
OPIS 
 

Pani Henryka, dla której przygotowujemy SZLACHETNĄ PACZKĘ, ma 91lat. Mieszka 

sama. Kilka miesięcy temu zmarł jej syn, z którym dzieliła mieszkanie i który był dla niej 

wsparciem w codziennych obowiązkach. Starsza pani jest schorowana – ma duże problemy 

ze wzrokiem, cukrzycę, nadciśnienie oraz chore serce. Coraz większe problemy sprawia jej 

też poruszanie się i boi się wychodzić sama z domu.  
 

Jest jej z tego powodu bardzo przykro, gdyż przez to rzadziej może widywać się z ludźmi. Największym marzeniem pani 

Henryki jest małe i ciepłe mieszkanie. W jej obecnym lokum jest chłodno, a palenie w starym piecu sprawia coraz więcej 

trudności. 

Pani Henryka utrzymuje się wyłącznie ze skromnej emerytury (1400zł), która musi wystarczyć w pierwszej kolejności                    

na opłaty, niezbędne lekarstwa oraz spłatę pożyczki, którą kobieta musiała zaciągnąć na bieżące wydatki. W efekcie na 

życie zostaje jej tylko 523 zł. 

Pomimo trudnej sytuacji pani Henryka stara się jak najlepiej sobie radzić i być wciąż aktywna. Szczególną radość sprawia 

jej kontakt z drugim człowiekiem – bardzo lubi, gdy odwiedza ją córka, która jej pomaga, robi zakupy i gotuje obiady.                     

Z pozostałymi obowiązkami pani Henryka często radzi sobie samodzielnie – pomimo problemów ze wzrokiem przyrządza 

sobie śniadania, same szykuje lekarstwa, dba o porządek, a nawet, choć z coraz większym trudem, robi pranie oraz pali                  

w piecu. Kobieta pomimo podeszłego wieku jest bardzo kontaktowa i pełna sił. Choć, jak przyznaje, czasami zdarza jej się 

płakać, stara się nie rozpaczać nad swoim losem i poprawia sobie nastrój słuchając radia, dzięki któremu może być                       

na bieżąco z wydarzeniami ze świata. Śmieje się, że jej małą słabością są chipsy i ciasteczka, które chętnie podjada. 
 

 

POTRZEBY  
 

Żywność trwała 

herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, kawa zbożowa, powidła, konserwy rybne, konserwy 

rybne w pomidorach, ciasteczka 

 

Środki czystości i artykuły higieniczne 

proszek do prania, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło / żel myjący, szampon, 

pasta do zębów, szczoteczka do zębów, krem Nivea, papier toaletowy 

 

Odzież 

Spódnica zimowa (rozmiar XL), bluzka zimowa (rozmiar XL), Uwagi: kolorowe, nie ciemne 

Sweter zimowy (rozmiar XL) Uwagi: bardzo ciepły, rozpinany 

Czapka zimowa (rozmiar XL), koszula nocna z długim rękawem (rozmiar XL), kurtka zimowa (rozmiar XL) 

Półbuty (rozmiar 36) Uwagi: mokasyny, czarne 

 

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego 

Koc (W mieszkaniu pani Henryki jest zimno, dlatego w chłodne, zimowe dni chętnie przykryłaby się ciepłymi 

kocami) 

Grzejnik elektryczny, który pozwoliłby łatwiej ogrzać mieszkanie. Pani Henryka posiada stary piec, w którym 

pali, ale sprawia jej to coraz więcej trudności. 

Pozostałe: suszarka, pościel - 140x200, ciepła kołdra, pościel (poszwy, prześcieradło), poduszka, ręczniki, 

serweta/obrus/cerata - ok. 120x60 cm, firana podwójna (długa, wąska) 

 

Szczególne upominki                                                                                                                    

perfumy – zapach delikatny, kwiatowy (może być np. konwalia, lawenda) 


