
Bartosz Dyrda 

Wizyta u babci 

Drogi Pamiętniku ! Dziś zdarzyło się coś, co postanowiłem utrwalić na Twoich   

kartkach. Dzień zaczął się niezbyt ciekawie i nic nie zapowiadało, że coś się 

wydarzy. 

         Po obiedzie  wybraliśmy się do babci w odwiedziny i nie byłoby 

 w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że babcia przeglądała stare 

fotografie-niektóre kolorowe, ale już wyblakłe, inne- czarno-białe, a jeszcze 

inne- brązowo- żółte, takie z ozdobnie wycinanymi brzegami. Oglądaliśmy je 

 z zaciekawieniem. Moją uwagę przykuło zdjęcie babci ze szkoły podstawowej, 

a zwłaszcza to, co było napisane z tyłu: „ Wszystko przemija, dobroć zostaje, 

więc ją zachowaj, ona szczęście daje!”. Zapytałem  babci, co to oznacza. 

Powiedziała, że dawniej pisało się na zdjęciach dedykacje, a te szczególne słowa 

oznaczają, że nie ten bogaty, kto wiele posiada, ale ten, kto potrafi dzielić się 

dobrem z innymi.  

-Jak można dzielić się z innymi dobrem ?- zapytałem. 

- Widzisz, wnusiu, wartość człowieka nie zależy od tego, co posiada , tylko 

 od tego, co sobą prezentuje. Najważniejsze cechy to: dobroć , szczerość  i chęć 

niesienia pomocy innym, gdy tego potrzebują. Ten, kto posiada bogactwa, a nie 

umie dzielić się nimi z  innymi, jest ubogi. 

-Jak to, babciu?- zapytałem zdziwiony. 

-Nie dają mu one szczęścia, gdyż posiada je tylko dla siebie. Natomiast można 

być biednym, a dzielić się z innymi przez podanie pomocnej dłoni w potrzebie, 

poświęcenie swojego czasu innym, słowa pociechy w trudnych chwilach. 

Czasem należy pomóc słabszemu, stając w jego obronie w obliczu 

niesprawiedliwości lub zwyczajnie podzielić się tym, co materialne- nawet 

zwykłą kromką chleba- powiedziała babcia. 



 - W dzisiejszym świecie nie wszyscy mają równe szanse. Niektórzy rodzą 

się chorzy, innym choroba się przytrafia. Takim osobom trzeba pomagać-

dodała. 

- Dlaczego warto bezinteresownie pomagać innym ludziom? - dopytywałem. 

- Przede wszystkim dlatego, że pomoc słabszym, pokrzywdzonym sprawia, 

że możemy naprawdę nazywać się ludźmi. Bezinteresowne pomaganie innym  

sprawia, że każdy czuje się lepszy, bardziej wartościowy. Pomoc innym nadaje 

życiu głębszy sens.  Sprawia, że można poczuć radość.  Na co dzień jesteśmy 

skupieni na sobie, swoich potrzebach, swoich sprawach. Trzeba zawsze patrzeć 

na tych, którzy mają gorzej – to pomaga docenić to, co się samemu posiada, 

i wyzwala chęć niesienia pomocy w miarę swoich możliwości.  Nigdy też nie 

wiadomo, jak potoczy się nasze życie. Wierzę, że to, co wysyłamy w świat, 

wróci do nas prędzej czy później. Jeśli w świat, do ludzi wyślemy dobro, naszą 

pomoc, nasz czas – to na pewno do nas powróci.  Bezinteresowna pomoc 

drugiej osobie to najlepsza nauka człowieczeństwa. Pomagając z dobrego serca, 

sprawiamy też, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej  przyjazny. Nie jest 

bezdusznym miejscem, gdzie rządzi tylko pieniądz. 

Pomyśl o tym, tylko pamięć o dobrych ludziach zostaje w sercu  – uśmiechnęła 

się  babcia, a ja patrzyłem na nią i pomyślałem, że jest bardzo mądra.     

               Dziś dzięki babci zrozumiałem słowa Papieża Polaka Jana Pawła II, 

 o których pani w szkole nam mówiła : „Człowiek jest wielki nie przez to, co 

posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi.” 

 

 

 

 

 


