
RELACJA   Z   WRĘCZENIA  SZLACHETNEJ PACZKI  !!!! 

 
WITAM BARDZO SERDECZNIE 

Przesyłam na Pani pocztę relacje z wręczenia paczek rodzinie. Oficjalne dokumenty zostaną 

Przekazane Państwu przez  Stowarzyszenia Szlachetna Paczka jako tzw. "Prezent dla 

Darczyńcy". Wiem, ze w tym roku są z tym jakieś opóźnienia, ponieważ wszystkie 

formularze sprawdzane są w Krakowie w siedzibie stowarzyszenia. Certyfikat i Kartki 

świąteczne  od rodziny przekaże Państwo za Pośrednictwem Poczty Polskiej  ( prześle je na 

adres ILO w koninie na Pani nazwisko) Pozdrawiam i Jeszcze raz przepraszam za opóźnienia. 

 

Relacja ze spotkania z rodziną. 

Rodzina była zaszokowana ilością  i zawartością paczek przygotowanych dla niej.Przy 

wypakowywaniu paczek z samochodu zapytano delikatnie, które z pudełek jest przeznaczone 

dla nich. Kiedy usłyszano, że wszystkie paczki są przygotowane z myślą o nich nie potrafiła 

w to uwierzyć. Przy rozpakowywaniu paczek nie było końca podziękowań. Rodzina bardzo 

ucieszyła się z żywności i butów zimowych. Mała Zuzia musiała koniecznie przymierzyC 

swoje nowe kozaczki z bohaterkami ulubionej baki i dumnie przechadzała się po pokoju  w 

oczekiwaniu, ze wszyscy będą ja podziwiać i chwalić:).Pani Asia , tak się wzruszyła na widok 

nowej kuchenki,że na jej policzkach pojawił się łzy. Przypomniała sobie, że ma po mamie 

zeszyt z przepisami na ciasta i na świta w nowym piekarniku upiecze makowiec dla dzieci. 

Bardzo ucieszył się również z przeróżnych przyborów szkolnych. Rodzina cieszyła się 

niezmiernie z wszelkich środków czystości: mydełek, kremów, szamponów itp. Rzeczy tych 

było tak wiele i przeróżnego rodzaju. Byli wprost zachwyceni. Jakże wielką radość sprawiły 

jej poduszki, kołdry. Wielkie wzruszeni,radość i mnóstwo emocji. Rozpakowanie wszystkich 

pacek zapewne zajmie im kilka dni. Zbyt małe są słowa, by opisać wielką radość rodziny z 

otrzymania TAKIEGO prezentu."To będą najlepsze święta na świeci, mamusiu już nie musisz 

się martwić "- powiedziała Gabriela do swojej mamy mocno ja przytulając. 

 

Rodzina pragnie przekazać takie słowa 

Rodzina napisała takie słowa w przygotowanej przez dzieci kartce świątecznej: "Czasem 

wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...wtedy proste dziękujemy zawiera wszystko co 

wyrazić chcemy. Bardzo dziękujemy..." 

Jesteśmy bardzo wzruszeni, że pomyśleliście o nas przygotowując tę Paczkę. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali w projekt Szlachetnej Paczki. Pragniemy złożyć 

Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech radość płynąca z umiejętności dzielenia 

się z innymi zawsze Wam towarzyszy.Rodzina Aniołów 

 

Kilka słów od wolontariusza 

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzinom za zaangażowanie się 

w przygotowanie PACZKI. W szczególny sposób dziękuję tym rodzinom, które mimo 

swego niedostatku potrafią dzielić się z bardziej potrzebującymi od siebie. Moje 

szczególne podziękowania pragnę złożyć nauczycielom – opiekunom Szlachetnej Paczki, 

za wspaniałą koordynację i miłą współpracę. Szczególne słowa podziękowania pragnę 

skierować do Dyrekcji  ILO w Koninie za włączenie się w projekt Szlachetnej Paczki 

oraz propagowanie wśród młodzieży wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

BARDZO DZIĘKUJĘ! 

 


