
"Co to znaczy być bezinteresownym?" 

- odpowiedzi udzielili uczniowie  

z klasy IIa, IIf i IIg 

 

  KINGA SUCHOCKA 

Bezinteresowny to człowiek, który daje coś i nic za to nie chce. 

  JULIA PRZYBYSZ – BIELECKA 

Człowiek bezinteresowny nie myśli tylko o sobie. Nie myśli tylko o tym,  żeby 

coś dostać i nie myśli tylko o tym, żeby coś mieć, bo nie ma w tym żadnego 

interesu. 

  ZOSIA MATASZEK 

To ktoś, kto wszystko robi z dobrego serca! 



  WOJCIECH TANKIELUN 

Bezinteresowny to ktoś, kto nie myśli o sobie, ale myśli o innych. 

  DAWID WORONOWICZ 

Człowiek bezinteresowny to taki człowiek, który pomaga bez nagrody. 

  PATRYCJA KOSIOREK 

To człowiek kochający Boga. 

 



   ANTEK CZAJKA 

Jestem bezinteresowny, gdy pomagam mamie, bo ją kocham. 

  FRANEK DRÓŻDŻ 

Jesteśmy bezinteresowni, bo chcemy mieć kochane serce. 

 

  JAN MIELCARZ 

Być bezinteresownym to oznacza nie robić za cukierki, ale robić  tylko z 

serca.  

 



  ADAM KOWALIK 

Jestem bezinteresowny, bo chcę żeby Bóg mnie kochał. 

  IGNAŚ PAULINEK  

Bezinteresowny to taki człowiek, który pomaga i nic za pomoc nie chce, bo 

ma jeden cel – dostać pochwałę od Boga, a pochwała od Boga to jakby 

przytulić się do nieba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Co to znaczy być bezinteresownym?" 

- odpowiedzi udzielili uczniowie 

z klas V i VI 

 

  HUBERT SZULIM  

Być bezinteresownym to dawać i wykonywać rzeczy dla innego człowieka za 

darmo. Mogą to być osoby ubogie jak i bogate, liczy się gest. Ludzie 

bezinteresowni potrafią się dzielić tym co mają i w zamian nic nie chcą. 

Uważam, że umieć być bezinteresownym to piękna rzecz. 

 

 WIKTOR PODRUCKI 

Bezinteresownym być to znaczy… być człowiekiem kochającym bliźniego, ale 

również być uczciwym wobec samego siebie. 



  WERONIKA KUKA 

Człowiek bezinteresowny ma serce pełne miłości dla wszystkich ludzi. 

 

  MARCELA TERLECKA 

Być bezinteresownym to znaczy być osobą, która jest pomocna i nie 

zatrzymuje dla siebie wszystkiego tylko dzieli się z innymi. 

  EMIL FILIPOWSKI 

Ludzie bezinteresowni są bardzo mili, kochający, umieją i chcą pomóc innym 

w trudnych chwilach. Pomoc od takiej osoby to tak,  jakby Bóg przyszedł 

porozmawiać. Powinno być więcej takich osób na świecie. 



 

   JAKUB ROGALA 

Być bezinteresownym…  hmm… to oznacza, że ktoś pomaga innym nie 

myśląc o wynagrodzeniu za tą pomoc.  

  MARIA ZIMNA 

Bezinteresowność można okazywać codziennie poprzez niewielkie czyny. 

Sytuacje mogą być różne. Każdy może być bezinteresowny.  Może kochać  

innych nie oczekując niczego w zamian. Ach, mało jest teraz takich ludzi… 

 ADRIANNA PIEŃKOWSKA 

Człowiek bezinteresowny to człowiek, który nie żyje tylko dla siebie, ale żyje 

dla Boga i innych ludzi. To człowiek, który jest dobry, uczciwy, miłuje 

swojego bliźniego i bezinteresownie pomaga innym.  Nawet człowiek 

niewierzący może być bezinteresowny. 



 JULIA KARPIŃSKA 

Być bezinteresownym to znaczy bronić innych , pomagać im  

(bez względu na wszystko) i nie oczekiwać niczego w zamian, tylko cieszyć 

się z innymi. …To ktoś, kto myśli całym sercem o innych…  

 

 KAMIL KĄKOLEWSKI 

Jeśli ktoś jest bezinteresowny to według mnie jego życie jest łatwiejsze, bo 

nie posługuje się innymi . Jeśli ma się kolegę lub koleżankę, która jest 

bezinteresowna… to wielki SKARB. 

 MATEUSZ WASZCZUK 

Człowiek bezinteresowny to taki, który pomaga bez czerpania korzyści. 



 NATALIA ŻOŁĄDKIEWICZ 

Niestety,  na świecie jest coraz mniej ludzi bezinteresownych. Coraz częściej, 

gdy prosi się o coś drugą osobę słyszymy: 

 - A co będę miał w zamian? 

 

  JOANNA SZCZYGIELSKA 

Bezinteresowny człowiek stara się pomagać  innym nie patrząc na zaszczyty i 

nagrody lecz na uśmiech i ulgę na twarzy osoby, której pomaga. Coraz 

więcej ludzi nie chce pomagać nie widząc w tym zysku, więc każdy, nawet 

najmniejszy bezinteresowny uczynek jest cenny, droższy niż platyna. 

  KLAUDIA KRUK 

Warto być osobą bezinteresowną. Myślę, że bezinteresowna pomoc 

bliźniemu da nam satysfakcję z wymalowanego szczęścia na twarzy drugiego 

człowieka.  



  JULIA PIWOWARCZYK 

Człowiek bezinteresowny to taki, który poda ci rękę gdy upadasz i nie będzie 

cię potem prosił o jakąś nagrodę. To człowiek, który bezinteresownie daje 

pieniądze na schronisko dla zwierząt lub wspiera chorych i nie wymaga od 

nich niczego w zamian. W stosunku do Boga jest uczciwy, modli się często, a 

nie tylko wtedy gdy jest w potrzebie.  

 

A teraz… NIESPODZIANKA!!! 

Przyjrzyjmy się uważnie, czyją wypowiedź możemy przeczytać w  

Małym Rycerzyku Niepokalanej Nr 3(264) Marzec 2016? 

Pozostałe wypowiedzi znajdziecie na stronie internetowej 

www.malyrycerzyk.pl 

 

 

http://www.malyrycerzyk.pl/


 



 

Dziękuję wszystkim uczniom za udzielenie wywiadu. 

Małgorzata Cudny 


