
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina była zszokowana ilością i 

zawartością paczek przygotowanych dla niej. Przy wypakowywaniu ich z samochodu 

zapytano delikatnie, które z pudełek jest przeznaczone dla nich. Kiedy usłyszano, że 

wszystkie paczki są przygotowane z myślą o nich nie potrafili w to uwierzyć. Cały pokój 

został zastawiony prezentami od darczyńcy. Pani Wiola kiedy zobaczyła ilość paczek oraz ich 

zawartość popłakała się ze szczęścia. Wzruszenie odebrało jej mowę. Było widać, że jest w 

szoku, za to dzieci cichły z każdą paczką zaintrygowane co takiego w nich jest. Na moje 

słowa, że to wszystko dla nich maluchy z radością dosłownie rzuciły się, żeby pozrywać 

taśmę i zobaczyć co jest w środku. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyło się 

pudło z zabawkami, które od razu zostało rozłożone do pokoju i dzieci zajęły się układaniem 

puzzli. Dawidek ucieszył się również z przeróżnych przyborów szkolnych. Natomiast pani 

Wioletta wraz z mężem zaczęła oglądać pozostałe kartony, ciesząc się z zawartości każdego z 

nich, a szczególnie ze stołu i krzeseł, bo dzięki niemu jak twierdziła będą mogli wspólnie 

zasiadać do posiłków. Gdy rodzina zobaczyła kuchenkę gazową - spytała się mnie, czy to na 

pewno dla nich. Nie mogli uwierzyć, że ktoś mógł zrobić im, aż taki ogromny prezent. 

Wszystkie produkty żywnościowe, wszystkie środki czystości przerosły oczekiwania rodziny. 

Przy rozpakowywaniu paczek nie było końca podziękowań.  

 

Co chce powiedzieć od siebie rodzina: ,,Dziękujemy za wszystko''. Nigdy nie 

pomyślelibyśmy, że całkiem obcy ludzie potrafiły zrobić nam tak wspaniałą paczkę. Proszę 

przekazać wszystkim osobom, którzy chociaż w najmniejszym stopniu włączyły się w jej 

przygotowanie, że są ANIOŁAMI, które czuwają przy nas. To wspaniałe uczucie. Dzięki 

Państwu będziemy mogli spędzić te Święta w domowej atmosferze z pysznym jedzeniem. 

Siedząc w Wigilię przy otrzymanym od Państwa stole na pewno pomyślimy o naszych 

kochanych darczyńcach. Ponadto ze swojej strony, męża oraz naszych dzieci chcielibyśmy 

życzyć Państwu wesołych, ciepłych i rodzinnych Świąt oraz szczęścia i pomyślności w 

nadchodzącym roku.  

 

Co chce przekazać Tobie wolontariusz: Ze swojej strony chciałabym podziękować Państwu 

za udział w projekcie, wspaniałą współpracę, pomoc przekazaną rodzinie i zaangażowanie. 

Pomyśleli Państwo o wszystkim, łącznie z produktami i rzeczami, które rodzina może 

wykorzystać na święta, aby były słodkie , piękne i niezapomniane. Dziękuję raz jeszcze za to 

wszystko, co Państwo zrobili, nie ma słów, żeby podziękować Państwu za ten wielki gest. 

Życzę zdrowych i pogodnych Świąt! 


