Relacja z wręczenia paczki Rodzinie.
Wraz z wolontariuszami wjechaliśmy dostawczym busem pełnym prezentów pod blok, w
którym mieszka rodzina. Zaczęliśmy wnosić pierwsze pudła. Żeby przyspieszyć całą
operację, poprosiliśmy o pomoc pana Rafała. Pani Marta wraz z dziećmi coraz szerzej
otwierała oczy przy każdym kolejnym wnoszonym pudle. Dzieciaki skakały i krzyczały z
radości i podekscytowania. Wydawało się, że paczkom nie ma końca. Kiedy weszła już
ostatnia, zaczęło się odpakowywanie prezentów. Pan Rafał obserwował wraz z panią
Martą, jak dzieci otwierają kolejne pudełka, zrywając papier. Pięcioletni Michał wziął w
rączki nożyczki, walcząc z prezentowym papierem. Czujne oko taty towarzyszyło ruchom
dziecięcych rączek. Od czasu do czasu pojawiało się czułe strofowanie "uważaj na palce!",
na które reagowała mała Alicja, odpowiadając wszystkim "Michał jest samodzielny!".
Dzieciaki otwierały kolejne pudła, przy wsparciu rodziców i wolontariuszy. Z każdym
kolejnym odpakowanym prezentem pojawiało się coraz więcej radości i niedowierzania "to
wszystko dla nas?!". Kiedy tata pomógł Ali otworzyć pudło, w którym - jak się okazało - był
wózek dla lalek, z radości krzyknęła nie tylko dziewczynka, ale też jej mama. A kiedy Michał
dostrzegł w jednym z pudeł zapakowany zestaw Boba Budowniczego, zapomniał o
wszystkim i zabrał się do rozpakowywania zabawek, a kiedy udało się otworzyć pudło,
zniknął w swoim pokoju - tak bardzo nie mógł się doczekać złożenia wszystkich elementów
i zabawy z siostrą. Rozpakowywanie pudeł miało w sobie wiele uroku, głównie ze względu
na momenty, kiedy dzieci orientowały się, że któryś z przedmiotów jest przeznaczony dla
mamy lub taty - wtedy niosły je, wyciągając trzymające pakunek rączki w stronę rodziców i
krzycząc "mama, tata, to dla ciebie!". Najbardziej ujmującym momentem była chwila, gdy
w jednej z paczek dzieci znalazły żelki. Kiedy zorientowały się, że są 2 opakowania, wyjęły
jedno z kartonu i pokazując je rodzicom, powiedziały zgodnie "mamo, tato, to dla was".
Radości nie było końca. Wszyscy byli bardzo wzruszeni i zaskoczeni ilością otrzymanych
prezentów. Pani Marta na koniec, po otrzymaniu ostatniej paczki, w której znajdowało się
Pismo Święte, rozpłakała się ze wzruszenia, powtarzając, że w najśmielszych snach nie
spodziewała się takiej ilości dobra, z jaką się spotkali ze strony darczyńców. Pani Marta
oniemiała z wrażenia, kiedy otworzyła przeznaczony dla niej prezent, w którym znalazła
suszarko-lokówkę. Natomiast pan Rafał, który trzymał się dzielnie, starając się
powstrzymywać wzruszenie, prawie się rozpłakał, nie mogąc uwierzyć, kiedy zorientował
się, otwierając jedno z pudeł, że znajduje się w nim wymarzona wirówka. O wdzięczności
rodziny najlepiej może świadczyć to, że postanowili zachować fragment opakowania
jednego z pudeł - na papierze prezentowym była wypisana inskrypcja, którą pan Rafał
ostrożnie wyciął przed otworzeniem kartonu, mówiąc "zachowamy to na pamiątkę".
Co chce przekazać wolontariusz?
Bardzo dziękuję za ofiarowaną rodzinie pomoc - za zaangażowanie każdej pojedynczej
osoby. Dzięki Państwu miałam okazję uczestniczyć w czymś pięknym i dobrym. Możliwość
obserwowania reakcji rodziny na otrzymaną od Państwa pomoc, było bardzo
emocjonalnym i radosnym momentem. Szelest rozrywanego papieru, radosne okrzyki
dzieci, wzruszenie ich rodziców - zachowam to w pamięci na długo. A to wszystko dzięki
Państwa dobroci, dzięki temu, że postanowiliście Państwo podzielić się tym, co macie z
innymi - zupełnie bezinteresownie. Mając wciąż przed oczami obraz obdarowanej przez
Państwa rodziny, a w sercu ich wdzięczność dla Państwa i zaskoczenie, że spotkało ich tyle
dobra, jestem przekonana, ze Szlachetna Paczka stanie się przełomowym momentem w ich
życiu. Dziękuję, że okazaliście Państwo tyle serca nieznanym ludziom, którzy dzięki Państwu

z pewnością długo będą wspominać ten grudniowy dzień - dla nich pełny dobra i
prawdziwej świątecznej magii. Mam nadzieję, że dla Państwa
doświadczenie Szlachetnej Paczki i świadomość, że udzielona pomoc spotkała się z tak
wielce entuzjastycznym przyjęciem, sprawi, że zbliżające się Święta Bożego Narodzenia,
będą jeszcze bardziej przepełnione miłością i pełne pozytywnego wzruszenia.
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
"Dziękujemy z całego serca. Dzięki tej paczce, nasze święta będą piękniejsze. Cieszymy się,
że mogliśmy doświadczyć takiej ilości dobra od bezinteresownych ludzi, którzy postanowili
nam pomóc. Pomoże nam się to otworzyć na innych ludzi i uwierzyć, że może być lepiej niż
było dotąd. Życzymy darczyńcom pięknych świąt i zdrowia, dużo zdrowia - bo ono jest
najważniejsze."
Dziękujemy!
Zespół SZLACHETNEJ PACZKI

