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 Pani Anna (70 lat) i Pan Franciszek (56 lat); 

 Identyfikator w systemie Szlachetnej Paczki:  
MLP-2494-022204; 

 Najważniejsze potrzeby: 

 - kołdry, 
- poduszki, 
- pościel, 
- koce, 
- czajnik, 
- odzież zimowa, 
- środki czystości, 
- żywność. 



 Przeprowadzona w dniach 28 listopada  
- 7 grudnia 2016 roku wśród Doktorantów  
i Pracowników. 

 Łącznie zebrano 1315 zł! 





  









 



 „ Podczas wnoszenia paczek do mieszkania, pani Ania oraz pan 
Franciszek nie ukrywali zdziwienia oraz wzruszenia, że 
prezentów jest tak dużo. Po wniesieniu wszystkich pani Ania  
z wrażenia usiadła na krześle i powiedziała, że musi ochłonąć 
zanim zacznie je otwierać, a pan Franciszek poszedł po 
nożyczki, aby usprawniło to otwieranie paczek i wraz  
z wolontariuszami zaczął rozpakowywać prezenty. Każdy  
z podarunków pani Ania oglądała dokładnie i nie ukrywała 
zadowolenia, szczególnie kiedy zobaczyła dużo żywności, która 
ułatwi jej przygotowanie posiłków oraz jej ulubione czekolady, 
które, jak mówiła, będzie miała do wieczornej herbaty. Cieplutkie 
koce wzięła do rąk i podziwiała jakie są mięciutkie. Pan 
Franciszek, kiedy w jednej z paczek zobaczył maszynkę do 
włosów, bardzo się ucieszył i powiedział, że od teraz nie będzie 
musiał chodzić do kolegi, tylko sam urządzi sobie salon 
piękności w mieszkaniu. Nowy czajnik pani Ania i pan Franciszek 
oglądali i cieszyli się, że nie będą już musieli używać tego na 
prąd. Szczególne wzruszenie w rodzinie wywołała kartka  
z życzeniami, rodzina jest bardzo wdzięczna za miłe słowa.” 

 



 Wolontariuszka Ania: 

 „ Serdecznie dziękuję za wybranie rodziny 
pani Ani i pana Franciszka. Cieszę się, że 
paczka została wykonana tak solidnie. 
Dziękuję za współpracę i przekazaną rodzinie 
pomoc. Pięknym akcentem było dołączenie 
od Państwa kartki świątecznej, miło było 
zobaczyć wzruszenie rodziny czytając ją.” 

 



 Pani Ania i pan Franciszek chcieli przekazać 
najserdeczniejsze podziękowania za tak 
bogaty prezent oraz życzenia na 
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia - 
zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. 
Dziękują również za kartkę świąteczną. Życzą 
powodzenia i pomyślności w kolejnych 
etapach życia zawodowego i osobistego.  





 


