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W tym roku wybraliśmy rodzinę, której pomagaliśmy w zeszłym roku. Pani Hanna (39 l.) wraz z mężem Arturem (45 l.) 
wychowują dziewiątkę wspaniałych dzieci: Anetę (13 l.), Agnieszkę (12 l.), Aleksandrę (11 l.), Adama (9 l.), Andrzeja (8 l.),  
Arkadiusza (6 l.), Adriana (5 l.), Alicję (4 l.) oraz dwuletnią Anię. Rodzina mieszka w trzypokojowym mieszkaniu z łazienką  
i kuchnią. Śpią na łóżkach piętrowych bo zwykłe zajmowały by za dużo miejsca. Utrzymanie tak dużej rodziny nie jest łatwe.  
Obecnie rodzina utrzymuje się dzięki pensji Pana Artura oraz zasiłków.

Rodzina  wspiera  się  wzajemnie  w  obowiązkach  domowych.  Najstarsza  córka  bardzo  dobrze  się  uczy  jest  najlepszą 
uczennicą w klasie. Starsze dzieci pomagają młodszym dzieciom. Atmosfera panująca wśród domowników jest bardzo miła 
i ciepła.  Jednak największym skarbem rodziny jest  razem spędzany czas,  wspólne granie w gry planszowe,  czy wyjście  na 
darmowe koncerty. Są wspaniałą kochającą się rodziną. Rodzinie najbardziej przydadzą się żywność, środki czystości i materiały 
szkolne. Te potrzeby najmocniej obciążają na co dzień budżet rodziny.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki:
Pakunków było całe mnóstwo. Dzieci niecierpliwe czekały na moment, kiedy wszystkie pudła zostaną wniesione do mieszkania 
i nastąpi długo wyczekiwany moment. Po otwarciu paczek na twarzach dzieci malował się promienny uśmiech, każde dziecko 
znalazło  coś  specjalnie  dla  niego.  Dzieci  zwróciły  szczególną  uwagę  m.in.  na  dużego  pluszowego  łosia  i  zestaw  małego 
majsterkowicza. Pani Hanna kilkakrotnie powtarzała słowo "dziękuję". Powiedziała również, że otrzymana żywność pozwoli 
zaoszczędzić parę groszy w budżecie domowym i nie będą musieli jej kupować na święta. Nic się nie zmarnuje.
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Pragnę serdecznie podziękować Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie, wszystkim "dużym i małym darczyńcom", którzy po 
raz trzeci przygotowali paczkę właśnie dla tej rodziny. Chciałbym życzyć wszystkim sukcesów w nadchodzącym nowym roku 
i równie dużej charyzmy niesienia pomocy innym. Otrzymane prezenty przerosły moje oczekiwania. Wielkie dzięki, jesteście 
SUPER Darczyńcami. Dzięki Waszej pomocy na twarzach dzieci można było dostrzec promienny uśmiech!
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
"Chciałabym bardzo podziękować wszystkim dobrym ludziom, którzy przyczynili się do przygotowania Paczki - Darczyńcom 
i Wolontariuszom. Nie spodziewaliśmy się takiego ogromu, wszystko bardzo się nam przyda."


