
Kartki z kalendarza wydarzeń szkolnych 

 

     Od 21 listopada do 10 grudnia 2016r… 

  

 

… w „Kluczu” trwała akcja „Szlachetna paczka” . Pojawiły się 

informacje o „naszej rodzinie”, pudła na podarunki, rodzice          

z dziećmi ruszyli na poszukiwanie wymarzonych prezentów. 

Koordynacji akcji podjęła się pani Marta Żelazna. 

W piątek , 9 grudnia,  wszystkie podarunki zostały sumiennie 

spakowane przez drużynę pań: Martę Żelazną,  Magdalenę Pietrzyk, 

Iwonę Owczarzak i Anetę Żejmo. 

Pani Marta Żelazna koordynowała całą akcją do końca i w sobotę 

wspólnie z mężem dostarczyła do punktu w Barczewie szlachetną 

paczkę od "Klucza". 

Serdecznie dziękujemy  za szlachetne i serdeczne 

zaangażowanie każdemu Darczyńcy, który ofiarował swój czas,  za 

prezenty wybierane z sercem i wielką uważnością. 

Szczególne podziękowania jednak należą się Państwu Żelaznym! 

Pomogli nam być lepszymi :-) 

Dyplom uznania dla "Klucza" za udział w akcji Szlachetna 

Paczka zawiera ważne zdanie 

"Dziękujemy, że razem z nami zmieniacie świat na lepsze!" 

 

 

A to relacja wolontariuszy… 



 

 

Drogi Darczyńco, 
 

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!  

 

Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy 

SZLACHETNEJ PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca 

rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza 

kiedy wydają się nierealne.  

 

Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas 

dostarczenia Paczki. 

 

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem WAR-2454-545601), chciał 

przekazać kilka słów od siebie. 

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

Niestety podczas naszej wizyty przy wręczaniu paczki pan Jerzy był chory, jednak nawet złe 

samopoczucie nie przeszkodziło w radości jaką przyniosła paczka. Oczywiście głównymi 

"rozpakowywaczami" byli chłopcy i to oni biegali od kartonu do kartonu krzycząc: "Tato, 

tato zobacz!". Każda rzecz była wyciągana i pokazywana tacie który siedział przy stole i nie 

mógł ukryć wzruszenia, w oczach pojawiły się łzy. Odnalezione w paczkach ubrania od razu 

się chłopcom spodobały i zostały przymierzone. Największe okrzyki jednak rozległy się 

kiedy ujrzeli wymarzone piłki. Nie trudno odgadnąć że nawet nasi wolontariusze nie mieli 

wyjścia i musieliśmy rozegrać krótki mecz! :) 

Co chce przekazać Tobie wolontariusz: 

Dziękujemy Państwu za tak ogromną i świetnie przygotowaną pomoc. Bycie wolontariuszem 

ma w sobie wiele ciekawych aspektów, jednym z nich jest możliwość współpracy i poznanie 

tak wspaniałych osób jak Państwo. Cieszymy się że nasze hasło: "Jeden za wszystkich 

wszyscy za jednego!" jest Wam tak samo bliskie. Wierzymy w to, że dzięki takim osobom 

wrażliwym na cudzą krzywdę jak Państwo uda nam się razem zmienić świat na lepsze. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i oczywiście zapraszamy do udziału w przyszłorocznym 

finale. Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku. 

Co chce powiedzieć od siebie rodzina: 

Bardzo dziękujemy, jestem zaskoczony! To ogromna pomoc, nie spodziewałem się tego. 

Dziękuję jeszcze raz i życzę wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku! 

 

Darczyńco, w załączniku e-maila znajdziesz imienny certyfikat z podziękowaniem za 

udział w programie. 

 

  

http://www.szlachetnapaczka.pl/

