
 

Drogi Darczyńco, 

w SZLACHETNEJ PACZCE chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili sobie w życiu. Dziękujemy, że robisz 

to razem z nami! 

Chcemy wydobywać z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejsze. Dzięki przygotowanej przez Ciebie 

pomocy – wydobywasz piękno z rodziny, sprawiasz, że czuje się dla kogoś ważna. Naprawdę. Będziesz 

mógł o tym przeczytać w Prezencie. 

Ty obdarowałeś rodzinę. A teraz rodzina (oznaczona numerem MLP-2721-557741), wolontariusz, który 

się nią opiekował chcą teraz obdarować Ciebie. 

Relacja z wręczenia paczki Rodzinie. 

Wszyscy członkowie po otwarciu paczek bardzo się ucieszyli. Pani Małgosia nie mogła uwierzyć w to, ile 

paczek zostało przygotowanych. Myślała, że to będzie tylko jedna paczka i jej córki wyliczały, która z nich 

ją otworzy. Niespodziewanie jednak do mieszkania dotarło 12 prezentów pięknie zapakowanych w 

świąteczny papier. Najmłodsza Julka po otwarciu paczki, w której znajdowały się skrzypce, nie mogła 

uwierzyć w to, co zobaczyła. Ścisnęła mamę mocno za rękę i przejechała swoją dłonią po strunach. Była 

bardzo wzruszona. Od razu chciała na nich zagrać. Zaproponowała, że wykona mały koncert na swoich 

już nowych skrzypcach specjalnie dla nas. Z każdą otwieraną paczką członkowie rodziny nie mogli 

powstrzymać łez wzruszenia. Emocje wzięły górę, gdy pani Małgosia przeczytała piękne życzenia od 

uczniów szkoły, która była darczyńcą. Po przeczytaniu listu wszyscy zamilkli na moment, aby znowu 

cieszyć się ze wspaniałych prezentów. Agata nie kryła zdumienia, że wszystkie ubrania na nią pasują, 

zarówno wymiarowo jak i kolorystycznie. Kiedy ubrała buty, była tak nimi zauroczona, że do momentu 

naszego wyjścia nie ściągała ich z nóg. Pani Małgosia jako jedna z ostatnich otworzyła paczkę, aby znaleźć 

w niej piękną kurtkę i szal. Była zachwycona, dotychczas nigdy nie nosiła takich szali, dlatego nie 

wiedziała, jak powinna go założyć. Zawsze miała na sobie mały, dziecinny szalik Julki albo Agaty, a tu 

dostała piękny niebiesko - szary szal, który pasował do jej nowego płaszcza. Pan Krzysztof otwieranie 

paczek zostawił kobietom, jednak po naszych namowach, zabrał się za otwieranie ostatniej, w której 

znalazł ciepłą kurtkę i buty. Po przymierzeniu, na chwilę zamarł, aby po chwili się przekonać, że wszystkie 

rzeczy pasują, jak ulał. Był wzruszony, a jednocześnie szczęśliwy. Julia, która zauroczona swoimi nowymi 

skrzypcami nie opuszczała ich ani na chwilę, zerknęła do pudła i zobaczyła tam piękną, anielską sukienkę 

komunijną. Od razu pobiegła ją przymierzyć. Wszyscy nie mogli wyjść z zachwytu, jak pięknie w niej 

wygląda- jak anioł. Sama zainteresowana wybiegła z pokoju i przejrzała się w lustrze. Była zachwycona i 

nie chciała jej ściągać, ale marzyła o tym, żeby już zacząć grać na skrzypcach i pobiegła ją odłożyć, żeby 

nie pobrudzić. Po małym koncercie w wykonaniu Julii, nie tylko rodzicom i Agacie, ale i 

nam-wolontariuszom zakręciła się łezka w oku. To było cudowne i magiczne spotkanie uwieńczone 

przepięknym koncertem skrzypcowym. 



Co chce przekazać wolontariusz? 

Z całego serca chciałabym podziękować zarówno pani Wandzie, z którą miałam bezpośredni kontakt, jak i 

Wam, drodzy uczniowie, którzy tak bardzo zaangażowaliście się w przygotowanie paczki. Jestem 

szczęśliwa i spełniona, że trafiłam właśnie na Was. Dzięki waszej pomocy moja przygoda ze Szlachetną 

Paczką przebiegła bezproblemowo i czuję, że to dopiero początek. Chciałabym również podziękować 

rodzicom i nauczycielom, oraz każdemu, kto włączył się w przygotowanie paczki. Wszystkie rzeczy były 

piękne i starannie zapakowane. Podczas wizyty nie tylko rodzina była wzruszona, ale i moje oczy zalały 

się łzami na widok ich szczęścia i ogromnej radości z otrzymanych prezentów. Na zbliżające się Święta 

Bożego Narodzenia chciałabym wszystkim Wam życzyć pogodnych, zdrowych i niesamowitych Świąt. Aby 

w ten magiczny czas spełniały się Wasze wszystkie marzenia, aby był to czas przepełniony miłością, 

radością oraz pełen cudów, jak czas finału Szlachetnej Paczki, gdzie codziennie przez 3 dni były małe i 

duże cuda. Bądźcie szlachetni i dobrzy, bo tylko dzięki temu możemy razem zmienić świat. Ja lubię ludzi, 

a Wy? Myślę, że nawet bardzo. 

Co chce powiedzieć od siebie Rodzina? 

Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w pomoc naszej rodzinie. Jesteśmy 

ogromnie wdzięczni za wszystkie widoczne prezenty, a także za chwile radości, które dzięki Wam dziś 

przeżywamy. Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszym szczęściem i radością, które dziś przeżywamy 

dzięki Wam i mamy nadzieję, razem z Wami. Życzymy Wam szczęścia i miłości, wspólnie przeżywanej 

radości i wiele zdrowia. Jesteście wspaniałymi, dobrymi i przede wszystkim szlachetnymi ludźmi. Nie 

zmieniajcie się, a zmienicie świat. Pozdrawiamy i dziękujemy. 

Dziękujemy! 

Zespół SZLACHETNEJ PACZKI 

 


