
 
 

- PAŹDZIERNIK:  

"Nie liczy się to, ile posiadamy, ale ile dajemy innym". Pierwsze karteczki 
powędrowały do osób, które wykonują trudną i bardzo potrzebną pracę. Efekty pracy 
najmłodszych uczniów mogli podziwiać asp.sztab.p. Jerzy Labak – komendant 
Posteruneku Policji w Czarnej, p. Małgorzata Pękala -  ochotnik OSP w Czarnej oraz 
p. Marta Kusek – pielęgniarka szkolna. Obdarowani byli wzruszeni wdzięcznością 
młodych artystów. 
 

 



 

 



- LISTOPAD: 

Choć to jesienny miesiąc, który kojarzy się z deszczem i szarugą, postanowiliśmy 
dedykować go naszym wspaniałym paniom Kucharkom. Serdeczne karteczki trafiły 
właśnie do nich wraz  z wierszem: „ To nasza Pani Kucharka, co tylko wrzuci do 
garnka, czaruje szczyptą uśmiechu swego, bukietem tajemnic sypie do tego. Obiady, 
śniadania i podwieczorki, zjadają chętnie głodomorki a Pani patrzy z uśmiechem 
Anioła, któremu oprzeć nikt się nie zdoła”. To właśnie dzięki ich pierogom, 
naleśnikom i kotlecikom codziennie najadamy się do syta. Nasze Panie Kucharki 
ukochane mają talenty od Boga dane! Gotują lepiej niż z telewizji Okrasa, a te Ich 
obiadki są pierwsza klasa. 

 
 



 
 

 
 
- GRUDZIEŃ: 

"Być dobrym, to umieć się zatrzymać. Sprawiać, by serce drugiego człowieka 
otwierało się, jak kwiat w promieniach słońca”. Serdeczne karteczki wykonane przez 
uczniów klas I-III trafiły poprzez ręce zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie. 
 



 
 

 
 
 

 

- STYCZEŃ: 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co 
ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” słowa Jana Pawła II przyświecały kartkom 
wykonanym w styczniu.  Serdeczne i kolorowe karteczki trafiły jako podziękowanie  
do Wolontariuszy za ich zawsze pomocne dłonie. Kartki otrzymały:  p. Marta Lada i p. 
Ewelina Kramarczyk – Ćwiok – liderzy Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego 
już od kilku lat w naszej szkole.  Życzymy Wam spełnienia marzeń oraz realizacji 
zamierzonych celów. Niech każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do 
Was dając siłę do dalszej pracy. 
 
 



 
 
 

 

- LUTY: 

„Zakochani są w rytm serc swych zasłuchani, dają swym połówkom róże, lewitują w 
uczuć chmurze”. Luty, miesiąc miłości, dlatego najmłodsi uczniowie wykonali 
serdeczne karteczki dla osób bliskich ich sercom: rodziców, dziadków, rodzeństwa.  
Nie zabrakło też karteczek i podziękowań dla pań wychowawczyń i dla ulubionych 
koleżanek i kolegów. W ramach realizowanego projektu p. Marta Cygan 
zorganizowała konkurs plastyczny na „Najpiękniejsze serduszko walentynkowe”. 
Czerwone serca rozpromieniły nasz szkolny korytarz, który zamienił się w galerie 
sztuki  na najbliższe dwa tygodnie. 
 



 

 

To nie koniec niespodzianek, przecież jeszcze mamy tyle zawodów, które należy 

doceniać. W kolejnych miesiącach projekt będzie kontynuowany zgodnie z 

harmonogramem. Zakończenie projektu wraz z wręczeniem certyfikatów za 

uczestnictwo przewidziane jest na czerwiec 2021 roku.  

Marta Cygan 


