
Szanowni Państwo, 

To prawdziwy zaszczyt móc z Państwem brać udział w akcji pomocy potrzebującym, dla których najmniejszy gest 

wsparcia staje się bodźcem do walki z przeciwnościami losu i niezawinionym ubóstwem. A Państwa wsparcie nie było 

małe, choć wiem, że i wśród nas są osoby, dla których codzienność wiąże się nie z decyzją „co sobie kupić” tylko „czy 

stać mnie żeby kupić”. Tym z Państwa najserdeczniej dziękuję. 

Wszyscy Państwo okazaliście ogrom serca i wielką hojność. Udało nam się zebrać 5540 zł oraz dary rzeczowe, których 

wartość szacuję na ok. 1500 zł.  

Za zebrane pieniądze kupiliśmy wszystko, o co Pani Małgorzata prosiła – mikrofalówke, krzesło do biurka, stolik i 

krzesełka dla rocznej Wiktorii, buty dla mamy, pantofelki i rajstopki dla dziewczynki, kołdrę i poduszkę, dużo 

kosmetyków i środków czystości, duuużo jedzenia i duuużo pieluch.  

W formie podarków przynieśliście Państwo m.in. zabawki, pluszowy termofor w kształcie słodkiej owieczki, buty, 

odzież, chusteczki nawilżane, kosmetyki, artykuły spożywcze, książki dla Pani Małgorzaty i książeczki dla Wiktorii, 

bloki, kredki, kolorowankę, torebkę, kosmetyczkę, pościel i duuużo pieluch. 

Zakupy i podarki wypełniły 20 pudeł, w tym jedno bardzo duże. Do paczek trafił też 1000 zł w gotówce na te 

potrzeby, na które nie da się odpowiedzieć paczką. 

Poniżej trochę zdjęć poglądowych 







Za pomoc w zbiórce pieniędzy dziękuję dziekanatom, szczególnie Pani Małgosi i Pani Ani z WG, Pani Magdzie z WAW 

oraz Pani Joasi i Dorotce z WKiRDS a także koleżankom z Działu.  

Za pomoc w pakowaniu dziękuję Eli i Monice z DFK, Krzyśkowi i Robertowi z DAG, Marcinowi z RP, Dorotce i Panu 

Grzegorzowi z WR, a za pomoc w przygotowaniu paczek do wywiezienia dodatkowo Pani Ani i Panu Stasiowi z DAG.

Pudła zawiozłam w sobotę do magazynu Szlachetnej Paczki, a stamtąd wolontariusze dostarczyli je do 

obdarowywanej rodziny. Wg relacji wolontariuszki odpowiedzialnej za rodzinę Pani Małgorzata była zaskoczona 

ilością podarków,  wzruszona Państwa hojnością i „przeszczęśliwa” (cytat). Poczuła, że ktoś jej dobrze życzy, zyskała 

nadzieję, że wszystko się ułoży i spokój co do zaspokojenia bieżących potrzeb w najbliższym czasie. Ta chwila ulgi to 

dla niej największy prezent na Święta. 

To Państwo sprawiliście, że jej świat stal się piękniejszy.

Pieniądze wpływające po terminie przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 indeksów dla dzieci w ramach 

Akademii Przyszłości oraz wsparcie finansowe organizacji paczek dla rodzin, które nie znalazły darczyńców. 

Poniżej linki do profili dzieci, którym te pieniądze pomogą odnaleźć się w trudnej sytuacji szkolnej i rówieśniczej 

(można skopiować w przeglądarkę). 

https://akademiaprzyszlosci.org.pl/profil-dziecka/10368

https://akademiaprzyszlosci.org.pl/profil-dziecka/11275

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu, że zechcieliście się podzielić dobrem, które macie w sercach. 



Wolontariusze Szlachetnej Paczki przekazali nam dyplom uczestnictwa oraz słodycze i kilka gadżetów reklamowych 

firm sponsorskich wspierających także akcję. Rozprowadzam je wśród osób pomagających przy sprawach 

technicznych (pośrednictwo w zbiórce datków, pakowanie). 

Monika Maj


