Kochani Darczyńcy

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

Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki. 
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
Pani Zuzanna powitała nas wraz z Gabrysią i Renatą przed domem. Serdecznie uściskałyśmy się. Do wypakowywania prezentów przydał nam się także Franek, ponieważ przywieźliśmy aż 37 paczek. Pani Zuzanna nie mogła wyjść 
z podziwu, że całe załadowane auto to paczka dla jej rodziny. "To prezent 
z nieba!" - mówiła, na co ja powiedziałam, że darczyńcami są wspaniali uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele ze szkoły podstawowej. "I to wszystko od dzieci? Boże, jakie ludzie mają dobre serca!". Kiedy wszystkie pakunki były już w domu, łzy wzruszenia pojawiły się na twarzy pani Zuzanny. Otwierając po kolei pięknie zapakowane pudła wykrzykiwała radośnie: "Ile tego wszystkiego! Nie spodziewałam się, że tak dużo prezentów dostaniemy! Myślałam, że będzie to jedna paczka i też bym się ucieszyła, a tu aż tyle! Ucieszyłabym się nawet 
z kilograma mąki na uszka, a tu tyle wszystkiego!". Nie mogła wyjść z podziwu, że aż tyle wspaniałych podarków otrzymała jej rodzina. Bardzo ucieszyły ją kołdry, poduszki, piękna nowa pościel. Każdy z domowników wybrał dla siebie kocyk. Franek był zachwycony wszystkimi artykułami szkolnymi oraz pięknym plecakiem, do którego od razu przepakował swoje książki. Ogromnie ucieszyła go też piłka, bo bardzo lubi grać "w nogę". Pani Zuzanna ze łzami wzruszenia przymierzała swoją piękną bluzę oraz oglądała kosmetyki dla siebie. Pan Jan szczerze dziękował za buty oraz zestaw pianek do golenia. Brakowało mu słów podziękowania. Renata 
z uśmiechem na twarzy wyciągała kolejne upominki. Gabrysia również była zachwycona prezentem dla niej. Sebastian z wielką radością przymierzał fantastyczne korki i wraz z Frankiem podawali sobie piłkę. Cała rodzina była niezwykle przejęta tym, co ich spotkało. Mówili, że nie spodziewali się czegoś podobnego. Wszyscy po kolei ściskali mnie i bardzo dziękowali. I mnie również łzy kręciły się w oku ze wzruszenia, gdy patrzyłam na radość rodziny.

Co chce powiedzieć od siebie rodzina:
Dziękujemy serdecznie za wspaniałe i ogromne prezenty, bardzo się cieszymy. Wszyscy macie ogromne i gorące serca. Życzymy Wam dużo zdrowia. Wielkie, wielkie dzięki!


