
„Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. 

Bo całe życie jest warte tyle, ile się w nim miłości daje. 

Jeżeli w życiu warto jest cokolwiek czynić to tylko jedno, miłować bo czas to miłość 

- nie żałuj go”  

Bł. kard. Stefan Wyszyński 

 

IX Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym dla dzieci i osób z niepełnosprawnością już za nami. To 

wielkie święto dla społeczności szkolnej i „Stowarzyszenia Wszystkie Dzieci Nasze Są” odbyło się w 

tygodniu Miłosierdzia i jak zwykle było pięknie, atmosfera była niepowtarzalna.  W Sali Szkoły 

Podstawowej w Olszynach po 2 latach wielkiej tęsknoty, zgromadzili się podopieczni 

Stowarzyszenia, wolontariusze, nauczyciele by wspólnie uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej. 

Tegoroczną Eucharystię sprawował ks. Józef Buźniak, który zjednał sobie serca dzieci i dorosłych, 

zwracając się do wszystkich w bardzo ciepły, bezpośredni i radosny sposób. Wolontariusze i dzieci 

miały możliwość uczestniczenia we Mszy Świetej jako ministranci, było to dla nich nowe 

doświadczenie bliskości Boga. 

Po Mszy Świętej wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu Klaudii Jodłowskiej absolwentki - 

wolontariuszki naszej szkoły, przygotowanego przez Pana Marka Bąka. Dzieci z klasy 1 

przygotowały ze swoją wychowawczynią Agnieszką Bąk piękną, wielkanocną inscenizację w której 

zaproszone dzieci mogły uczestniczyć. Na gości czekał tradycyjny upominek - baranek i słodycze 

zebrane z akcji „GÓRA CUKIERKÓW”. W tym roku najwięcej słodkości zebrali uczniowie klasy I i 

VIII. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się do tej akcji. I oczywiście nie mogło 

zabraknąć coś dla ciała, czyli poczęstunku. Całość zamknęła wspólna zabawa taneczna, w czasie 

której nawet wózek ani wiek nie był barierą. Najpiękniejsze jest to że w takich chwilach można 

zobaczyć rumieniec na twarzach dzieci i uśmiech na twarzach Rodziców.   

Nasz patron szkoły Jan Paweł II apelował, abyśmy dawali świadectwo miłosierdzia i nieśli pomoc 

potrzebującym, nasza społeczność szkolna kolejny raz zrealizowała w życiu codziennym przesłanie 

Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Bardzo dziękuję wszystkim za Serce i czas poświęcony tym którzy go potrzebują. On nie jest 

stracony, nie żałuj go… 

„Jeżeli w życiu warto jest cokolwiek czynić to tylko jedno, miłować bo czas to miłość - nie żałuj 

go”. 

Barbara Duran  


