
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

Kiedy zaczęliśmy wnosić paczki do mieszkania, pani Karolina z niedowierzaniem patrzyła na 

nowo pojawiające się na podłodze prezenty. Była tak szczęśliwa, że sama zaczęła 

rozpakowywać jedną z otrzymanych paczek, nie czekając nawet na męża, który pomagał 

wolontariuszom wnosić kolejne pudełka. Pierwszym otwartym upominkiem okazała się 

rakieta do tenisa i piłka dla Tomasza. Nie tylko chłopcu prezent ten sprawił ogromną frajdę. 

Również rodzice cieszyli się, że małe marzenia ich syna zostały spełnione. Atmosfera 

panująca w mieszkaniu była przepełniona szczerą, ogromną radością. Pan Krzysztof zaczął 

nawet tańczyć, kiedy to wyciągał z pudełek coraz to ciekawsze upominki. Będąc w 

cudownym nastroju żartował, że czuje się jak w dzieciństwie. Natomiast, kiedy wziął do ręki 

parasol, z wielkim przejęciem powiedział: "Nigdy nie trzymałem w ręku czegoś takiego". 

Każde kolejne otwierane pudełko dostarczało wspaniałych wrażeń. Maszynka do mięsa, na 

którą bardzo liczyła pani Karolina, również okazała się strzałem w dziesiątkę! Nie mogła ona 

wyjść z podziwu, że wszystkie otrzymane rzeczy są drogie i tak dobrej jakości, a przecież ona 

liczyła na coś najtańszego. Dlatego też w dowód wdzięczności przygotowała ona 

własnoręcznie wyhaftowany upominek dla Darczyńców. Chciałaby przez ten gest 

podziękować za radość, jaką cała rodzina otrzymała od ludzi o wielkim sercu. 

 

Co chce przekazać Tobie wolontariusz:  

Cieszę się ogromnie, że mogłam przekazać przygotowane przez Państwa paczki. W tych 

pudełkach było coś więcej niż pomoc materialna. Cała rodzina odnalazła w nich ogromne 

serce, jakie włożyli Państwo w ich przygotowanie. Wiem, że życzliwość jaką otrzymała od 

Państwa cała rodzina, na długi czas będzie dla nich powodem do szczerego uśmiechu. 

Kontakt z Państwem był dla mnie prawdziwą przyjemnością. Tacy ludzie, jak podsumowała 

pani Karolina, nie pozwalają zapomnieć jak to jest się radować. Za to więc z całego serca 

chciałabym podziękować i życzyć Państwu spokojnych, pogodnych Świąt Bożego 

Narodzenia i nieustannego doświadczania ludzkiej życzliwości. P.S. Upominek od rodziny 

przekażę na naszym najbliższym spotkaniu :) 

 

Co chce powiedzieć od siebie rodzina:  

Pani Karolina ze wzruszeniem mówiła: "To jest super, że ktoś robi coś dla Ciebie, że ktoś o 

Tobie pomyślał. Gdyby nie tacy ludzie człowiek zapomniałby, jak to jest się radować". 

 


