
Nie jest ważne ile dajemy, ale ile miłości w to wkładamy" 

                                               Matka Teresa z Kalkuty 

  

                          CZERPIĄ RADOŚĆ POMAGAJĄC INNYM 

Wielkie Święto tych, którzy pomagają innym. Piątego grudnia przypada Międzynarodowy Dzień 

Wolontariatu. Obchodzony jest od 1986 roku z inicjatywy ONZ, jako uznanie dla pracy wolontariuszy 

na całym świecie. 

                      Tego dnia w Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej po raz dziewiąty odbyła się uroczystość Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

    Wolontariusze to ludzie odważni i zaangażowani w niesieniu pomocy innym. To prawdziwa „armia 

pokoju”. Są cennymi sojusznikami w tworzeniu świata lepszego, bardziej sprawiedliwego i 

bezpieczniejszego. Wolontariat to najbardziej humanitarne oblicze człowieczeństwa. 

      Nie jesteście „ zapchajdziurami”  w sieci społecznej, lecz przyczyniacie się do nadania ludzkiego  i 

chrześcijańskiego oblicza naszemu społeczeństwu,  to Wy jesteście   –  “ Promieniami nadziei “ -

 powiedział Benedykt XVI.                    

                      Co roku odbywa się konkurs na Wolontariusza Roku, celem plebiscytu, któremu 

patronuje burmistrz  Miasta Turku Zdzisław Czapla -  jest uhonorowanie dobroczynnej działalności 

osób, które dobrowolnie pomagają nie patrząc na korzyści: osobom w podeszłym wieku, 

chorym,walczą z dyskryminacją jakiej ofiarami padają najczęściej ludzie niepełnosprawni, udzielają 

wsparcia,wykonują wiele innych prac w celu polepszenia warunków życia społeczności. Z tej okazji 

burmistrz podziękował wszystkim wolontariuszom za włożony trud i złożył życzenia zdrowia i 

wszelkiej pomyślności oraz wiele osobistej satysfakcji i zadowolenia z niesienia pomocy. Podczas 

piątkowego spotkania wyświetlono także prezentację multimedialną – wypowiedzi wolontariuszy 

informujące o ich działalności w Centrum Wolontariatu. 

Zaszczytny tytuł Wolontariusza Roku 2014 otrzymał Mariusz Szymczak – uczeń IV klasy Zespołu 

Szkół Technicznych w Turku. Jest osobą na którą zawsze można liczyć. Propaguje ideę wolontariatu w 

środowisku młodzieżowym jak i 50+ . 

Jest wolontariuszem w Hospicjum w Licheniu, gdzie wspiera i pomaga osobom nieuleczalnie chorym. 

Swoim działaniem obejmuje ludzi u schyłku życia. Towarzyszy chorym, pomaga w pielęgnacji, 

spacerach, poruszaniu się na wózku, czytaniu ale przede wszystkim jest z chorym – rozmawia, 

wspólnie milczy, trzyma za rękę. Jest wolontariuszem w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Turku 

oraz uczestniczy w akcjach takich jak np. Szlachetna Paczka czy WOŚP. 

          Do konkursu o tytuł Wolontariusza Roku 2014 zgłoszono łącznie czterech kandydatów : Malwina 

Zielińska, Monika Martyn, Krzysztof Kołata oraz laureat Mariusz Szymczak.  Spotkanie uświetniło 

symboliczne dzielenie tortu oraz część artystyczna w wykonaniu: Darii Olas, Ingi Dawickiej, Estery 

Graczyk, Korneli Karniszewskiej oraz Mateusza Ulańskiego. 

                      Kochani  Wolontariusze!!!!    W dniu Waszego Święta, jeszcze raz życzymy Wam 

nowych, ciekawych doświadczeń, satysfakcji z podejmowanych działań i skutecznego zarażania innych 

uśmiechem a także  pozytywną postawą :) 

   Dziękujemy Wam za to, że jesteście i że działacie!!!!! 
                                                                                      

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


