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Kiedy byłam mała, wierzyłam w Świętego Mikołaja. Wierzyłam przez wiele lat i znacznie 

dłużej niż inne dzieci. Ba! wykłócałam się o uznanie jego istnienia, gdy znajomi przekonywali, 

że prezenty podrzucają rodzice. Tym większa była moja rozpacz, kiedy przypadkiem 

znalazłam w torebce mamy pisane przez lata listy, które w bliżej nieokreślonym celu chciała 

zabrać do pracy lub właśnie je stamtąd przyniosła. 

Odwrotnie było z Zajączkiem, czyli dobrym duchem Wielkanocy. Rodzice nigdy nie próbowali 

mnie przekonać, że istnieje. Starania podejmowała za to babcia, acz ja wierzyłam rodzicom. 

Nie znaczy to jednak, że nie lubiłam dostawać prezentów. Byłam wdzięczna babci, że co roku 

przygotowuje dla mnie coś pysznego. 

[zdjęcie tematyczne z banku zdjęć] 

Słodycze na Wielkanoc – czy warto dawać? 

Przygotowanie wielkanocnego upominku – nawet drobnego – to gest symboliczny i bardzo 

miły. Nie trzeba wiele wydawać, urządzać niespodzianki z pompą ani wpadać w zakupowy 

szał charakterystyczny dla okresu bożonarodzeniowego. Nie trzeba nawet przygotowywać 

prezentów dla całej rodziny, z ciotkami i wujkami z Ameryki włącznie. Wystarczy czekolada 

czy ulubiony batonik dla ukochanej osoby: partnera, przyjaciela, rodziców, rodzeństwa. 

Obdarować warto także zwierzaka. Bez wątpienia nie pogardzi smakołykiem. 

Prezentem może być cokolwiek: kwiatek, kartka, breloczek, a nawet przygotowanie 

wyjątkowego śniadania i podanie go bliskiej osobie do łóżka czy zaparzenie kawy w jej 

ulubionym kubku i przyniesienie do biurka, żeby nie musiała odrywać się od pracy. Z 

oczywistego powodu ja rekomenduję przede wszystkim słodycze wielkanocne. To 

podarunek, z którego sama ucieszyłabym się najbardziej. 

[zdjęcie tematyczne z banku zdjęć] 

Jak zostać Zajączkiem? 

Kiedy mieszka się z bliską osobą lub nieopodal, zostanie jej Zajączkiem nie stanowi żadnego 

problemu. Wystarczy iść do sklepu, wybrać wielkanocne słodycze, atrakcyjnie je opakować i 

wręczyć. Aby było ciekawiej, można ułożyć pyszności w koszyczku z siankiem, postawić pod 

drzwiami, zadzwonić lub zapukać do drzwi i uciec. Uśmiech na twarzy obdarowanego będzie 

bezcenny. Upewnijcie się tylko, że ktoś jest w domu, inaczej podstępny sąsiad zaczai się na 

koszyczek, bezczelnie powyjada zawartość opakowań i zostawi papierki. Powszechnie 

znanym faktem jest, że sąsiedzi właśnie tak postępują! 

Cóż jednak zrobić w sytuacji, w której bliski mieszka daleko? Kupowanie wielkanocnych 

słodyczy, szukanie kartonu, w którym się nie uszkodzą, a potem nadawanie ich pocztą to 

proces zajmujący czas. Ludzie lubią prostsze rozwiązania, stąd współcześnie maksymalnie 

wiele procesów ulega automatyzacji. 
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Na automatyzację procesu możecie liczyć także w odniesieniu do stania się czyimś 

Zajączkiem. Podjęłam współpracę ze sklepem internetowym nazwa sklepu, by móc 

zaproponować wam zrobienie zakupów on-line i wysłanie ich prosto do bliskiej osoby. 

Otrzymanie niespodziewanej przesyłki okaże się tak samo miłe, jak znalezienie koszyczka ze 

słodyczami wielkanocnymi pod drzwiami. 

[zdjęcie tematyczne z banku zdjęć] 

Co włożyć do wielkanocnego koszyczka? 

W nazwa sklepu znajdują się produkty popularne, dostępne również w stacjonarnych 

marketach. Dzięki temu nie musicie wybierać słodyczy wielkanocnych na oślep. Jeśli wiecie, 

że bliska osoba lubi Raffaello, czekolady Milki lub kruche ciasteczka, wybierzcie właśnie je. 

Oto moje propozycje koszyczków wielkanocnych: 

 koszyczek fana kokosowej rozkoszy 

o Raffaello Kokosowy smakołyk 

o Lindt Lindor Coconut Pralinki z czekolady z nadzieniem kokosowym 

o Jutrzenka Wafle Familijne o smaku kokosowym 

 koszyczek degustatora ciemnej czekolady 

o Alce Nero czekolada gorzka BIO 

o Lindt 70% Gorzka czekolada 

o Terravita Cocoacara Czekolada 

 koszyczek entuzjasty zdrowych przekąsek 

o Cykoria Jabcusie chipsy jabłkowe 

o Bio Planet daktyle bez pestek 

o Bio Ania ciasteczka owsiane 

 koszyczek ciasteczkowego potwora 

o Jeżyki ciastka kokosowe 

o San herbatniki holenderskie z czekoladą 

o Milka Ciastka z dużymi kawałkami czekolady 

 koszyczek smakosza procentów 

o Mieszko Likwory o smaku whisky 

o Pergale Trufle z koniakiem 

o Solidarność Wiśnie w Likierze 

 koszyczek wielkanocny klasyczny 

o Ponchito Jajko niespodzianka 

o Figaro Baranek z mlecznej czekolady 
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o Figaro zając z mlecznej czekolady 

 koszyczek unicornowej Olgi 

o Milka for you Oreo czekolada 

o Hit Bahlsen markizy – dowolny smak! 

o Lindt Lindor Assorted Pralinki 

Wszystkie słodycze zaprezentowane w koszyczkowych propozycjach znajdziecie w nazwa 

sklepu. Wystarczy, że skopiujecie nazwę i wkleicie w pole wyszukiwania. Miłego buszowania, 

Zajączki! 

*** 

Dajcie znać, czy planujecie zostać Zajączkiem i zrobić słodką niespodziankę komuś 

bliskiemu. Jeśli tak, które słodycze wybierzecie? A może chcecie kupić coś innego, nie do 

jedzenia? 

[logo sklepu] 

(kliknij obrazek, by stworzyć i wysłać 

wielkanocny koszyczek bliskiej osobie) 


