
 

INFORMACJA ZWROTNA NA TEMAT PACZKI 

____________________________________________________ 
 

Dziękujemy za wielkie serce!!! To ludzie pomagają, nie rzeczy. Twoje 

prezenty to promień nadziei i impuls do zmiany dla rodzin w potrzebie. 

SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra. To dobro już 

działa i pomnaża się w tych, którzy przyłączyli się do projektu  

                        i wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu. 

Rodzina o kodzie POD-1734-042644: 
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

W domu zastaliśmy panią Anię wraz z dziećmi. Wcześniej, od kilku dni, nie mogłam się 

skontaktować z panią Anią, ponieważ za każdym razem gdy dzwoniłam włączała się 

automatyczna sekretarka. Z tego powodu swoją wizytą zrobiliśmy rodzinie ogromną 

niespodziankę, gdyż byli przekonani, że nie zostali włączeni do projektu. Dzieci bardzo się 

wstydziły i prawie nic nie mówiły, ale wystarczyło spojrzeć na ich twarze, by stwierdzić, że są 

wniebowzięte:) Chłopcy przyszli pomagać rozpakowywać prezenty, natomiast Julka była tak 

skrępowana, że została w drugim pokoju. Dzieciom największą radość sprawiły zabawki, które 

były wpisane w arkuszu jako "drobne upominki" tzn. gra "Farmerada", "Minecraft", 

"Blokopedia", lalka Barbie i samochód zdalnie sterowany. Mama zachwycała się butami  

i kurtkami dla dzieci. Jednak bezsprzecznie największą radość sprawiła pani Ani własna kurtka 

na zimę. Nie mogła oderwać od niej wzroku. Pani Ania cały czas powtarzała jak bardzo jej się 

kurtka podoba. Zresztą pani Ania nie omieszkała wspomnieć również o kurtce na kartce 

świątecznej :) Rodzinie szczególnie przypadły do gustu także pięknie ozdobione bombki ze 

styropianu. 

Pani Ania zapisała na kartce świątecznej (wykonanej przez dzieci) kilka słów dla darczyńców: 

"Dziękujemy za dobroć i serce dla nas. Za wszystkie prezenty, dla mnie za kurtkę. Składam 

życzenia na Święta Bożego Narodzenia - niech Dzieciątko Jezus obdarzy Was łaską miłości". 

Pani Ania prosiła również, aby życzyć darczyńcom dużo zdrowia. 
 

Rodzina o kodzie POD-1734-517159: 
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

Kiedy przyjechaliśmy z paczką dla rodziny już w samym progu drzwi witała nas Klaudia  

z malutką siostrą Martynką na rękach. Dziewczyny bardzo się ucieszyły natomiast zaraz za nimi 

wybiegł mały Krystian, który biegnąc po schodach ganku wołał: już są, już są! Za nimi 

przybiegła mama. Wszyscy widząc paczki od razu rzucili się nam do pomocy, młodsze dzieci 

nosiły lżejsze paczki natomiast wolontariusze wraz ze starszymi nosili cięższe paczki. Kiedy 

cięższa paczka dotarła do małego Krystiana powiedział: E tam! Takie to łatwizna! I z ochotą 

pomaszerował na górę, gdzie w pokoju gromadziliśmy ogrom tych paczek. Podczas 

obdarowania rodziny w domu byli prawie wszyscy, poza jedną młodszą córką, która przebywała 

na spotkaniu Oazy. Mama była zszokowana. Ciągle pytała: Jak to? To wszystko dla nas? 

Patrycja jak wróci i to wszystko zobaczy - nie uwierzy! Klaudia mówiła: No ja nie mogę 

uwierzyć... Nie mogę uwierzyć... Martynka widząc tylko pluszowego słonia, mocno się wtuliła 

i nie chciała go puścić za żadne skarby świata! Krystian ciągle wołał: W którym pudełku jest 

samochód? W którym pudełku jest mój samochód? Zaczęło się przeszukiwanie. Klaudia 

uspokajała brata: Uspokój się, zobacz jak wiele rzeczy dostaliśmy, a Ty tylko ten samochód i 

samochód. Mama: No właśnie ciągle tylko samochód i samochód, a zobacz ile tu żywności ile 

środków czystości. Krystian jednak był bardzo wytrwały i akurat w ostatnim pudełku znalazł 

swój wymarzony samochód na pilota. Pobiegł do taty by szybko otworzyć go i uruchomić. 

Dopiero gdy znalazł wyczekaną zabawkę zauważył jak wiele rzeczy nagle znalazło się wokół 

niego!! Był zszokowany i wreszcie widział wszystko dookoła. Zobaczył super ubrania. "No i 



kurtka dla mnie! Ale super!" Tata był bardzo zawstydzony. Kiedy zobaczył wszystko co się 

zdarzyło w dużym pokoju domu odszedł na chwilę i w końcu wrócił. Gdzieś pod maską, widać 

było radość. Kiedy wolontariusze wręczyli przygotowany przez nich dyplom za waleczność 

rodziny, początkowo wycofany tata, urósł na oczach wszystkich. Powiedział: Dziękujemy. 

Mama przez cały czas otwierania paczek nie mogła uwierzyć, że to wszystko przywiezione 

zostało specjalnie dla nich. Wolontariuszka powiedziała: to nie tylko prezenty, ale to 

zaangażowanie ogromnej ilości osób sprawiło, że mogliśmy przekazać Wam takie prezenty. 

Wszyscy byli bardzo zaangażowanie w oglądanie prezentów, powtarzali ciągle: jesteśmy w 

szoku, nie mogę uwierzyć. Nagle przeglądanie przerwał dziewczęcy pisk: AAAAAAA!!!! 

Prostownica!!!! WOOOOOW!!! O takiej marzyłam!!!! Klaudia ze swoim donośnym głosem 

przykuła całą uwagę. Jej twarz się już maksymalnie rozpromieniła. Wszyscy domownicy 

oniemieli od ilości prezentów. Mama szczególnie była wdzięczna za żywność oraz środki 

czystości. Cała gromadka dzieci chórem obiecała, że po powrocie swojej siostry Patrycji z 

kościoła zgodnie podzielą się ze sobą prezentami. No poza może Krystianem, który chwycił 

farby i szybciutko pobiegł do swojego plecaka i powiedział: No ale to moje! Kilka prostych 

słów mogą opisać całą tą niesamowitą atmosferę, która towarzyszyła nam podczas 

przywiezienia paczki: radość, zaskoczenie i wdzięczność. 

Ogromnie dziękujemy, jesteśmy w szoku - mówiła mama - nie wiem jak wyrazić to jak bardzo 

dziękujemy. Najmłodsza Martynka: Dzię-ku-jeeee. Krystian: Ale super samochód. Ale super 

rzeczy. Ale super. AAAAAAAAA. Tata: wymowne milczenie i gdzieś w oku nadzieja na to, że 

akurat ta zima będzie lżejsza (i nie chodzi o pogodę). Klaudia: Ja spodziewałam się, że będzie 

to super ale nie wiedziałam, że aż tak!! Nic nie jest w stanie wyrazić jak bardzo dziękuje. Ja... 

ja... ja po prostu nie wiem co powiedzieć. Patrycja też na pewno będzie w szoku. 

Przygotowaliśmy wraz z rodzeństwem taką kartkę. My mało umiemy, ale staraliśmy się bardzo. 

To nic w porównaniu z tym jaką pomoc otrzymaliśmy. Dziękujemy!! 
 

Rodzina o kodzie POD-1914-513435 
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

Rodzina była zaskoczona widząc ilość i wielkość paczek, które zaczęliśmy wnosić do ich 

mieszkania. Pawełek i Wojtek z zaciekawieniem oglądali paczki, czekając na polecenie, by je 

rozpakować. Starszy syn był lekko zawstydzony i przyglądał się całej sytuacji z boku. W końcu 

dzieci zaczęły rozpakowywać paczki. Pomagał im tata, pan Karol. Każda kolejna paczka 

otwierana była wraz z okrzykami zachwytu ze strony dzieci. Papier prezentowy fruwał po całym 

pokoju, a dzieciaki prześcigały się w wynajdywaniu coraz to nowszych prezentów. Ostatnią 

paczkę zostawiono, by otwarła ją pani Maria. Ze wzruszenia aż zaniemówiła, była w stanie 

wykrztusić tylko, że to przecież bardzo dużo dla ich całej rodziny, że nie trzeba było. Dzieciaki 

bardzo cieszyły się z zabawek, Wojtuś od razu po rozpakowaniu samochodu zaczął się nim 

bawić i jeździć po pokoju. Pani Maria najbardziej ucieszyła się z żywności, która pozwoli jej 

zaoszczędzić na kilka miesięcy. 

Pani Maria oraz pan Karol są bardzo wzruszeni, że ktoś okazał im tyle serca i dobroci. Chcieliby 

życzyć darczyńcom, by dobro, które okazali kiedyś do nich wróciło. Ponad to składają życzenia 

zdrowych i pogodnych świąt, spędzonych w gronie rodziny oraz szczęścia w nadchodzącym 

Nowym Roku. 
 

Rodzina o kodzie POD-1914-005281: 
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. 

Dzieci na początku nieśmiało zabierały się do rozpakowania paczek ale później apetyt rósł  

w miarę jedzenia. Były bardzo uradowane. Młodszy chłopiec najbardziej ucieszył się  

z zestawu do modeliny, starszy z plecaka, a mała dziewczynka mocno trzymała nową lalę. 

Rodzice byli zadowoleni i wzruszeni z dużej ilości żywności oraz odzieży. 

Serdecznie dziękuje oraz przesyła najlepsze świąteczne życzenia oraz dużo, dużo zdrowia  

i radości, ponieważ "my już jesteśmy radośni". 

 


