
„Noc Aniołów” 

  

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich 

serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują 

swoją przyjaźń… 

Phil Bosmans 

 

Ach, co za noc! Niezwykła noc… 

Szkoła nie musi kojarzyć się tylko z nauką i ciężką pracą. Jak miło czasem oderwać się od 

podręczników szkolnych, spojrzeć na szkołę z innej strony. 

W klimacie nadchodzących świąt w nocy z 15/16 grudnia 2017 r. odbyła się w SP w 

Olszynach „Noc aniołów” w ramach projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Uczestniczyli w 

niej uczniowie klasy II, wolontariusze i nauczyciele. Odpowiednio przygotowani, czyli wyposażeni 

w poduszki, śpiwory oraz mnóstwo energii i pozytywnego nastawienia, wzięli udział w 

„Niezapomnianej nocy”, na którą przygotowano wiele atrakcji. 

Noc miała wyjątkowy charakter, gdyż uczniowie przebrani za anioły, pozostali w szkole na 

całą noc bez obecności rodziców. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom postaci aniołów 

tych dobrych i tych złych, poprzez prezentacje biblijne, modlitwę, oglądanie filmów, śpiewanie 

piosenek, występy wolontariuszy, zabawy animacyjne, zajęcia artystyczne, kulinarne jak również 

czerpanie radości ze wspólnego bycia razem i wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego 

Narodzenia. 

W mrokach ciemności uczniowie weszli na salę z lampionami i swoimi aniołkami, gdzie czekali 

wolontariusze z inscenizacją pt.: „Anioły strzegą szkoły” i tu się wszystko zaczęło. 

Początek spotkania wypełniły niespodzianki i atrakcje. 

Wolontariusze wykonywali anioły z gipsu i wraz z młodszymi uczniami piekli piernikowe 

ciasteczka.  

Na każdym kroku nie brakowało wszystkim dobrego humoru i pozytywnej energii. 

Dużo radości sprawiło dzieciom również wspólne spożycie kolacji i śniadania. Po wielu 

wrażeniach, wspólnych harcach, wieczornej toalecie dzieci zmorzył sen w gronie rówieśników.  

A przejście wieczorem po szkolnych korytarzach w domowych kapciach i pidżamach utwierdziło 

uczniów w przekonaniu, że szkołę można traktować jak drugi dom. 



Okazało się również, że niewielkim nakładem środków można sprawić dzieciom przyjemność, 

pokazać jak w sposób wartościowy i rozwijający, a jednocześnie przyjemnie można spędzić czas. 

Słowa podziękowania kieruję do rodziców, którzy mimo wątpliwości podjęli jednoznaczną 

decyzję i pozwolili dzieciom przeżyć tę wyjątkowa noc wspólnie z rówieśnikami. Uczniowie 

wykazali się odwagą, samodzielnością i zdyscyplinowaniem. Ze smutkiem, że to już koniec 

zabawy, ale i z nadzieją, że to nie ostatnia taka noc… rozeszli się do domów. 

Obiecujemy, że nie była ostatnia noc w szkole. 

 

 Wychowawcy klasy II  

Halina Duran 

 

  

  

Wolontariusze i ich opiekunowie są jak czyste anioły. Noc z piątku na sobotę uświadomiła 

nam, jak to anioły pomagają ludziom. Dzieci z kl. II podstawówki były przebrane za anioły tak jak 

i wolontariusze. Razem z dziećmi bawiliśmy się, robiliśmy pierniczki oraz oglądaliśmy filmy. Gdy 

dzieci zasnęły wolontariusze zajęli się ozdabianiem ciasteczek.  

Anna Rąpała  

 

Nasz klasa uczestniczyła w „Nocy aniołów”. Przebrani w alby i z lampionami weszliśmy na 

salę i obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu uczniów gimnazjum. Potem były zabawy i 

konkursy z nagrodami. Po kolacji piekliśmy pierniczki i ogadaliśmy film. Po wspólnej modlitwie 

ułożyliśmy się do snu, niektórym uczniom trudno było zasnąć. Panie czuwały, żeby nas sen był 

spokojny i bezpieczny. Noc minęła bardzo szybko. Rano wróciliśmy do swoich domów.  

Chciałbym, aby takie noce zdarzały się częściej, bo to wspaniała zabawa z kolegami, dużo 

wrażeń i wspomnień. 

Szczepan Pietras  

 

 

Było bardzo wesoło. Świetnie się bawiłam, tylko szkoda że tak krótko trwała ta „Noc 

Aniołów”. Długo pozostanie ona w mojej pamięci. 

Faustynka Karaś 


