
 

 

Drogi Darczyńco, 
razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro!  

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

zencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się czu-

jemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza, kiedy wydają się nierealne. Wolontariusz, który 

opiekował się rodziną (oznaczonej numerem SWI-1458-504064), chciał przekazać kilka słów od 

siebie. 

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

Rodzina była bardzo zaskoczona z naszego przybycia. Byli pod wrażeniem, gdyż nie spodziewali 

się, że zostaną obdarowani tak dużą ilością prezentów. Rodzice i dzieci byli wzruszeni na widok 

tylu paczek. Najbardziej zaskoczył ich laptop i robot kuchenny: "Laptop na pewno przyda się na-

szej starszej córce, która będzie z niego korzystać, gdyż ułatwi jej on edukację. Będzie mogła do-

wiadywać się nowych rzeczy, przyda jej się do szkoły. Natomiast robot kuchenny był moim naj-

większym marzeniem" - mówi Pani Dorota. "Byłam bardzo zaskoczona na jego widok. Na pewno 

nie raz będę z niego korzystać, gdyż lubię gotować". Pani Dorota była pod wielkim wrażeniem - 

jeszcze nigdy nikt nie podarował im aż tylu prezentów. Rodzina była szczęśliwa na widok żywno-

ści, środków czystości i ogólnie całej zawartości paczek, które im się przydadzą i sprawią, że te 

święta będą weselsze. Rzeczy z paczki bardzo pomogą rodzinie, dzięki tej pomocy zaoszczędzą na 

codzienne życie.  

Co chce Państwu przekazać wolontariusz:  

Bardzo dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie w udział w projekcie Szlachetna Paczka 

i udzielenie bezinteresownej pomocy dla potrzebującej rodziny. Państwa prezent był naprawdę 

wspaniały. Paczka jest imponujących rozmiarów i jestem pewna, że bardzo pomoże rodzinie. Dzię-

kuję raz jeszcze od siebie. Życzę dużo zdrówka, szczęścia, wesołych, rodzinnych świąt i wszyst-

kiego, co najlepsze na nowy rok. 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:  

Z całego serca dziękujemy Państwu za okazaną nam pomoc. Nigdy nie spodziewalibyśmy się tak 

wielkiego daru. Są Państwo naprawdę hojnymi i dobrymi ludźmi, którzy pomagają potrzebującym 

bezinteresownie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że udzielili Państwo nam tak dużej pomocy, która 

wspomoże nas i pozwoli spędzić wspaniałe święta. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy Państwu 

wszystkiego, co najlepsze, dużo szczęścia, zdrowia i pięknych, wesołych świąt. 

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

rych odwiedziło ponad 10 000 wolontariuszy. Paczki przygotowało ponad 700 000 darczyńców. 

Dziękujemy, że byłeś wśród nich. W załączniku e-maila znajdziesz imienny certyfikat z podzię-

kowaniem za udział w projekcie.  

 

http://www.szlachetnapaczka.pl/

