
 

Relacja ze spotkania z rodziną  przy wręczeniu paczki 

 

Drogi Darczyńco, 

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!  

Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem 

prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza 

kiedy wydają się nierealne.  

Cieszymy się, że uczestniczyłeś w radości obdarowanej rodziny podczas dostarczenia 

paczki. 

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem POD-682-021834), chciał 

przekazać kilka słów od siebie. 

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

Podczas wnoszenia paczek do mieszkania rodzina była bardzo zaskoczona, że jest ich aż tak 

dużo. Z początku nieśmiało każdy z domowników otwierał kolejne pudełka, pojawiały się 

entuzjastyczne okrzyki radości, przymierzanie kurtek zimowych przez dzieci oraz zabawy 

nowymi zabawkami. Bardzo widoczne było wzruszenie, ciężko było ukryć łzy i emocje. 

Najmłodszy synek od razu zaczął testować nową zabawkę grającą, dziewczynki 

przymierzały zimowe kurtki, a wzruszona Pani Elżbieta z niedowierzaniem patrzyła na ilość 

zapasów żywności, środków czystości oraz artykułów dla niemowląt. Największe emocje 

pojawiły się jednak przy wniesieniu do mieszkania nowej kuchenki gazowej. "Na starej 

kuchence z obawą gotowałam obiady dla rodziny, w mieszkaniu czuć było ulatniający się 

gaz. Nareszcie zagotowanie wody na herbatę nie będzie dla nas ryzykiem" mówiła 

wzruszona Pani Elżbieta. Podczas kiedy 1,5-roczny synek Janek buszował między 

zabawkami, pozostałe dzieci wraz z mamą z zachwytem przyglądały się każdej, 

najmniejszej rzeczy, którą znajdowali w paczce. "Mamo, zobacz, dostałaś bon na wizytę u 

fryzjera! Na tegoroczne święta będziesz najpiękniejszą mamą!" - wykrzykiwała 5-letnia 

Marysia. W końcu cały pokój zapełnił się nowymi ubraniami, zapasami żywności i 

zabawkami. W domu Pani Elżbiety jeszcze bardzo długo będzie gościła radość i 

wdzięczność dla dobrych ludzi, którzy zdecydowali się na szlachetną pomoc. 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz:  

Pani Renato - osoby takie jak Pani sprawiają, że człowiekowi robi się lepiej na sercu. Nie 

jestem w stanie wyrazić swojej wdzięczności za to, co Pani zrobiła dla Rodziny wraz ze 

swoją szkolną załogą :) Nie ukrywam, że kontakt z Panią był dla mnie wielką 

przyjemnością. Cieszę się, że na swojej drodze spotkałam takiego kogoś jak Pani, kogoś, 

dzięki komu są we mnie tak bardzo pozytywne emocje. Proszę pamiętać, że dobro, które 

dajemy od siebie innym, wróci do nas z podwójną mocą! Pozdrawiam serdecznie! 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:  

"Darczyńca to z pewnością osoba wielkiego serca i wielkiej wrażliwości, ciężko jest 

uwierzyć w to, że wszystkie paczki są dla nas, to wszystko przeszło nasze najśmielsze 

oczekiwania!" 

 

 


