
 

Drogi Darczyńco, Droga Darczyńczyni, 

dobro to wynik dzielenia! Weekend Cudów dowiódł tego z pełną mocą! Dziękujemy, że 
razem z nami zmieniasz historie Rodzin — dzieląc się czasem, uważnością i materialną 
pomocą.  
 
Szlachetna Paczka to pomoc, która wynika z chęci dzielenia się z drugim człowiekiem. Ta 
chęć jest w nas zakorzeniona tak głęboko, że nawet mając niewiele, potrafimy dostrzec kogoś, 
kto ma mniej i mu pomóc. Dzięki Tobie i Twoim bliskim, osoby w trudnej sytuacji wiedzą, że 
jest ktoś, kto ich dostrzegł i w nich wierzy. To pomoc, która przegania z ich codzienności 
bieżące troski, daje siłę do zmian.  
 
Teraz czas na prezent dla Ciebie.  
Zapraszamy do przeczytania wrażeń Rodziny (Pani Agnieszka z rodziną) i Wolontariusza z 
Weekendu Cudów, w trakcie którego Twoja paczka dotarła do Rodziny.  

Relacja ze spotkania z Rodziną przy wręczeniu paczki  

Rodzina była wzruszona ilością paczek i jej zawartością. Z radości płynęły łzy i słowa 
dziękuję. Duża radością był odkurzacz ilość żywności środków czystości. Ilość oleju do 
smażenia wzbudził kolejne łzy, jak i inne produkty spożywcze. Prezenty które otrzymała 
rodzina a przede wszystkim pani Agnieszka nie mogła uwierzyć w to co otrzymała gdyż 
prosiła tylko o naklejki do paznokci i kilka lakierów a otrzymała piękny zestaw do manicure 
płakała i dziękowała mocno przytulając i dziękując wielokrotnie. Córka Marta krzyczała z 
radości ciesząc się że dostała takie piękne lalki i do tego tak ich dużo. Nie chciała nawet 
rozpakować usiadła na łóżku przyglądając się i mocno przytulając do siebie. To wspaniałe 
widząc radość i wdzięczność rodziny oraz wzruszenie. Na koniec pani Agnieszka prosiła 
podziękować ludziom dobrego serca za taką wspaniałą dobroć że ich święta dzięki tej paczce 
będą wspaniałe i życie lżejsze.  

Słowo od Rodziny 

Dziękuję z łzami w oczach za wspaniałą pomoc dobre serce. Widząc zawartość i ilość czuję 
ciepełko w sercu, które daje nadzieję i otula leczy od złych myśli. Ta paczka sprawiła 
nadzieję na lepsze dni, dała siłę by walczyć i dążyć do doskonałości. To co czuję jest im 
ciężko obrać w słowa by okazać wdzięczność. Na koniec chcę złożyć życzenia świąteczne. 
" Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć życzenia świąteczne 
zdrowych pogodnych wesołych świąt w gronie najbliższych by były pełne ciepła spokoju i 



radości aby zawsze w waszych rodzinach panowała radość wiara i nadzieja oraz miłość. A na 
Nowy Rok sukcesów pogody ducha, spełnienia marzeń i wspaniałych ludzi wokół siebie aby 
zawsze świeciło słońce."  

Słowo od Wolontariusza 

Ze swojej strony chciałabym podziękować serdecznie za współpracę w przygotowaniu 
pomocy dla rodziny. Dziękuję również za odpowiedzialne przygotowanie paczki dzięki 
czemu mogłam uczestniczyć i współdzielić radość wraz z rodziną rozpakowującą prezenty. 
Dostarczenie paczki obfitowało w wiele emocji. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona ilością 
i zawartością wszystkich rzeczy. Mam nadzieję że szlachetna paczka będzie miała coraz to 
więcej takich darczyńców jak Państwo. Wszystkim osobom kompletującym paczkę 
chciałabym przekazać słowa uznania oraz wdzięczności za zaangażowanie się w 
kompletowanie i pakowanie paczek. Szczęście w oczach wszystkich domowników i kręcąc 
się łza w oku zastąpiła niewypowiedziane słowa. Mam nadzieję że będę miała jeszcze okazję 
spotkać się z Państwem przy kolejnej edycji Paczki. Na koniec pragnę złożyć życzenia 
świąteczne. 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i początku Nowego Roku pragnę złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia zdrowych i 
pogodnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! radość, 
pokój, nadzieję i miłość. i spełnienia marzeń!  
To wszystko wydarzyło się dzięki Tobie i Twojemu zaangażowaniu w Szlachetną Paczkę. 
Tylko razem możemy sprawić, że poruszających historii, jak te opisane w Raporcie o Biedzie, 
będzie tylko mniej.  
 
Dziękujemy, że jesteś z nami!  
 
Zespół Szlachetnej Paczki  
PS. W przypadku pytań lub wątpliwości możesz także skontaktować się z nami e-mailowo, 
wysyłając wiadomość na adres: darczynca@wiosna.org.pl  
 
Jeśli masz pytania związane z przekazaniem paczki Rodzinie – skontaktuj się z 
Wolontariuszem opiekującym się Rodziną.  
 

 


