

Dobra sytuacja finansowa umożliwia kobiecie pozostanie w domu – czasem 

tylko na kilka lat, czasem już nigdy nie wraca na rynek pracy. Problem pojawia 

się w momencie rozwodu, kiedy kobieta jest zmuszona szukać zatrudnienia. 

Brak lub niewielkie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe sprawiają, że 

trudno jej znaleźć pracę, szczególnie, kiedy ma ponad 50 lat. 

 

W całej Polsce w 2014 r. rozwiodło się ok. 66 tys. par małżeńskich – 

podobnie jak rok wcześniej, współczynnik rozwodów (na 1000 ludności) nie 

zmienił się i wyniósł 1,7‰. Wśród rozwiedzionych w 2013 r. małżeństw ok. 

58% wychowywało ponad 55 tys. nieletnich dzieci (w wieku do 18 lat).14 

 

                                                           
13https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1336342/BEZROBOCIE%20REJESTROWANE%20W%20P
OLSCE%20-%20luty%202015.pdf/6f5edd0a-e8b8-4709-aa65-a7b5e03a9aa3?t=1427187998000 
14 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, GUS 
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c) Uchodźcy w nowej rzeczywistości 

Uciekali przed wojną, nieszczęściem, sytuacją polityczną w ojczyźnie. 

Nieznajomość języka, obowiązującego prawa i nieuregulowany status 

prawny często utrudniają im podjęcie pracy. 

 

Uchodźstwo jest jednym z czynników wykluczenia społecznego. Pod koniec 

2014 r. na całym świecie było 59,5 mln osób przymusowo przesiedlonych, 

które opuściły swoje domy z powodu wojen i prześladowań. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Trendy światowe 2014, raport UNHCR, http://unhcr.org/556725e69.html 
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Medalik z Matką Boską 
Poznali się pod mostem. Oboje po utracie pracy, załamani. Paweł - z silną padaczką 
i kilkoma atakami w ciągu dnia. Iwona z zaburzeniami mowy. Zakochali przy 
wspólnym zbieraniu puszek. Miłość dodała im siły, znaleźli mieszkanie. 
Ich nowy dom ma tylko jeden pokój, w kącie za zasłoną stoi toaleta. Żeby się umyć, 
jadą do znajomych na drugi koniec miasta. 
Paweł marzy tylko o medaliku z Matką Boską. Chce mieć siłę, która pomoże mu 
podnieść się z łóżka. 
 

 

 

 

 

 

Szczęście jak bańka 
Pani Vita jest wdową. Pochodzi z Ukrainy. Dzięki pracowitości męża przez kilka lat 

prowadziła w Polsce spokojne i dostatnie życie. Nagle jej szczęście pękło jak bańka 

mydlana – zmarł mąż, a ona została sama z 10-letnim Davidem i 3-letnim Natanem. 

Obecnie mieszkają w budynku przeznaczonym do wyburzenia. Cały dochód rodziny 

to zasiłek dla uchodźców w wysokości 1200 zł.  Pani Vita stara się o zgodę na stały 

pobyt, aby móc legalnie podjąć pracę. W Polsce nie ma żadnych bliskich, którzy 

mogliby pomóc jej w przejściowej, trudnej sytuacji.  
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY W RODZINACH WŁĄCZONYCH DO SZLACHETNEJ PACZKI 

4. BRAK KOMPETENCJI / UMIEJĘTNOŚCI / WIEDZY 

a) Brak świadomości finansowej 

Brak wiedzy i umiejętności zarządzania swoimi finansami powoduje, że 

ludzie nie oszczędzają, nawet posiadając stałe dochody. Przez to nie są 

przygotowani na jakiekolwiek zdarzenie losowe i dodatkowe nieplanowane 

wydatki. Nagły wydatek powoduje kryzys finansowy.  

 

Według danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych 41% gospodarstw 

domowych deklaruje, że nie jest w stanie poradzić sobie z niespodziewanym 

wydatkiem w wysokości 2 tys. zł. Tyle samo osób deklaruje, że sprosta temu, 

ale z mniejszymi (16 %), bądź większymi problemami (25 %).  

 

b) Brak umiejętności poruszania się po rynku pracy 

 

Część osób bezrobotnych chce wziąć odpowiedzialność za swoje życie  

i podjąć pracę, ale brakuje im skuteczności i podstawowych umiejętności 

poruszania się po rynku pracy. Nawet jeśli mają kwalifikacje, wyuczony 

zawód i doświadczenie, to z ich postaw wynika niska mobilizacja i aktywność 

w poszukiwaniu pracy.  

Jaki jest powód? Osoba, która nagle po 20 latach utraciła pracę lub jest na 

początku życia zawodowego i nie może jej znaleźć ma obniżone poczucie 

wartości, co wpływa na jej skuteczność w poszukiwaniu pracy. Nie jest 

świadoma swoich kompetencji. Przeżywa zagubienie, impas i brak poczucia 

wpływu na swoją sytuację, także zawodową. 

 

c ) Konsekwencje pracy na czarno 

 

Wiele osób czuje się zmuszonych do podjęcia pracy bez umowy. Wielokrotne 

nieudane próby podjęcia pracy i konieczność utrzymania rodziny sprawiają, 

że ludzie decydują się na podjęcie pracy „na czarno”. W takich rozwiązaniach 

funkcjonują latami, często do momentu aż wydarzy się wypadek lub 

nieszczęście. Ponieważ pracodawca nie odprowadzał składek, 

poszkodowanemu nie przysługują żadne świadczenia. W związku z tym 

rodzina z dnia na dzień traci dochód. Często dodatkowym obciążeniem jest 

konieczność pokrycia kosztów leczenia, które w takich przypadkach nie są 

refundowane. 

 

Około miliona osób w Polsce zarabia na życie wykonując pracę bez żadnej 

umowy. Oznacza to, że nie dotyczy ich Kodeks pracy - nie mają prawa urlopu, 

nie mogą się nikomu poskarżyć, gdy pracodawca źle ich traktuje. 16 

                                                           
16 http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17886040,Po_szarej_stronie_rynku.html  
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d) Seniorzy uwikłani w długi 

Starsze osoby ciężko dostosowują się do nowych warunków, m.in. 

wymagających znajomości technologii. Kiedy są łatwowierne, stają się 

potencjalną ofiarą dla oszustów. W efekcie mogą stracić dorobek życia, 

nieświadomie zaciągają kredyty, kupują rzeczy, które wiążą się z dużymi 

zobowiązaniami finansowymi, przepisują mieszkanie lub gospodarstwo na 

rzecz członka rodziny, który chce ich wykorzystać.  

 

W XIV edycji włączono do Paczki 1 640 rodzin w kategorii starsza osoba 

samotna. 
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Upadek z rusztowania 
Pan Jan pracował na budowie. Jego szefowi nie opłacało się zatrudnić go legalnie. 

Mężczyzna zgodził się na takie rozwiązanie. Przy tym chciał być uczciwym  

– zarabiał, więc wyrejestrował się z urzędu pracy, przez co nie miał ubezpieczenia. 

W czasie pracy spadł z rusztowania. Teraz oprócz problemów ze zdrowiem, zmaga 

się z koniecznością pokrycia kosztów leczenia. 

 

 

 

 

Czarna magia 
Katarzyna (51 l. ) niemal całe dorosłe życie pracowała w kasie PKP, sprzedając 

bilety.  Kiedy na dworcu zainstalowano automat, straciła pracę. Była przekonana, że 

nic innego nie potrafi, nie ma żadnych kwalifikacji. Ostatni raz CV przygotowywała 

35 lat temu. Komputer to dla niej czarna magia.  

 

 

 

 

Potrafię samodzielnie 
Marcin (32 l.) choruje na porażenie mózgowe. Skończył studia, bardzo dobrze radzi 

sobie z komputerem. Jego celem jest podjęcie stałej pracy i przekonanie wszystkich, 

że potrafi samodzielnie funkcjonować. Marzy, żeby ktoś zobaczył jaki jest, a nie jakie 

ma problemy. 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY  
W RODZINACH NIEWŁĄCZONYCH DO 
SZLACHETNEJ PACZKI 
 

Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji 

materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej 

ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które 

nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej 

biedzie. Takim ludziom nie pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, 

która daje szansę na zmianę życia. Mechanizmy powstawania biedy, które 

występują u rodzin niewłączonych do Paczki to: 

1. Utrzymanie z pomocy państwa 

• Rzeczywistość podsycająca postawę „należy mi się” 

• Utrzymanie „z dzieci” 

2. Demoralizująca bezradność 

• Samowykluczenie  

• Postawa „nie chce mi się” prowadząca do bezradności 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY W RODZINACH NIEWŁĄCZONYCH DO SZLACHETNEJ PACZKI 

1. UTRZYMANIE Z POMOCY PAŃSTWA 

a) Rzeczywistość podsycająca postawę „należy mi się” 

Nieadekwatna pomoc – od państwa, od innych osób – sprawia, że u ludzi 

kształtuje się postawa: „Pomoc mi się należy”.  Taka pomoc nie buduje w nich 

odpowiedzialności za siebie i swoje życie, nie sprawia, że szukają pracy.  

Kalkują, że się im to nie opłaca. Dostają pomoc i to im wystarcza. Nie chcą nic 

zmieniać. 

Spośród rodzin niewłączonych do XIV edycji Paczki, 7% z nich według 

wolontariusza jest nastawiona na utrzymywanie się z pomocy innych.  87% 

rodzin niewłączonych pobierało świadczenia z różnych instytucji 

pomocowych. Samo pobieranie świadczeń nie dyskwalifikuje rodziny  

z otrzymania pomocy od Paczki, ważniejsza jest jej postawa. 

W 2014 roku zasiłki stałe wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy 
z powodu wieku lub niepełnosprawności przyznano 212,1 tys. osób, zasiłki 
okresowe – 506,6 tys. osób. Prawie 80% zasiłków okresowych stanowiły te 
przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia (403,1 tys. osób), ok. 13% 
– z powodu niepełnosprawności (52,8 tys. osób), a ok. 11% świadczeń 
udzielono z powodu długotrwałej choroby (46,1 tys. osób). Dużą grupę 
beneficjentów (914,7 tys.) stanowiły osoby korzystające z różnych zasiłków 
celowych. Były one przyznawane z tytułu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 
bytowej, pokrycia części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne, 
zakup żywności, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 
wykonania drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, pokrycia kosztów 
pogrzebu. Zasiłki były również przyznawane osobie lub rodzinie, która 
poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej.17 

b) Utrzymanie „z dzieci” 

Rodzina wielodzietna to szczęście, ale też źródło dochodów. Czasami kolejne 

dzieci pojawiające się na świecie, są dla rodziców wymówką, przez którą 

długotrwale nie podejmują pracy zarobkowej. Wspierani przez państwo  

i fundusz socjalny dla rodzin wielodzietnych, zaczynają widzieć w tym źródło 

utrzymania siebie i innych członków rodziny.  

 

 

 

 

 

                                                           
17http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5487/10/6/1/pomoc_sp
oleczna_i_opieka_nad_dzieckiem_i_rodzina_w_2014_r.pdf 
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Ponad 40 rozmów 

Pani Magda (56 l.) mieszka ze swoim synem Kacprem (8 l.) oraz mamą Haliną  

(83 l.). Kłopoty rodziny zaczęły się, kiedy Pani Magda straciła pracę.Rodzina 

utrzymuje się z renty Haliny oraz alimentów. Pani Magda w rozmowie  

z wolontariuszem przyznała, że stara się znaleźć pracę. W ciągu pół roku odbyła 40 

rozmów kwalifikacyjnych oraz rozesłała CV do ponad 100 miejsc. Nie udało jej się 

jednak znaleźć pracy odpowiadającej jej wymaganiom.  Pani Magda jest nastawiona 

na utrzymywanie się z pomocy innych. Brak pracy tłumaczy koniecznością 

pracowania na nocki przy małym dziecku, mimo, że chłopiec ma 8 lat i w czasie, 

kiedy jest w szkole, jego mama mogłaby pracować. 

 

 

 

Kto by tyrał za 5 zł  

Pani Hanna i pan Marek są po 50. Wychowują trzech pełnoletnich synów. Utrzymują 

się z zasiłków, raz w roku synowie jadą zmywać naczynia do Londynu. Później 

wracają, dorzucają się do obiadu, mają pieniądze na imprezy. Czynszu nie płacą już 

10 miesięcy. Stała praca? Szukają. Niedawno odrzucili fuchę na budowie. Przecież 

nie będą tyrać za 5 zł na godzinę. 
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MECHANIZMY POWSTAWANIA BIEDY W RODZINACH NIEWŁĄCZONYCH DO SZLACHETNEJ PACZKI 

2. DEMORALIZUJĄCA BEZRADNOŚC 

a) Samowykluczenie 

Kolejne próby zmiany swojej sytuacji kończą się niepowodzeniem. 

Wielokrotne porażki zniechęcają i wzbudzają postawę wyuczonej 

bezradności – i tak mi się nie uda, więc nie będę próbował. W człowieku 

zwycięża mentalność przegranego. Ze względu na brak innych środków 

utrzymania, jedynym źródłem staje się więc pomoc państwa. Zagrożenie 

postawą należy mi się – szybko staje się faktem. 

Samowykluczenie – spowodowane utwierdzaniem się w swojej bezradności 

– staje się fundamentem, na którym budowana jest postawa należy mi się.  

Brak poczucia sprawczości przekłada się na powolne uzależnianie od innych. 

b) Postawa „nie chce mi się” prowadząca do bezradności 

Rodzina doświadczyła porażek np. przy szukaniu pracy. To w którymś 

momencie sprawia, że przestaje jej się chcieć, staje się bezradna, poddaje się 

i zaczyna wykorzystywać system pomocy. Pojawia się zniechęcenie do 

podjęcia pracy, szukanie wymówek oraz poczucie, że nie opłaca się 

podejmować pracy i próbować dokonać zmiany.  

 

Blisko 58% osób bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok. 23% nie stara się 

znaleźć pracy – wynika z sondażu CBOS.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Społeczny zakres bezrobocia w Polsce, CBOS, nr 58/2014 
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Zostaję w domu 

Pani Katarzyna i pan Adam mają wykształcenie podstawowe. Nie starają się 

podnieść swoich kwalifikacji, aby móc znaleźć lepszą pracę. Kobieta zajmuje się  

4-letnim dzieckiem, chociaż mieszkają z dziadkami, którzy mogliby pomóc  

w wychowaniu syna. Dzięki zarobionym przez Katarzynę pieniądzom, rodzina 

mogłaby wyremontować mieszkanie. 

 

 

 

Niech nam państwo da 

Pani Sylwia i jej mąż Dariusz niedawno wrócili z zagranicy. Tam mieli pracę, w Polsce 

nie mogą jej znaleźć. Byli na kilku rozmowach rekrutacyjnych, wspominają, że z góry 

wiedzieli, że nic z nich nie będzie. Teraz utrzymują się z zasiłku i walczą o więcej.  

W końcu skoro państwo nie chce dać im pracy, niech da im na życie.  
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PODSTAWOWE INFORMACJE  
O SZLACHETNEJ PACZCE 
 

SZLACHETNA PACZKA od piętnastu lat daje potrzebującym impuls do zmiany i łączy 

Polaków.  

Wolontariusze Paczki szukają ludzi, którzy żyją w niezawinionej biedzie. Poznają 

dogłębnie ich problemy oraz potrzeby i na tej podstawie podejmują decyzję  

o włączeniu danej rodziny do projektu. Następnie opis ich sytuacji trafia do bazy na 

stronie Paczki. W tym roku od 21 listopada Darczyńcy mogą wybrać rodzinę  

i przygotować dla niej dedykowaną pomoc. Finał Paczki przypada na 12 i 13 grudnia.  

W Paczce można mądrze pomagać na wiele sposobów – nie tylko rodzinom  

w potrzebie, ale też dzieciom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, które miały trudny start  

w życiu. Sam wybierasz formę pomagania idealną dla siebie na: 

www.szlachetnapaczka.pl. Możesz pomagać jako: Darczyńca Paczki, Darczyńca 

Indeksowy, Dobroczyńca, Wolontariusz lub możesz skusić się na Filantropię dla 

Wymagających. Jeśli masz firmę, możesz zostać Partnerem Paczki lub Inwestorem 

Społecznym. 

Pierwsza edycja Paczki odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów 

duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka 

obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt ma charakter ogólnopolski, tylko  

w 2014 roku Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków. W tej edycji działa w 615 

rejonach na terenie całej Polski. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.szlachetnapaczka.pl/
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ZAKOŃCZENIE 
 

Odnajdywanie i zaglądanie do domów najbardziej potrzebujących to jedna  

z podstaw funkcjonowania SZLACHETNEJ PACZKI. Wolontariusze najpierw 

pozyskują historie ubogich rodzin, współpracują m.in. z ośrodkami zdrowia, 

proboszczami, pedagogami szkolnymi. Później każdą rodzinę odwiedzają w jej 

domu, poznają sytuację i dowiadują się, co rodzina zrobiła, by bez pomocy innych 

wyrwać się z biedy. Biorą również pod uwagę miesięczny dochód na osobę, który po 

odliczeniu wydatków na mieszkanie (takich jak czynsz, prąd, woda, gaz, ogrzewanie 

oraz koszty leczenia osób niepełnosprawnych) nie przekracza 450 zł. Ponadto 

warunkiem włączenia do projektu jest istnienie jednej z barier, tj. choroba lub 

niepełnosprawność, starość i samotność, samotne rodzicielstwo czy nieszczęśliwy 

wypadek, który niespodziewanie zmienił sytuację finansową np. śmierć głównego 

żywiciela rodziny, wypadek czy ucieczka z kraju z przyczyn politycznych. 

Wolontariusz szczegółowo pyta o wydatki, zaciągnięte kredyty i pobierane 

zasiłki. Wchodzi w trudny świat biedy i bada, czy odwiedzona przez niego rodzina 

podejmuje wysiłek, by wyjść z trudnej sytuacji. Jeśli rodzina walczy, podaje jej rękę. 

Utrzymywanie się z pomocy i przyzwyczajenie do niej dyskwalifikuje rodzinę do 

włączenia do projektu. W zeszłym roku wolontariusze odwiedzili 31 968 rodzin 

żyjących w skrajnym ubóstwie, zdecydowali o włączeniu 19 580 rodzin. Do Paczki 

nie włączyli 11 251 rodzin.  

W SZLACHETNEJ PACZCE dajemy ludziom nadzieję i siłę do walki  
o poprawę swojej sytuacji. Dzięki pomocy materialnej darczyńców oraz uważności  
i zainteresowaniu wolontariuszy, ludzie potrafią znowu odzyskać wiarę w swoją 
lepszą przyszłość. To naprawdę potrafi diametralnie zmienić życie – mówi ks. Jacek 
WIOSNA Stryczek.  

W rodzinach, do których dotarli wolontariusze, przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2014 r. wyniosło 3 783 zł.19 

Najgorsza sytuacja materialna była w 1128 rodzinach – w nich dochód na członka 

nie przekroczył 50 zł. U 340 osób włączonych do projektu wydatki na leki 

przekroczyły 50% przychodów. 

Wolontariusze często odwiedzają rodziny, które nie chcą znikąd pomocy, 

wstydzą się swojej biedy. Są wśród nich samotni rodzice wychowujący 

niepełnosprawne dziecko, starzy i czekający na śmierć ludzie. Często jedna rodzina 

spełnia kilka kryteriów biedy. – Zależało mi na znalezieniu prawdziwej biedy, takiej 

która nie krzyczy i nie prosi o pomoc – mówi Wojtek, wolontariusz SZLACHETNEJ 

PACZKI. – Kiedy dotarłem pod wskazany adres, byłem pewien, że on nie istnieje. 

Przed moimi oczami stała drewniana ruina, przed nią napis: Wstęp wzbroniony. Grozi 

zawaleniem. Klatka schodowa nieczynna, wspinałem się po rynnie, bo mieszkanie 

                                                           
19 

http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5732/2/4/1/sytuacja_

makroekonomiczna_w_polsce_w_2014.pdf 
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było na 1. piętrze. Odnalazłem starsze, niepełnosprawne małżeństwo. Nie mieli wielu 

marzeń, chcieli jedynie świeczki, by mieć odrobinę światła i móc ogrzać się w czasie 

mrozów.  

Wojtek to jeden z 12 000 wolontariuszy, którzy w zeszłym roku odwiedzali 

rodziny. To cisi bohaterowie, którzy inspirują do zmiany życia i nie boją się widoku 

polskiej biedy. Wśród odwiedzonych rodzin znalazła się także Pani Wanda, która 

czuje, jakby żyła w trzech światach. Jej syn nie słyszy, córka nie mówi i nie chodzi. 

Ona sama słabo widzi. Jej mąż zginął tragicznie 20 lat temu w wypadku. Dzieci miały 

wtedy 7 miesięcy. Pani Wanda radzi sobie sama. Markowi kibicuje w zawodach 

sportowych, z Asią na wózku wychodzi do domu kultury. Codziennie pielęgnuje  

w sobie cierpliwość. Tylko czasem, wieczorem zapłacze, pomodli się o zdrowie dla 

siebie i więcej sił. Bo kto zadba o dzieci, gdy jej zabraknie? 

 

 

 

 

 

 

 








































