
„Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja mówię czas to miłość”  

Bo całe życie jest warte tyle ile w nim miłości daje 

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

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do II etapu projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia, który odbył 

się 11 maja w Tarnowie. Z Panią Basią oraz wolontariuszami czynnie włączyliśmy się w 

przygotowanie jak najlepszej prezentacji naszego wolontariatu, a właściwie projektu 

zrealizowanego przez nas. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu - tak naprawdę w kilka dni udało nam się 

wszystko zorganizować, co nie należało do łatwych zadań. Jeśli chodzi o sam występ, Jan Paweł II 

(Kacper Kukla z klasy 8) oraz kardynał Stefan Wyszyński (Dawid Mikos z klasy 7) wygłosili piękne 

słowa wypowiedziane właśnie przez tych dwóch wspaniałych Polaków. 

 



Następnie wszystkie nasze akcje przedstawiliśmy w formie prezentacji, podczas gdy ja omawiałam 

po kolei każdą z nich. 

 

Głównym elementem naszego występu był taniec aniołków - uczennic klas 3, Liliany i Michalinki, 

które przepięknie zatańczyły do rytmu piosenki "Czas to miłość" w wykonaniu absolwentki naszej 

szkoły Klaudii Jodłowskiej. Czekamy na wyniki, ale wszyscy mocno trzymamy kciuki i mamy 

ogromną nadzieję na przejście do następnego etapu. Dzięki tak wspaniałej Pani Basi to wszystko 

udało się zrealizować, za co wszyscy razem z całym wolontariatem i społecznością szkolną Pani 

dziękujemy. Dzięki Pani nadal działamy i pomagamy jak najlepiej tylko możemy. 

Anna Niziołek klasa 8 

 

Tegoroczny projekt MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA był ukazaniem młodzieży sposobów 

realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Św. Jana Pawła II, który apelował, abyśmy dawali 

świadectwo miłosierdzia i nieśli pomoc potrzebującym. Tytuł projektu jest zaczerpnięty z słów bł. 

kard. Stefana Wyszyńskiego. To dwie wybitne osobowości polskiego Kościoła, dwaj wybitni Polacy i 

wielcy patrioci od początku swej znajomości darzyli się ogromnym szacunkiem i zaufaniem, a także 

głęboką przyjaźnią. Angażując uczniów w wolontariat pragnęłam zaszczepiać idee mądrego 

pomagania, docierać do różnych grup, osób i instytucji potrzebujących pomocy materialnej, 

uśmiechu czy po prostu dobrego słowa. Nasze działania stanowiły kontynuację wcześniejszych 

akcji, zrealizowaliśmy także nowe pomysły i inicjatywy społeczne. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Bycie wolontariuszem to niezwykle trudne zadanie, trzeba nie tylko poświęcić swój czas, a często 

także dojechać na swój koszt. Wolontariat uczy nas empatii, zrozumienia dla potrzeb innych i 

czynienia dobra zupełnie bezinteresownie. Bardzo dziękuję wolontariuszom, dzieciom, rodzicom i 

nauczycielom za bezinteresowną pomoc w realizacji naszego szkolnego MIŁOSIERDZIA. 

„Warto innym się poświęcić, nikt nie żyje sam dla siebie. Gdy nie myślisz źle o drugim, w każdym 

znajdziesz coś dobrego. Jeżeli w życiu warto jest cokolwiek czynić to tylko jedno, miłować bo czas to 

miłość - nie żałuj go…” 

Barbara Duran 


