
Relacja wolontariusza ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

 

Pierwsza rodzina. 

Pani Beata zaskoczona ilością paczek nie mogła uwierzyć, że to się dzieje na prawdę. Mówiła, że 

spodziewała się, co najwyżej dwóch lub trzech paczek. Dziewczyny zachęcone przez mamę powoli 

zaczęły rozpakowywać kartony w których zobaczyły kosmetyki, czyli rzeczy, o których zawsze 

marzyły. Z uśmiechem na twarzy zaczęły je wyciągać i oglądać. Pani Beacie bardzo spodobał się 

zegarek. "Skromny i prosty, taki jaki sobie wymarzyłam" - powiedziała pani Beata. Piłka, która 

znajdowała się w jednej z paczek, spowodowała radość na twarzy 13 -letniego Mateusza. 

Wszystkie produkty, które otrzymała rodzina, przerosły ich najśmielsze oczekiwania. Pani Beata 

powiedziała, że żywność jaką dostała pomoże przetrwać jej i jej rodzinie najtrudniejszy okres. 

Sprawi, że w święta nie będzie musiała się martwić, co poda dzieciom na stół wigilijny. 

 

Druga rodzina. 

Po wniesieniu paczek dzieci od razu rozerwały papier i pudełka. Wyciągały powoli wszystkie 

rzeczy. Mama z wielką radością wyciągała każdą rzecz z paczki, jednak największą radość sprawiły 

jej garnki, patelnia i perfumy. Dzieci cieszyły się z ubrań, słodyczy i puzzli, a także z pościeli. Na 

uwagę zasługuje dżem, gdyż dziewczynka strasznie się z niego ucieszyła. Buty i ubrania na dzieci 

były w idealnych rozmiarach, kolorach i fasonach. Na koniec cała rodzina bardzo dziękowała za 

okazaną pomoc. 

 

Trzecia rodzina. 

Jak tylko przyjechaliśmy na miejsce Tomek i Adam wybiegli przed blok, byli bardzo 

podekscytowani. Gdy zaczęliśmy wnosić prezenty ich radość tylko rosła, pani Marta stała z 

"uśmiechem od ucha do ucha" i starała się opanować entuzjazm chłopców, ale to nic nie dawało, 

byli bardzo szczęśliwi. Chłopcy byli niesamowicie radośni podczas rozpakowywania prezentów, 

szukali przede wszystkim podarków tylko dla nich, czyli klocków lego i piłki nożnej. Gdy otworzyli 

pudło z odkurzaczem pani Marta niemal się popłakała, ciągle powtarzała "dziękuję", była szczerze 

wzruszona i szczęśliwa. Odnalezienie klocków i piłki, a później również korków do gry w piłkę 

sprawiło, że chłopcy aż skakali z radości, oczy im się świeciły, byli "wniebowzięci", nie da się opisać 

ich reakcji, to było szczęście w czystej postaci! 

 


