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„Dobro nie jest pisane na twarzy. 

Dobro jest światłem w sercu.” 

 

Kahl Gidran 
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Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość z okazji 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który został ustanowiony w 1985 roku z inicjatywy 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, a obchodzony jest rokrocznie 5 grudnia. Żałuję,  

że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału  

w tym spotkaniu. Pragnę więc chociaż tą drogą przekazać najszczersze życzenia oraz kilka 

słów okolicznościowej refleksji.  

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto ludzi, którzy poświęcają swój czas, 

zapał i energię na rzecz innych osób. W tym Dniu składam działaczom organizacji 

obywatelskich i wszystkim wolontariuszom z głębi serca płynące podziękowanie  

za bezinteresowną pomoc ludziom, którzy jej potrzebują. Swoją wdzięcznością obejmuję 

wszystkich, którzy wspierają drugiego człowieka z potrzeby serca w przekonaniu, że tak 

naprawdę nie żyjemy dla siebie, lecz dla innych. Myślę z uznaniem o tych, którzy pełnią 

funkcje w organizacjach obywatelskich i ich działaniach, ale także o licznych bezimiennych 

osobach niosących na co dzień pomoc chorym, niepełnosprawnym, słabszym, starszym, 

niezaradnym życiowo i wykluczonym społecznie. 

Zawsze wzmacnia i buduje naszą wiarę w ludzką szlachetność, gdy doświadczamy 

dobra od tych, którzy są obok nas. Jeszcze większą wartość ma nasze humanistyczne 

zaangażowanie na rzecz tych, którzy potrzebują wsparcia bardziej od nas. Dla „apostołów 

dobra” większą radość sprawia dawanie niż przyjmowanie pomocy od innych.  

Postawa bezinteresownej pomocy potrzebującym świadczy bowiem o wyjątkowej dojrzałości 

człowieka.  

Organizacje społeczne rozwijające swoją działalność dzięki pracy wolontariuszy 

realizują w różnych dziedzinach życia społecznego cały szereg istotnych zadań, które - gdyby  

ich nie było – byłyby obowiązkiem władzy publicznej. Organizacje te nie tylko wspierają 

więc instytucje odpowiedzialne za wypełnianie obowiązków wobec obywateli, ale w wielu 

przypadkach nawet je w tym wyręczają i zastępują, czyniąc to przy tym niejednokrotnie lepiej  

 

 



 

 

i oszczędniej. Aby było to możliwe, muszą mieć zapewniony dostęp do publicznych środków 

finansowych na czytelnych i uczciwych zasadach. Nie może być tak, że jedne organizacje są 

obficie wspierane środkami publicznymi przez państwo, rząd i samorządy, a inne z powodów  

pozamerytorycznych są takiej możliwości pozbawione. Uregulowaniu tego właśnie problemu 

służyć ma inicjatywa rządu Prawa i Sprawiedliwości i Pani Premier Beaty Szydło, bardzo 

wyczekiwana przez społeczeństwo i większość organizacji pozarządowych, a nieprzyjaźnie 

przyjęta przez uprzywilejowanych beneficjentów dotychczasowego systemu. 

Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” od samego początku swojej 

działalności wspiera i rozwija inicjatywy obywatelskie w naszym mieście, które służą 

poprawie życia jego mieszkańców. Na uznanie zasługuje wspieranie i animacja inicjatyw 

obywatelskich, które integrują organizacje pozarządowe na terenie Suwałk oraz popularyzacja 

pracy wolontarystycznej wśród młodzieży i seniorów. Centrum Aktywności Społecznej 

„PRYZMAT” jest więc swoistym „kołem zamachowym” dla inicjatyw obywatelskich, także 

poprzez skupianie wokół siebie ludzi aktywnych, którzy poprzez wolontariat chcą 

bezinteresownie nieść pomoc innym. 

Życzę Państwu nieustannej głębokiej wiary w sens niesienia pomocy potrzebującym, 

zapału, entuzjazmu i dobra, które nie jest na pokaz, ale „jest światłem w sercu”.   

 

 
 

  Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
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Jarosław Zieliński 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Warszawa, 5 grudnia 2016 roku                   
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