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SZLACHETNA PACZKA W PIGUŁCE: 

 

❖ jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce 

❖ zmienia historie ludzi od 2001 r. 

❖ łączy rodziny w potrzebie, wolontariuszy i darczyńców 

❖ kieruje się zasadą NIE RYBĘ, A WĘDKĘ - pomaga mądrze, czyli tak, aby potrzebujący 

po otrzymaniu pomocy potrafili radzić sobie sami lepiej w życiu 

 

 

 

WYNIKI AKCJI W 2020: 

 

  

  

    

  

  

 

 

(informacje ze strony internetowej akcji Szlachetna Paczka)  

 

14 016 rodzin w potrzebie otrzymało Szlachetne Paczki 

 

421 390 osób połączyła Szlachetna Paczka 2020 

 

 

51 012 140 zł to łączna wartość pomocy przekazanej w paczkach  

 

 

3 640 zł to średnia wartość jednej paczki 

 

 

24 to średnia liczba osób w grupie przygotowującej paczkę 

 



 

1. WYBÓR RODZINY  
 

 

Rano 13 listopada 2020 wystartowała strona Szlachetnej Paczki z opisem wszystkich 

potrzebujących rodzin. Najpierw każdy z nas oddzielnie czytał ich historie i wybrał kilka z 

nich. Przy okazji zobaczyliśmy, jak wiele jest potrzebujących ludzi, jak dużo biedy jest w 

tych rodzinach, dowiedzieliśmy się też na przykład, jak drogi jest opał na zimę. 

Umówiliśmy się, że wybieramy rodziny, które żyją blisko Warszawy i mają takie potrzeby, 

które możemy spełnić w gronie naszych bliskich (rodzice, dziadkowie). Od początku 

chcieliśmy zaprosić do tej akcji naszą klasę, ale nie wiedzieliśmy, czy uda się zebrać większą 

pomoc. 

 

Gdy już każdy z nas przygotował kilka propozycji, zadzwoniliśmy do siebie. Opowiedzieliśmy 

sobie o wybranych rodzinach i wspólnie zdecydowaliśmy, że chcemy pomóc Pani Agacie. 

 

 

  

 

  



HISTORIA PANI AGATY 
 

 

Pani Agata (35 lat) od początku miała niełatwe życie. Wychowywała się na wsi w 

wielodzietnej rodzinie. W domu był alkohol i dużo przemocy, przede wszystkim ze strony 

ojca i brata. Pani Agata w wieku 15 lat wyprowadziła się do internatu. Nigdy już nie wróciła 

do domu. 

Gdy była dzieckiem, już chorowała na nerki. Potem jej problemy ze zdrowiem były coraz 

większe. Miała dwa przeszczepy nerki. Od ponad 20 lat jej drugim domem jest szpital, a 

rodziną lekarze i pielęgniarki. Ze względu na swój stan zdrowotny i częste pobyty w szpitalu 

nie może podjąć żadnej stałej pracy. Na życie ma ok. 200 zł miesięcznie. 

Mimo swojej historii, Pani Agata jest osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia. Bardzo 

chciałaby pracować, czasami zatrudnia się jako opiekunka do dzieci. Bardzo chciałaby też 

pomagać innym, myślała, żeby dołączyć do Szlachetnej Paczki jako wolontariuszka. Jest 

otwarta, szuka ludzi i lubi z nimi rozmawiać. 

W wolnym czasie chętnie czyta, uwielbia rysować i piecze pyszne ciasta. 

 

Do Szlachetnej Paczki zgłosiła ją siostra.  

 

Główną potrzebą Pani Agaty była nowa wersalka – na starej nie dało się już spać. Zepsuła się 

jej też kuchenka, dlatego poprosiła o prodiż, żeby móc przygotowywać swoje wypieki. 

Bardzo potrzebny był jej elektroniczny ciśnieniomierz. Oprócz tego poprosiła o nową pościel 

i zgłosiła zupełnie podstawowe potrzeby takie jak żywność, chemia gospodarcza i kosmetyki. 

 

Stwierdziliśmy, że damy radę jej pomóc. 

 

 

 

  



2. PRZYGOTOWANIE LISTY POTRZEB 

 

To było zadanie Krzysia. Na stronie Szlachetnej Paczki były wymienione główne potrzeby 

Pani Agaty i główne kategorie produktów. Trzeba było rozpisać to wszystko w bardzo 

szczegółowej liście (z podziałem na kategorie ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, CHEMIA 

GOSPODARCZA, KOSMETYKI, INNE PREZENTY), tak żeby każdy chętny mógł przypisać się do 

konkretnego produktu (żebyśmy zebrali wszystko, co potrzebne, a nie np. tylko ryż i 

makaron). Krzysiek zrobił to w programie Excel i zawiesił listę na Teamsach. 

Liczyliśmy na to, że podstawowe produkty i drobne prezenty uda nam się kupić przy pomocy 

klasy lub znajomych. Ustaliliśmy z rodzicami, że wersalkę i nową kuchenkę gazową (zamiast 

prodiżu) kupimy w naszych rodzinach.  

 

  



3. PRZYGOTOWANIE PLAKATU O AKCJI 

 

To było zadanie Michała. Trzeba było przygotować plakat z najważniejszymi 

informacjami o akcji, który moglibyśmy pokazać klasie. Michał przygotował plakat  w 

programie graficznym i zawiesił na Teamsach, bo szkoła w tym czasie była już zdalna. 

 

  



4. ORGANIZACJA KARTONÓW I MIEJSCA ZBIÓRKI PRODUKTÓW 

 
 

Tutaj bardzo pomógł nam Wujek Krzysia. Gdy planowaliśmy akcję, myśleliśmy, że 

będziemy mogli wszystko zbierać w szkole. Ale szkoła była już zamknięta, więc Wujek 

Krzysia zaproponował, żeby produkty przynosić do jego kawiarni, która leży bardzo blisko 

naszej szkoły. Napisaliśmy o tym na plakacie. 

 

18 listopada po szkole spotkaliśmy się w kawiarni Wujka Krzysia, żeby razem złożyć, 

przygotować i opisać kartony przeznaczone na zbiórkę produktów. Wszystko było gotowe. 

 

 

 

5. PRZEDSTAWIENIE AKCJI NA GODZINIE WYCHOWAWCZEJ 
 

 

Poprosiliśmy wychowawczynię, żebyśmy mogli na godzinie wychowawczej 19 listopada 

przedstawić naszą akcję. Pokazaliśmy plakat, opowiedzieliśmy kolegom i koleżankom o 

naszych planach, przedstawiliśmy historię Pani Agaty, pokazaliśmy, gdzie wisi lista 

produktów, omówiliśmy jak i gdzie można wesprzeć akcję. Żeby było łatwiej, 

powiedzieliśmy, że można przynosić produkty do kawiarni Wujka Krzysia, a jeśli komuś 

jest nie po drodze, możemy też przyjąć pieniądze i sami zrobić zakupy.  

 

Co jakiś czas przypominaliśmy w klasie o akcji. Produkty zbieraliśmy do 4 grudnia. Dzięki 

kolegom i koleżankom z klasy (i ich rodzicom) podarowaliśmy Pani Agacie część produktów 

spożywczych i chemii gospodarczej, ekskluzywne kosmetyki w ładnej kosmetyczce, 

kredki, kolorowanki i ciśnieniomierz.  

 

 

 



6. ZAKUPY 

 
Tutaj pomogli nam nasi rodzice. Z ich pomocą zamówiliśmy w internecie wersalkę i 

kuchenkę, które pojechały prosto do Pani Agaty. 

W piątek 27 listopada późnym wieczorem pojechaliśmy z rodzicami do supermarketu. 

Przechodziliśmy przez każdy z działów, sprawdzaliśmy, co mamy na liście i czy możemy kupić 

coś więcej. Wybieraliśmy produkty z długim terminem ważności i takie, które na pewno mogą 

się przydać Pani Agacie. Zwracaliśmy też uwagę na zainteresowania Pani Agaty, kupiliśmy 

dużo rzeczy do pieczenia i do rysowania. 

Na końcu kupiliśmy też papier ozdobny, potrzebny do pakowania paczek. 

 

A w piątek, 4 grudnia, też z naszymi mamami, pojechaliśmy do sklepu z artykułami 

wyposażenia wnętrz. Wybieraliśmy dla Pani Agaty nową kołdrę i poduszkę, komplety pościeli, 

narzutę, koc i poduszki na nową kanapę. Kupiliśmy też trochę świątecznych dekoracji, bo w 

końcu miała to być paczka świąteczna! 

 

 

  

  



7. PAKOWANIE PACZEK 

 
Zawiezienie paczek było zaplanowane na 12 grudnia. Nagle cała akcja przyspieszyła, bo 

okazało się, że Pani Agata jest „rodziną medialną”. To oznaczało, że przekazanie jej paczek 

miało być nagrane i wyemitowane w telewizji. Nagranie zaplanowano na 6 grudnia.  

 

Nie mieliśmy czasu do stracenia. 5 grudnia spotkaliśmy się z naszymi rodzinami w firmie 

Wujka Krzysia (co my byśmy bez niego zrobili!). Było tam sporo miejsca, żeby to wszystko 

zorganizować. Najpierw składaliśmy, sklejaliśmy i opisywaliśmy kartony. Potem pakowaliśmy 

w nie różne produkty, tak żeby paczki nie były za ciężkie i można je było łatwo przenosić. 

Na końcu oklejaliśmy je ozdobnym papierem. Po kilku godzinach pracy powstał całkiem duży 

stos paczek. 

 

 

 

  

  



  

  



 

 

 

 

 



 

 

  



 

8. TRANSPORT I PRZEKAZANIE PACZEK PANI AGACIE 

 
Wujek Krzysia znowu był naszym bohaterem. Udostępnił nam swój bus, do którego mogliśmy 

6 grudnia rano zapakować wszystkie paczki. Potem pojechaliśmy wszyscy razem z naszymi 

rodzinami pod dom Pani Agaty, gdzie czekali już reporterzy i kamerzyści. Ekipa dała nam 

instrukcje, a potem zaczęły się próby nagrania przenoszenia paczek. Jeden mały błąd 

reportera kosztował nas powrót do samochodu i ponowny pochód z ciężkimi paczkami do 

drzwi. Gdy nagranie przed blokiem w końcu się udało, wszyscy byliśmy już spoceni :) 

 

Wnieśliśmy paczki na trzecie piętro. W końcu zapukaliśmy do drzwi Pani Agaty. Ucieszyła się 

na nasz widok i zaprosiła wszystkich do środka. W pokoju stało już przygotowane ciasto. 

Atmosfera była świąteczna, w końcu to były mikołajki! 

Zaczęliśmy rozmawiać, ekipa nagrywała. Pani Agata opowiadała nam swoją historię i 

rozpakowywała po kolei paczki. Przy każdej dziękowała albo wołała, że tego właśnie 

potrzebowała albo że to było jej marzenie. Najbardziej ucieszyły ją ciśnieniomierz, różne 

przybory do pieczenia, pościel, nowa kapa i poduszki na kanapę, kredki i kolorowanki oraz 

mały ceramiczny aniołek – okazało się, że je kolekcjonuje. Wersalka już stała w pokoju, a 

kuchenka w kuchni (to w niej Pani Agata upiekła ciasto dla swoich gości).  

 

 

 

U Pani Agaty spędziliśmy całą godzinę. Najbardziej cieszyło nas to, jak ona cieszyła się z 

każdej rzeczy i że w taki sposób mogliśmy jej pomóc. 

 

Tydzień później obejrzeliśmy relację z tej wizyty w telewizji. 



 

  



   

 

  



9. PODZIĘKOWANIE OD SZLACHETNEJ PACZKI i PANI AGATY 

 

 

wt., 15 gru 2020 o 11:53 Stowarzyszenie Wiosna <noreply@wiosna.org.pl> napisał(a): 

Drogi Darczyńco, 

dziękujemy, że razem z nami zmieniasz historię Rodzin, które mają mniej szczęścia w życiu!  

Szlachetna Paczka to dla najbardziej potrzebujących nie tylko świąteczny prezent, ale 

przede wszystkim impuls do zmiany. To mądra pomoc polegająca na nawiązaniu relacji z 

drugim człowiekiem, który potrzebuje uwagi i zainteresowania. Dzięki Tobie i Twoim bliskim 

osoby dotknięte nieszczęściem wiedzą, że jest ktoś, kto ich dostrzegł i w nich wierzy. 

Odzyskanie nadziei na zmianę w życiu to najlepszy prezent, jaki mogliście sprawić w ten 

świąteczny czas.  

Dziękujemy, że pomagasz osobom, którym zabrakło szczęścia.  

Zapraszamy do przeczytania wrażeń Rodziny (Pani Agata) z Weekendu Cudów, w trakcie 

którego Twoja paczka dotarła do Rodziny.  

Relacja ze spotkania z Rodziną przy wręczeniu paczki  

Rodzina w trakcie odpakowywania paczek była wprost wniebowzięta, że otrzymała tyle 

wartościowych i pięknych przedmiotów. Pani Agata bardzo ucieszyła z nowego 

ciśnieniomierza i postanowiła od razu go przetestować - jak sama stwierdziła „Mam wysokie 

ciśnienie, ale nie wiem, czy to z powodu choroby, czy podekscytowania". Bardzo rozczuliła 

ją figurka anioła - sama posiada ich kolekcję i wierzy, że Darczyńca jest jej Aniołem. Była 

niezwykle uradowana, gdy zobaczyła zestaw kolorowanek - dzięki nim będzie mogła umilać 

wieczory oraz pobyty w szpitalu. Jednak każda otwarta paczka sprawiała jej radość i cieszyła 

się z każdego pojedynczego przedmiotu. Przywiezione wcześniej wersalka oraz kuchenka 

gazowa bardzo spodobały się Pani Agacie. Kanapa była idealna pod kątem kroju, koloru oraz 

komfortu użytkowania. Jak sama Pani Agata stwierdziła: "Dzisiejsza noc będzie cudowna". 

Po przyjeździe kuchenki gazowej oraz instalacji przez fachowców Pani Agata zaniemówiła - 

dzięki niej będzie mogła piec ciasta i inne smaczne dania.  

Słowo od Rodziny 

Chciałabym z całego serca podziękować za wszystkie przekazane dary, które pozwolą mi 

godniej żyć oraz zacząć wszystko na nowo. Nie mogę uwierzyć, że trafiłam na takich 

wspaniałych ludzi. Bardzo dziękuję za otrzymaną laurkę- w trakcie czytania bardzo się 

wzruszyłam. Ze swojej strony chciałabym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego z okazji 

Świąt, dużo ciepła i spokoju oraz szczęśliwego Nowego Roku. Mam nadzieję, że u Was 

wszystko jest dobrze oraz że otrzymane ciasto smakowało.  

  

mailto:noreply@wiosna.org.pl
https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/40446/1165


10. PODSUMOWANIE AKCJI 

 

 

SZLACHETNA PACZKA – POMOC DLA PANI AGATY 
14.11.2020 Wybór rodziny 1,5 godz. 

15.11.2020 Przygotowanie listy potrzeb (Krzysiek) 0,5 godz. 

15.11.2020 Przygotowanie plakatu (Michał) 0,5 godz. 

18.11.2020 Organizacja kartonów i miejsca zbiórki produktów 1 godz. 

19.11.2020 Przedstawienie akcji na godzinie wychowawczej 0,5 godz. 

04.12.2020 Zakupy 5 godz. 

05.12.2020 Pakowanie paczek 4 godz. 

06.12.2020 Transport i przekazanie paczek Pani Agacie 2 godz. 

RAZEM: 15 godz. 

 

 

Gdy planowaliśmy akcję Szlachetna Paczka, chcieliśmy zorganizować ją w szkole. 

Niestety to się nie udało. Musieliśmy wszystko przeprowadzić inaczej, wiele rzeczy było 

trudniejszych w szkole zdalnej. W transporcie i zakupach pomogli nam oczywiście nasi 

rodzice. 

Udział w tej akcji od początku do końca dużo nam pokazał. Zobaczyliśmy, ile rzeczy 

trzeba zrobić, żeby ktoś dostał na święta to, czego potrzebuje. I jak ważne jest to, żeby 

przez cały czas myśleć o tej osobie, którą się obdarowuje. Radość Pani Agaty ze 

Szlachetnej Paczki to było to, na co czekaliśmy najbardziej. 

Poza tym zobaczyliśmy, jak my mamy dobrze w życiu i że niczego nam nie brakuje. 

Wydaje nam się, że tym bardziej powinniśmy widzieć tych ludzi, którzy są w trudniejszej 

sytuacji i spróbować im pomagać. 

Dziś wiemy, że chętnie wzięlibyśmy udział w tej akcji za rok. 

 

 

 

 

Bardzo prosimy o zaliczenie nam tej akcji w ramach wolontariatu. 

 

 

Krzysztof Kozubal i Michał Trzęsicki, 7B 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


