
Drogi Darczyńco, 
 
 
w SZLACHETNEJ PACZCE chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili sobie w życiu. 
Dziękujemy, że robisz to razem z nami!  
 
Chcemy wydobywać z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejsze. Dzięki przygotowanej przez 
Ciebie pomocy – wydobywasz piękno z rodziny, sprawiasz, że czuje się dla kogoś ważna. 
Naprawdę. Będziesz mógł o tym przeczytać w Prezencie. 
 
 
Ty obdarowałeś rodzinę. A teraz rodzina i wolontariusz, który się nią opiekował chcą teraz 
obdarować Ciebie.  

Relacja z wręczenia paczki Rodzinie. 
Coś niesamowitego, bo jak inaczej można to opisać? Rodzina była bardzo szczęśliwa gdy 
otrzymała pralkę, tuż po tym drewno, które było im tak bardzo potrzebne, a to nie był wcale 
koniec niespodzianek. Proszę sobie wyobrazić mały pokoik, w którym na kanapie siedzą 
rodzice z maluchem na kolanach, a dookoła nich strażacy wnoszący kolorowe pudełka 
wypełnione ich pragnieniami. Nagle pan Józef ze zdziwieniem i już zaszklonymi od łez 
oczami pyta się; " To jeszcze nie koniec? Już nie ma miejsca na podłodze!". Gdy wniesiono 
wszystkie prezenty rodzina przystąpiła do ich otwierania. Każda jedna rozpakowana paczka 
sprawiała, że na twarzach rodziny gościł coraz większych uśmiech, zwłaszcza na buźce 
Pawełka któremu mama pokazała nowe zabawki. Po rozpakowaniu następnych prezentów, 
w tym tych z żywnością, pani Rozalia stwierdziła, że w tym roku kolacja wigilijna będzie 
bardzo udana bo ma wystarczająco składników by przygotować 12 potraw. Nigdy wcześniej 
nie widziałam też żeby ktoś tak bardzo cieszył się z nowych ubrań jak pan Józef. "Nie będę 
już musiał wstydzić się, że noszę cerowaną kurtkę. Pasuje jak ulał!" -powiedział 
zadowolony przymierzając nową część garderoby. Myślę, że nadchodzące święta zostaną tej 
rodzinę na długo w pamięci i będą pełne magii właśnie dzięki programowi Szlachetnej 
Paczki, jak i ludziom którzy zaangażowali się w to by im pomóc.  

Co chce przekazać wolontariusz?  
Ja również chciałabym podziękować Państwu za przekazaną pomoc rodzinie jak i trud który 
został włożony w przygotowanie dla niej paczki. Była ona zorganizowana na medal czego 
dowodem są łzy szczęścia tych ludzi. Jest mi niezmiernie miło, że są osoby, którym 
nieszczęścia i bieda innych nie jest obojętna. Dobro wraca i tego również życzę Państwu. 
Mam nadzieję, że w przyszłej edycji zechcecie również swoim działaniem wspomóc 
Szlachetną Paczkę. Z serca gorąco dziękuję.  

Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?  
"Serdecznie dziękujemy za wszystko co Państwo przygotowaliście dla nas. Nie macie 
pojęcia jak bardzo jesteśmy Wam wdzięczni. Zupełnie nie spodziewaliśmy się czegoś 
takiego, to niesamowite. Zupełnie nie wiemy co powiedzieć i jak dziękować za tak okazaną 
pomoc. Brak mi słów, a ze wzruszenie jest mi tym trudniej cokolwiek powiedzieć. Właśnie 
dlatego przygotowaliśmy kartkę z podziękowaniami chociaż to i tak niewiele w porównaniu 
z tym co otrzymaliśmy ". 

 
 
Dziękujemy!  
Zespół SZLACHETNEJ PACZKI 

 


