
 

 

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 (Pan Wojciech z rodziną) i Wolontariusza z 
Weekendu Cudów, w trakcie którego Twoja paczka dotarła do Rodziny.  

Relacja ze spotkania z Rodziną przy wręczeniu paczki  

Kiedy zajechaliśmy pod dom Pana Wojciecha, był bardzo zdziwiony, że przyjechaliśmy aż w 4 
osoby, takim dużym samochodem. Do momentu wręczenia paczek, nie wiedział, co otrzyma. 
Prosił: "Pani Kasiu, niech to będzie niespodzianka" i faktycznie była ogromna. Pan Wojciech, 
w najśmielszych marzeniach, nie wyobrażał sobie, że otrzymają cały potrzebny sprzęt. Cała 
rodzina nie kryła łez wzruszenia. Brat Pana Wojciecha pomógł w podłączeniu sprzętów i teraz 
nie straszne ani pranie, ani gotowanie, dzięki lodówce jedzenie będzie zawsze świeże. 
Pan Wojciech powiedział, żebym podziękowała tym Aniołom, bo sprawili, że poczuł się 
spokojny i szczęśliwy. Rodzice ucieszyli się z perfum, zapachy były trafione, Kasi bardzo 
podobała się torebka, a Piotr będzie mógł samodzielnie się ogolić. Wszystko dzięki Państwa 
pomocy, za którą rodzina po stokroć dziękuje.  

Słowo od Rodziny 

Rodzina przekazała upominek i kartkę z życzeniami. Bardzo proszę o adres, na który mogę je 
wysłać.  
 

https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/89491/2325


Słowo od Wolontariusza 

Dziękuję Państwu za wsparcie, bez Was ta pomoc nie miałaby szansy się pojawić. 
Sprawiliście ogromną radość rodzinie, której życie nigdy nie rozpieszczało, pomogliście im 
normalnie funkcjonować, zapewniając sprzęt, na który nie było ich stać. 
Grudzień stał się magiczny dzięki Wam. 
Pragnę życzyć cudownych Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i czasu spędzonego w rodzinnym 
gronie, niech okazane dobro wraca do Państwa ze zdwojoną siłą, a Nowy Rok upływa w 
zdrowiu i będzie niekończącym się pasmem sukcesów i radości. 
 
Katarzyna Siedlecka.  
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.  
 

https://www.raportobiedzie.pl/
mailto:darczynca@wiosna.org.pl

