
SZLACHETNA PACZKA 2014

Za nami zakończona tegoroczna akcja Szlachetna Paczka.  W tym roku uczestniczyliśmy w
niej  już  po  raz  szósty. Tak jak  w poprzednich  latach  włączyliśmy w nią  oprócz  naszych rodzin,
znajomych z pracy i przyjaciół, wspólnotę Domowego Kościoła.  

Podobnie jak w poprzednich latach do naszego rejonu Elbląg Północ dołączyły małżeństwa z
rejonu  Elbląg  Południe,  za  co  składamy  szczególne  podziękowania.  Jesteśmy  Wam  niezmiernie
wdzięczni za okazaną już po raz kolejny pomoc. 

W  tym  roku  wybraliśmy  rodzinę  z  sześciorgiem  dzieci,  która  z  racji  trudnej  sytuacji
finansowej i zawodowej potrzebowała pomocy. Dnia 14-12-2014 wraz z wolontariusz oraz Pawłem
Łuckim z DK udaliśmy się wraz z przygotowanymi paczkami do rodziny. 

Chcielibyśmy  przedstawić  Wam  na  co  zostały  wydane  zebrane  pieniądze  i  jak  je
podzieliliśmy. Jak również podzielić się wrażeniami z przekazania paczek rodzinie. 

Łącznie udało nam się zebrać – 4115 zł. Pieniądze pochodziły od członków naszych rodzin,
znajomych z pracy oraz członków Domowego Kościoła.  

Podział pieniędzy (w zaokrągleniu):
- Pampersy 240 zł
- Kuchenka gazowa 920 zł
- Meble kuchenne 700 zł
- Zlewozmywak + bateria 250 zł
- Żywność          1000 zł
- Materiały szkolne 200 zł
- Chemia 300 zł
- Środki Higieniczne 250 zł
- Zabawki, prezenty 225 zł
- Inne   30 zł

Pieniądze  przeznaczyliśmy  na  zakup  środków  higienicznych,  środków  chemicznych,
materiałów  szkolnych,  żywność  oraz  prezentów  dla  członków  rodziny.  Dodatkowo  kupiliśmy
kuchenkę  gazową,  zestaw  mebli  kuchennych  oraz  zlewozmywak  wraz  z  baterią.  Oprócz  tego
przekazaliśmy otrzymaną bezpłatnie 45 litrów farby do pomalowania pomieszczeń. 

Tak w wielkim skrócie kupiliśmy między innymi:  pampersy, chusteczki nawilżane, mydła,
szampony, pasty do zębów, proszki do prania, płyny do płukania, płyny do kąpieli, ręczniki, komplety
pościeli.

Z materiałów szkolnych:  zeszyty, bloki  rysunkowe i  techniczne,  papier  kolorowy, ołówki,
długopisy, kredki, mazaki, zestawy kreślarskie, gumki, temperówki, kleje, nożyczki, farby, pędzelki,
notesy.

Jeśli  chodzi  o  żywność  to:  cukier,  mąka,  kasza  manna,  płatki  kukurydziane,  mleko,  olej,
kakao, kremy czekoladowe i orzechowe, brzoskwinie i ananasy w puszce, bakalie, majonez, budynie,
kiśle oraz słodycze dla dzieci 

Ostatnią ale nie mniej ważną grupą na którą wydaliśmy pieniądze były prezenty. Ważne było
dla nas to, ażeby każdy z członków wybranych przez nas rodzin otrzymał swój prezent, taki o którym
pisało do darczyńców. Wśród nich znalazły się: książki, puzzle, zabawki dla niemowlaków, traktor z
zestawem  przyczep,  akcesoria  do  włosów,  kosmetyki  oraz  pluszakami.  Każdy  prezent,  wraz  ze
słodyczami  pakowany osobno,  dla  każdego członka  rodziny. Otwieranie  tych  prezentów sprawiło
dzieciom niesamowitą radość.  

Pozostała  suma  pieniędzy  została  wydana  na  papier  do  pakowania,  reklamówki,  torebki,
wstążki, baterie do zabawek itp. 



Wszystko zostało zapakowane do 32 paczek! Wypełniliśmy nimi maksymalnie naszego Forda,
a do reszty paczek potrzebne było drugie auto. 

Dnia 14 grudnia, przekazaliśmy paczki wybranej przez nas rodzinie. Poniżej informacja, którą
otrzymaliśmy od wolontariusz:

Wolontariusz, który opiekował się rodziną, chciał przekazać kilka słów od siebie.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.

Rodzina  nie  spodziewała  się  takiej  ilości  paczek.  Pani  Karolina  pomagała  nam  we  wnoszeniu
kartonów. Dzieci  siedziały w pokoju i  tylko krzyczały z radości  "Ooo, Święty Mikołaj!  Kolejna
paczka!" itd. Śmiały się bardzo głośno. Najpierw rozdane zostały szczególne upominki, a następnie
wielka eksplozja radości przy otwieraniu wszystkich kartonów. Dzieci zainteresowały się zabawkami
i słodyczami, ale nie tylko. Wszystko ich interesowało. Słychać było tylko krzyki radości: "Co tu
dzisiaj jest!".  Prawie każda kolejna paczka była zwieńczona okrzykiem: "Wow! Mleko!", "Wow!
Słodycze!", "Ooo, a co tu jest?". Kolorowe papiery, w które były zapakowane kartony fruwały po
całym pokoju. Gdy już wszystko zostało rozpakowane, dzieci pomogły szybko mamie posprzątać i
zajęły się zabawkami i słodyczami. Pomagały sobie wzajemnie, gdy ktoś czegoś nie potrafił. Na
ustach wszystkich malował się wielki ogromny uśmiech, łącznie ze mną i Darczyńcami. :)

Co chce Państwu przekazać wolontariusz: 

Kochani  Darczyńcy!  Wykonaliście  kawał  pięknej  roboty-  tak  po  ludzku,  a  zaglądając  głębiej-
sprawiliście, że życie kilku osób na tej Ziemi jest radośniejsze i piękniejsze. Razem zmieniamy świat
i  to  prawda.  Zmieniliście  kawałek naszego świata  na lepsze.  Dziękuję  Wam za to.  Dziękuję  za
przekazaną  pomoc  Rodzinie  i  za  wspaniałą  współpracę,  za  zaangażowanie  (tak  wielkie)  w
przygotowywanie paczki i  za odpowiedzialne podejście do udzielenia pomocy rodzinie.  Jesteście
wspaniali. Mam nadzieję, że zapamiętacie na długo uśmiechy Rodziny i wspólnie spędzony czas.
Kochani, jesteśmy razem w Drużynie Szlachetnej Paczki i bardzo mnie to cieszy! :) Życzę Wam
pięknych,  radosnych,  białych,  rodzinnych  i  pogodnych  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Życzę  Wam
Gwiazdki z Nieba :)

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina: 

Ogromne podziękowania. Brakuje mi słów. Nie spodziewałam się. Życzę pięknego Nowego Roku.

Po pierwsze i najważniejsze, to chcemy Wam wszystkim podziękować za zaangażowanie się
w naszą akcję. Jesteśmy Wam wdzięczni za każdy gest, każdą złotówkę, za każde miłe i wspierające
nas w tym okresie słowo. Dzięki Wam udało nam się pomóc rodzinie, która tej pomocy potrzebowała.
To dzięki Wam mogły spędzić normalne święta, nie martwiąc się o to, czy będzie co postawić na
wigilijnym stole. 

Marta i Maciej Pietkiewicz


