Zespół Szkół w Klęce udostępnił post użytkownika Przedszkole Stokrotka
Maria Szeszuła.
Kochani, dokładnie tydzień temu odbył się finał akcji Szlachetna PACZKA
a emocje nadal nie opadły! Wszyscy razem dokonaliśmy niemożliwego- rodzina
którą wybraliśmy otrzyma centralne ogrzewanie jeszcze przed świętami:):)
Razem z przedszkolem paczkę współtworzyli ludzie o dobrym sercu, którym
udało się zaangażować również kilka firm i instytucji ( kolejność
przypadkowa): Zespół Szkół w Klęce, TRiM-tech; Zespół Szkół im. gen. J. H.
Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą, Phytopharm Klęka, Urząd Gminy
Nowe Miasto nad Wartą, TERAPIOTEKA, V-bud Walkiewicz, Kupiec, OSP Wolica
Kozia; Niezliczona ilość osób która dzieliła się jedzeniem, przyborami szkolnymi,
ubraniami oraz artykułami chemicznymi dała rodzinie nie tylko zapas na
nadchodzącą zimę ale także wiarę w ludzkie dobro i pomoc:) Niebawem
odwiedzi nas również wspaniała wolontariuszka Pani Kinga wraz z "Człowiekiem
Paczką" z Szlachetna Paczka Środa Wielkopolska aby w imieniu rodziny
podziękować wszystkim za pomoc:)

Relacja z wręczenia paczki Rodzinie.
Na dworze prószył śnieg, a po białych od puchu drogach pędził do rodziny
wypełniony paczkami samochód. W oknie czekała już na wolontariuszy dwójka
dzieci. Dojeżdżający na podwórze wolontariusze zostali przywitani przez dzieci,
które szybko otwarły im drzwi i ochoczo przystąpiły do pomocy, nosząc
do domu najlżejsze spośród kartonów. W tym czasie radosna mama parzyła
kawę dla wszystkich gości, także dla kierowców. Po wniesieniu paczek padł
sygnał do startu i dzieci zaczęły je rozpakowywać. Towarzyszyła temu wielka
radość i śmiech. Dziewczynka nie potrzebowała nawet nożyczek - darła kartony
własnymi rękoma, chcąc jak najszybciej poznać ich zawartość. Rodzeństwo
szybko odnalazło swoje plecaki, które bardzo im się spodobały. Oboje zaczęli
pakować do swoich nowych toreb odkryte skarby, by zaklepać je dla siebie.
Chłopiec schował w swoim plecaku zabawki, ukochaną Mambę oraz kilka
innych słodyczy. Dziewczynka szczególnie upodobała sobie bluzkę z konikiem

oraz szkolne materiały. Widząc ich ilość powiedziała: "Mamo, patrz ile tego!
Przecież ja tego nigdy nie zużyję! Teraz mogę rysować i rysować i możemy
porozwieszać rysunki na całych ścianach!". Również jej brat zainteresował się
kartonem z przyborami i znalazł w nim flet, na którym ku radości pozostałych
nieudolnie próbował grać :) Mama dzieci przyglądała się z boku, próbując
ukryć wzruszenie. Nie było jej łatwo powiedzieć, z czego cieszy się szczególnie.
Oczywiście największą ulgą będzie dla niej posiadanie ogrzewania centralnego
oraz zapas drewna, ale równie mocno cieszy się z zapasu żywności. Boi się
tylko, czy uda jej się schować słodycze przed domowymi łasuchami :) Kobieta
wspomniała również o mikserze, dzięki któremu będzie mogła z większą
łatwością piec ciasta dla ukochanych pociech. Po skończonej pracy wszyscy
zjedli po kawałku placka i w świetnych nastrojach jeszcze przez dłuższą chwilę
rozmawiali.

Co chce przekazać wolontariusz?
Kochani! Bardzo, bardzo dziękuję Wam za całe dobro, które okazaliście
rodzinie, którą się opiekuję. Spełniliście wszystkie potrzeby i to z nawiązką.
Odmieniliście życie tej rodziny! Jesteście niesamowitymi ludźmi, pełnymi ciepła.
Poznanie Was było dla mnie ogromną przyjemnością i wierzę, że spotkaliśmy
się nie po raz ostatni. Dziękuję także w imieniu pozostałych wolontariuszy
za całą radość, jaką wnieśliście do naszego magazynu. Zapraszamy do nas także
za rok! :) Życzę Wam, żeby Wasze święta były radosne i niezapomniane!
Jesteście cudowni, dziękuję!!!

Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
"Nie mam słów... Tak bardzo dziękuję za to wszystko. Liczyłam na jeden
kartonik, a dostałam ich 60! To jest niesłychane. Dziękuję Państwu z całego
serca.
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Dziękujemy!
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