
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. 

3 grudnia w Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej odbyła się uroczystość Międzynarodowego Dnia Wolontariusza połączona ze Światowym 

Dniem Osób Niepełnosprawnych. 

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 Romuald Antosik - jest uhonorowanie dobroczynnej działalności osób, które 

dobrowolnie pomagają nie patrząc na korzyści: osobom w podeszłym wieku, chorym, walczą także 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. 

O całorocznych działaniach wolontariuszy mówiła także Dyrektor MOPS w Turku pani Jadwiga 

Frasunkiewicz zaznaczając, że praca wolontariuszy to wielkie działania i wielkie poświecenie, która 

zaczyna się w styczniu - Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy a kończy się w grudniu – Szlachetną 

Paczką. Na koniec pani Dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom w niesienie 

pomocy innym, jednocześnie gratulując im pogody ducha, wytrwałości i nieustającej energii w ich 

działaniu. 

Słowa uznania dla wolontariuszy skierował również Diecezjalny Duszpasterz Osób 

Niepełnosprawnych – Ksiądz Paweł Zalewski. 

Zaszczytny tytuł Wolontariusza Roku 2015 otrzymał Miłosz Gozdalik – uczeń III klasy I Liceum 

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

w środowisku młodzieżowym jak i 50+. Miłosz jest pasjonatem wolontariatu. O swoich starszych 

podopiecznych mówi – „ moje kochane kobitki”. Jeszcze niedawno częsty gość oddziału 

wewnętrznego w SP ZOZ w Turku, bo jak twierdzi – uwielbia osoby starsze. Aby móc pomagać innym 

w przyszłości chciałby być lekarzem. Miłosz jest nad wyraz dojrzałym i szczerym w tym co robi. O tytuł 

Wolontariusza Roku 2015 walczyło łącznie trzech kandydatów : Dariusz Jasiakiewicz - zgłoszony przez 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Turku, Natalia Wojdziak – zgłoszona przez 

stowarzyszenie „ Przystań” w Turku oraz Miłosz Gozdalik – zgłoszony przez Centrum Wolontariatu i 

Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.  

Nagrodą dla wszystkich przybyłych na uroczystość Wolontariuszy były koszulki sfinansowane z 

budżetu Gminy Miejskiej Turek dzięki inicjatywie Burmistrza Romualda Antosika oraz Radnego i 

jednocześnie przewodniczącego Samorządu Osiedlowego – Radosława Idzikowskiego. 

Spotkanie uświetniło symboliczne dzielenie tortu oraz część artystyczna w wykonaniu: Justyny 

Muszyńskiej, Patrycji Muszyńskiej, Justyny Janas i Magdy Guziak. 



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!!!!!  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


