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Opis rodziny 

Państwo Wanda (40 l.) i Henryk (42 l.) wychowują dwójkę przewlekle chorych 

synów – Piotra (12 l.) i Wojtka (10 l.). 

Państwo Wanda i Henryk bez reszty oddali się opiece nas chorymi dziećmi. Pan 

Henryk kilka lat temu zrezygnował z dobrze płatnej pracy, by na co dzień wspierać 

swoją żonę, która sama nie dawała sobie rady z synami, ponieważ sama cierpi na 

chorobę Schoenleina-Henocha, niedoczynność tarczycy i zaćmę. Piotr i Wojtek są 

uczniami szkoły specjalnej, ale dużą część swojego życia spędzili w szpitalach, 

gdzie trafiają na zmianę. Obaj chorują na tę samą genetyczną przypadłość co 

mama, a dodatkowo mają glejaka nerwu ocznego i są w stopniu umiarkowanym 

upośledzeni psychicznie. Rodzina utrzymuje się obecnie jedynie ze świadczeń 

socjalnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i wsparcie 

w programie Rodzina 500+), które ogółem wynoszą 4366 zł. Po opłaceniu 

wszelkich wydatków z utrzymaniem mieszkania (1780 zł) i kosztami leczenia 

(1600 zł) na życie zostaje rodzinie po 246,50 zł na osobę. 

Piękno rodziny 

W rodzinie widoczne są bardzo mocne więzi emocjonalne, zwłaszcza pomiędzy 

panią Wandą i synami. Pomimo wielu problemów rodzina trzyma się razem i 

walczy o lepszą przyszłość dla dzieci. Chłopcy nie sprawiają większych 

problemów wychowawczych i są uzdolnieni artystycznie. Mama często opowiada o 

ich sukcesach na wstępach organizowanych przez szkołę chłopców. Sama pani 

Wanda także jest uzdolniona. Wykonuje przepiękne ozdoby z tego, co inni dawno 

wyrzuciliby do śmieci, a jej prace przynoszą radość obdarowanym. Pani Wanda 

ofiarowuje swoje prace na różne aukcje charytatywne, a także, pomimo swoich 

ułomności nie wacha się pomagać innym. Pan Henryk często robi niespodzianki 

rodzinie. Nauczył się piec ciasta i gdy mama z chłopcami wraca z terapii lub 

szpitala, czekają na nich pyszne wypieki. Na co dzień bardzo odciąża żonę we 

wszystkich obowiązkach domowych i organizuje chłopcom wolny czas, by dać 

chwile wytchnienia mamie. 

 


