
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,  

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,  

z jakim tej pomocy się udziela”.  

Jan Paweł II 

 

 

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI 

 

 

W dniach  13  i 14 grudnia 2014r. odbył się finał XIV edycji Szlachetnej Paczki -  to 

projekt,  który  co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i 

dobroczyńców. To tysiące spotkań, które odbywają się w przyjaznej atmosferze wzajemnej 

otwartości i pełni zrozumienia człowieka dla człowieka. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej 

trudnej sytuacji wolontariuszom - spotkanym po raz pierwszy w życiu, darczyńcy  z pasją 

przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych i spełniają ich marzenia! akcji, która daje radość i 

nadzieję na lepsze jutro. W ramach projektu pomoc dociera do rodzin najbardziej potrzebujących. 

Takich, które nie przejawiają postawy roszczeniowej, w szczególności do rodzin wielodzietnych, 

niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i 

samotnych. Rodzin, które dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. 

 

Przez dwa dni wolontariusze Szlachetnej Paczki oczekiwali w  magazynie Centrum 

Wolontariatu w Turku  na tych, bez których nie byłoby akcji - Darczyńców. Była to okazja, by 

spotkać ludzi, którzy poświęcili swój czas, energię i pieniądze, aby pomóc ubogim i potrzebującym.  

 

Pomoc otrzymały w tym roku aż 41 rodzin z Turku i okolic. Wcześniej o ich potrzebach 

dowiedzieli się wolontariusze, którzy odwiedzili je i pytali o to, czego najbardziej im brakuje. 

Darczyńcy mieli niespełna trzy tygodnie, by z internetowej bazy danych wybrać konkretną rodzinę i 

przygotować dla niej pomoc na święta.  

 

W odpowiedzi na potrzeby rodzin Darczyńcy przygotowali paczki, które wolontariusze 

dostarczyli do ich domów. Dla niektórych była to najszczęśliwsza chwila w roku. Dzięki otwartym 

sercom w ich domach pojawiła się długo oczekiwana pomoc.  

 

Zaangażowani w akcję wolontariusze PACZKI powracali z domów obdarowanych rodzin 

wzruszeni ich reakcjami na paczki. Moment, w którym widzi się radość i łzy szczęścia w oczach 

ludzi jest nie do przecenienia. 

 

 Również Darczyńcy dzięki Paczce będą mieć święta inne niż dotychczas - bogatsze o 

wspaniałe doświadczenia. Akcja dała im poczucie, że mogli choć odrobinę zmienić czyjeś życie. 

 

 

 Szlachetna Paczka przyniosła satysfakcję i radość wszystkim zaangażowanym stronom: 

zarówno  Darczyńcom, Dobroczyńcom, Wolontariuszom, jak i samym obdarowanym. 

 

 Wypada nam jeszcze raz podziękować i życzyć Zdrowych, Radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia, by radość z obdarowywania, pomagania, całkowitej bezinteresowności  zaowocowała 

na następne lata. 

 

                                                                                                    Lider Szlachetnej Paczki  

                                                                                                        Beata  Pacławska 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


