
Grudniowe akcje wolontariatu. 

 
„Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy, gdy dajemy innym coś  
z siebie, gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi, 
gdy przyłączymy się do jakiejś wielkiej sprawy i staramy się wywrzeć pozytywny 
wpływ na otaczający świat”.                                                                        

    Nick Vujicic 
 

 Te słowa wypowiedział człowiek, który urodził się kaleki, nie ma wykształconych rąk 
ani nóg. Jednak historia jego życia wcale nie jest dramatycznym scenariuszem do filmu. Nick, 
mimo skrajnej niepełnosprawności, żyje pełnią życia mając wspaniałą rodzinę i czyniąc wiele 
dobra. I właśnie to jest miarą człowieczeństwa! 
My mamy zdrowe i sprawne ręce, które przez cały grudzień wykonywały prawdziwe 
arcydzieła, by w długie, zimowe wieczory, niejednokrotnie samotne, przynieść komuś 
odrobinę radości. Mamy zdrowe nogi, które zaniosą nas tam, gdzie ktoś nas potrzebuje.  
I mamy serca, tak wielkie, że czujemy potrzebę pomocy temu, kto traci nadzieję, nie radzi 
sobie w życiu. 
 Dzisiaj to ktoś zupełnie obcy, jutro możesz nim być Ty…  
 Od początku grudnia uczniowie klas IV, V i VI przygotowywali podarunki dla 
podopiecznych radomskiego Caritas, szczególnie osób starszych, samotnych i bezdomnych. 
Uczniowie wykonywali lampiony ze słoików i kartki świąteczne. Dla niektórych była 
to inspiracja do zrobienia miłego prezentu dla najbliższych.  
 Wolontariusze z klasy VIII przygotowali i przeprowadzili w dniach od 05 do 12 grudnia 
zbiórkę żywności z długoterminową datą ważności. Była to część akcji Caritas diecezji 
radomskiej. Chociaż akcja trwała tylko kilka dni zebraliśmy 119 produktów, które 
po mistrzowsku posegregowane, opisane i zapakowane z trudem pomieściły się 
w samochodzie  Zgadnijcie, które klasy ofiarowały najwięcej? Oczywiście I-III ;) 
 Dary zostaną rozdzielone pomiędzy potrzebujących w naszej diecezji i tych cierpiących 
niedostatek w Ukrainie. Nasi kochani darczyńcy również zostali słodko wynagrodzeni, żeby 
pamiętali, iż dobro wraca.  
 Ósmoklasiści prowadzili również sprzedaż świec wigilijnych i rozprowadzali opłatki. 
Teraz wszyscy z utęsknieniem wypatrujemy na niebie tej jedynej gwiazdy, która zwiastuje  
narodziny Bożego Dzieciątka, Maleńkiej Miłości niosącej światu upragniony pokój, nadzieję i… 
dobro.  
A „dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie”.  Lew Tołstoj 

 
 


