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„Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to
podjęcie

odpowiedzialności

za

drugiego

człowieka,

to

wspaniałe

doświadczenie

obdarowywania i bycia obdarowanym.”
Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w związku z obchodzonym w 2011r.
Europejskim Rokiem Wolontariatu. Wolontariat to dla niektórych szansa niesienia pomocy
tym, którzy jej potrzebują. Dla innych to możliwość poznania ciekawych ludzi i zdobycia
cennego w życiu doświadczenia.
W dniu 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym
czasie na całym świecie odbywa się wiele spotkań, imprez okolicznościowych, których celem
jest podziękowanie wolontariuszom za ich pomoc. Także w naszej dzielnicy już po raz
dziewiąty obchodziliśmy to święto.
Na

uroczystość pod patronatem Burmistrza Dzielnicy, przygotowywaną w partnerstwie

pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Białołęckim Ośrodkiem Kultury zostali
zaproszeni wolontariusze z terenu dzielnicy, do których skierowano słowa uznania i
podziękowania za trud ich pracy.
Podczas Gali, prowadzonej przez Dyrektora BOK-u, Panią Annę BarańskąWróblewską, wręczono okolicznościowe dyplomy i podziękowania dla niemal 350
wolontariuszy

wyróżnionych

przez

organizacje

i

instytucje

za

znaczący

wkład

bezinteresownej pracy na rzecz potrzebujących w kończącym się roku 2011. Najbardziej
zasłużeni wolontariusze za szerzenie idei wolontariatu na terenie naszej dzielnicy otrzymali
statuetki Aniołów.
Nawiązując do poezji Ojca św. Jana Pawła II wolontariuszka z Klubu Wolontariusza
działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej wykonała utwór „Miłość mi wszystko
wyjaśniła” wyrażający

całą istotę wolontariatu. Dostarczyła tym samym wszystkim

zgromadzonym wielu refleksji i wzruszeń.
Białołęcki Dzień Wolontariusza był także okazją do oficjalnego zakończenia
eliminacji XVIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ”Ośmiu Wspaniałych” w
kategorii Ósemka i Ósemeczka ,w którym biorą udział wolontariusze z białołęckich szkół.
Nagrody w postaci kosza słodyczy ufundowanego przez Burmistrza Dzielnicy otrzymały
kluby wolontariusza ze Szkoły Podstawowej nr 342 i z Gimnazjum nr 164. Przyznano także
jedną nagrodę indywidualną, którą otrzymała uczennica gimnazjum – wolontariuszka Kinga.

Po zakończeniu części oficjalnej dzieci ze Szkoły Podstawowej 314 zaprezentowały program
artystyczny. – „Michael Jackson SHOW”, „Małe Smerfy” oraz „Złote myśli”. Wolontariusze
otrzymali także prezent od Białołęckiego Ośrodka Kultury w postaci spektaklu teatralnego
„EPOPEJA” wystawionego przez Kompanię Teatralną Mamro.
Wszystkim wolontariuszom składamy jeszcze raz słowa podziękowania życząc
wytrwałości w niesieniu pomocy na rzecz drugiego człowieka.

