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POMAGANIE JEST FAJNE
Każda pomoc- jak mówi tytuł tej pracy- jest fajna. Ja w swoim wypracowaniu
skupiłam się jednak na pomocy osobom starszym, schorowanym i mieszkającym samotnie.
Nie wszystkie osoby starsze dadzą sobie na przykład umyć okna, czy powiesić firankę, bo
bolą ich ręce i nie potrafią ich długo trzymać w górze. Inne zaś nie chodzą do sklepu, gdyż po
dłuższej drodze zaczynają boleć ich nogi. Niektórzy nie mają tyle siły by przynieść sobie
drewno na opał a osoby samotne potrzebują po prostu porozmawiać z kimś. Warto więc
pomagać, to przecież dla tych osób znaczy tak wiele!
Kiedy pomogę starszej sąsiadce umyć okna, myślę, że później na pewno chętnie ze mną
porozmawia. Gdy chory sąsiad poprosi mnie o przyniesienie drewna na opał, z chęcią spełnię
jego prośbę. Innym razem, mieszkająca samotnie pani poprosi mnie o chwilę rozmowy to z
wielką przyjemnością i ochotą biegnę do niej i opowiadam. Pomaganie jest fajne, ponieważ
gdy służę pomocą innym, w nagrodę osoby którym pomogłam chętnie zapraszają mnie na
herbatę i opowiadają mi jak to było w dawnych czasach. Mówią mi o tym, jak się kiedyś
bawili i jak robili szałasy w lasach, palili ogniska, śpiewali, czy chociażby o tym jak budowali
domki na drzewach. Te ciekawe opowieści bardzo mi się podobają, więc zawsze wsłuchuję
się w nie z ogromną uwagą. Te historie rozweselają, cieszą ale także uczą. Niejednokrotnie z
tych opowieści dowiaduję się o ciekawych przepisach, zwyczajach świątecznych , czy tez
zabawach, w które kiedyś te osoby się bawiły. My jako młodsze pokolenie bez nich nigdy
byśmy się o tym nie dowiedzieli. Dzięki naszej choć niewielkiej pomocy możemy umilić
starszym ludziom czas. Możemy ich również wysłuchać jeśli mają jakieś zmartwienie lub
przygniata ich ciężar choroby, kalectwa czy niemocy. Dla nich to bardzo ważne. Warto
rozejrzeć się wokół i nie zamykać się tylko na siebie ale zauważyć innych a szczególnie
starszych samotnych, potrzebujących. Niewielki gest a znaczy bardzo wiele, chociażby
ustąpienie miejsca w autobusie czy w kościele jest bardzo miłym i taktownym zachowaniem.
Podsumowując, uważam, że należy pomagać każdej osobie, która potrzebuje tej pomocy,
pamiętając, że i my kiedyś możemy jej potrzebować.

