
Szlachetna Paczka 2014

W tym roku robiliśmy paczkę dla  bardzo licznej  rodziny.  Pani  Hanna (38 l.)  wraz z  mężem Panem Arturem (44 l.) 
wychowują dziewiątkę dzieci: Anetę (12 l.), Agnieszkę (11 l.), Aleksandrę (10 l.), Adama (8 l.), Andrzeja (7 l.), Arkadiusza (5 l.), 
Adriana (4 l.), Alicję (3 l.)  oraz roczną Anię. Rodzina żyje w trzypokojowym mieszkaniu z kuchnią i  łazienką. Utrzymanie 
i wychowanie takiej gromadki dzieci nie jest łatwe. Zważywszy na to, że Pani Hanna na co dzień musi się nimi zajmować i nie 
może podjąć pracy. Rodzina utrzymuje się z pensji Pana Artura oraz zasiłków i dopłat do mieszkania. 
Rodzina, choć znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, emanuje niesamowitym ciepłem i miłością. Pan Artur pracuje kiedy 
tylko może, także w weekendy, żeby zapewnić rodzinie wszystko. Pani Hanna zajmuje się domem, co z pewnością nie jest łatwe  
przy tylu dzieciach. Najstarsze dzieci, pomimo młodego wieku, są bardzo odpowiedzialne - pomagają mamie w codziennych 
obowiązkach, jak i w opiece nad młodszym rodzeństwem. Widać, że choć żyją skromnie, tworzą uśmiechniętą i kochającą się  
rodzinę.  Rodzina  byłaby wdzięczna  za  żywność  i  środki  czystości,  które  przy  tylu  domownikach,  są  codziennie  potrzebne 
w dużych ilościach. Ogromną pomocą byłyby także materiały szkolne, które choć szanowane przez dzieci, bardzo szybko się 
zużywają.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
Reklamówek z rzeczami było tyle, że musieliśmy robić kilka kursów, aby wszystko wnieść na trzecie piętro. Dzieciaki czekały  
w drzwiach z ogromnymi uśmiechami. Rodzina najbardziej cieszyła się z otrzymanej żywności i środków czystości, a dzieciaki  
z mnóstwa zabawek.
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie za zorganizowanie mnóstwa żywności, 
środków czystości, materiałów szkolnych oraz zabawek dla tak licznej rodziny. Dzięki Waszej pomocy rodzina poczuła, że ktoś 
się o nich troszczy oraz o nich dba i będą mogli w spokoju przeżyć Święta Bożego Narodzenia. Swoimi darami sprawiliście  
rodzinie mnóstwo radości, szczególnie dzieciakom! Bardzo dziękuję!
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
Rodzina w późniejszej rozmowie z wolontariuszami, serdecznie dziękowała i kilkakrotnie zaznaczała, że Darczyńcy to osoby 
o wielkich sercach, skoro już drugi raz przygotowali dla nich tak ogromną pomoc.


