
 

  

Drogi Darczyńco, 

 

razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro!  

 

Dziękujemy za czas, zaangażowanie w przygotowanie paczki. Miłość wyraża się w 

trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami 

wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się 

nierealne. 

 

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem LBU-1632-504699), chciał 

przekazać kilka słów od siebie. 

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

Kiedy wjechaliśmy na podwórko dwoma samochodami, które "po brzegi" wypełnione były 

paczkami, pani Weronice wyrwało się "Panie Jacku! pan chyba zwariował!". Oczywiście 

wyjaśniłem, że to darczyńca przygotował tak wspaniały prezent. Po wniesieniu wszystkich 

paczek Robert, który siedział w swoim krzesełku, zaczął machać rączkami i krzyczeć, że 

kocha Mikołaja, który mu to wszystko przyniósł. Pani Weronika pobiegła do kuchni po 

stroik, który przygotowała dla darczyńcy, cały czas powtarzając, że to sen i że nie może w to 

wszystko uwierzyć. Marian zajął się rozpakowywaniem paczek. Po otwarciu każdej z nich 

następowała chwila ciszy, która przeradzała się w okrzyki radości. Kiedy w jednej z paczek 

chłopiec znalazł tablet, w oczach pojawiły mu się łzy. Usiadł na krześle i kolejne kartony 

musiała otwierać pani Weronika, która stwierdziła, że wszystko im się bardzo przyda i że 

szykują się najpiękniejsze Święta w jej życiu. W paczkach były ozdoby choinkowe i 

naczynia, które wykorzysta na Boże Narodzenie. 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz: 

Bardzo serdecznie chcę podziękować za współpracę i za to, że potraktowała Pani swoje 

"zadanie" tak profesjonalnie i odpowiedzialnie. Cieszę się, że wśród praktycznych i 

niezbędnych do funkcjonowania przedmiotów, pojawiły się te bardzo osobiste i sprawiające 

po prostu radość. 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina: 

Pani Weronika nie może uwierzyć w to, że tak wielu osobom zależało na niej i jej rodzinie. 

Że te wszystkie wspaniałe paczki przygotowane są specjalnie dla nich i spełniają ich 

życzenia. Prosiła mnie, żebym przekazał serdeczne podziękowania i życzył wszystkim 

zdrowych i spokojnych Świąt. 

W XV edycji SZLACHETNEJ PACZKI impuls do zmiany otrzymało ponad 20 700 rodzin, 

których odwiedziło ponad 10 000 wolontariuszy. Paczki przygotowało ponad 700 000 

darczyńców. Dziękujemy, że byłeś wśród nich. W załączniku e-maila znajdziesz imienny 

certyfikat z podziękowaniem za udział w projekcie. 

 

 


