
Zaplanowany obiad u Marty na 8 grudnia 2017 godz. 13 został opóźniony o godzinę. Powodem był 
brak zorganizowania miejsca na schowanie osobistych rzeczy zaproszonych gości (telefon, portel, 
klucze itp.) i przerwa na lunch dla funkcjonariuszy. 
O godz. 14 zostało otwarte pomieszczenie z boksami, gdzie goście wizytujący więźniarki mogą 
zostawić swoje rzeczy. Wówczas cała grupa zaproszonych osób weszła do specjalnie przygotowanej 
sali z udekorowanym skromnie dużym stołem, przy którym wszyscy wspólnie mogli usiąść i zjeść 3 
daniowy obiad.

Menu:

1. Zupa krem z czerwonych warzyw (pomidory, papryka) polana śmietaną

2. Danie główne 
Do wyboru: 
- łosoś w sosie pomidorowym, pieczone ziemniaki, gotowany brokuł i marchewka
lub
- baranina (2 plastry mięsa) w sosie pieczeniowym, pieczone ziemniakami, gotowany brokuł i 
marchewka. 

3. Deser - do wyboru:
- ciasteczko Brownie 
lub
- ciasto serowo-czekoladowe

Obiad trwał 2 godziny i kilka minut, po czym wszyscy zostali poproszeni o opuszczenie sali.
Miała być jeszcze kawa, ale nie została podana. 

Na koniec spotkania każda z więźniarek (oprócz Marty) dostała kawałki ciasta w jednorazowym 
opakowaniu.
     Dodatkowo 
Każda z więźniarek (oprócz Marty) mogła wręczyć swoim gościom prezenty. 

Spotkanie odbyło się w luźnej atmosferze. Mogliśmy cały ten czas spędzić miło, przytulając się i 
ciesząc każdą chwilą. Marta mogła rozkoszować się od dawna nie smakowanym brokułem, łososiem i 
baraniną. Cieszyła się każdym  kęsem. Podzieliliśmy się z nią deserem żeby mogła posmakować 
słodyczy. 

Miejsce przy stole zajęliśmy w odosobnieniu od całej grupy osób, dzięki czemu stworzyliśmy wspólną 
kameralną atmosferę w gronie Marta, siostra Monika, przyjaciele: Krysia i Rafał. 

Dziękujemy za ten  gest możliwości spędzenia wspólnego miłego czasu, zjedzenia wspólnego posiłku 
we wspaniałym towarzystwie, gdzie na chwilę można było zapomnieć o trudnościach i pocieszyć się 
każdą daną nam wspólną minutą. 
Oby kolejne takie możliwości choćby wzajemnego, niczym nieograniczonego towarzystwa i 
możliwości nie tylko wspólnego zjedzenia posiłku, były w miejscu i w gronie najbliższych Marcie 
osób...


