






 11 września 2013 r. o godzinie 12.00 przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Kowali nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Centrum 
Wolontariatu.   
 

 Uroczystość rozpoczął taniec połamaniec, który poprowadziła Pani 
Agatka, a tym samym rozgrzała i ośmieliła zebrane towarzystwo. Dzielnie 
asystowała jej Pani Ania z uśmiechem jak słońce.  

 
 
 
 
 
 



Pan Wójt 
Sławomir Stanik 
Ojciec Chrzestny 

 gminnego 
wolontariatu 



Na zwyżkę, która służyła 
nam za mównicę stanął 

odważnie także Pan Prezes 
Stowarzyszenia Centrum 

Wolontariatu w Warszawie, 
Dariusz Pietrowski, który 

został zaproszony, aby 
poświadczyć nasze 

wstąpienie w szeregi 
Ogólnopolskiej Sieci 

Centrów Wolontariatu. 
Szanowany Gość też zuch i 
odważnie dał się wziąć do 

nieba. 





 O narodzinach wolontariatu oraz Centrum Wolontariatu 
opowiadała wszystkim koordynatorka, Ewelina Strycharska. 
Wszędzie otaczały nas serca, uśmiechy, dobre słowa i życzliwi 
ludzie. 



 
„Obiecujemy: życzliwym być na co dzień, nie 

splamić koszulki wolontariusza, serce odżywiać 
miłością i cierpliwością… no i co tam uśmiech 

przyniesie!” 
 





…co z kolei zainspirowało 
Centrum Wolontariatu do 

dalszych działań… 





 Gminne Centrum Wolontariatu w Kowali we współpracy  
z Centrum Wolontariatu przy „Partnerstwo Sztuk” oraz Urzędem Gminy 
w Kowali zorganizowało trzecią już edycję Sztafety promującej wolontariat  
i patriotyzm. 



Sztafeta 11.11.11.11.13 – była niezwykłą promocją wolontariatu, jako nowoczesnej 
formy patriotyzmu. To hołd dla ludzi, którzy pomagając innym, pracują społecznie 
zmieniają nasze małe ojczyzny w miejsca, w których żyje się lepiej, barwniej, 
ciekawiej… 



Sztafeta to wyjątkowy typ 
wydarzenia kulturalnego, które 

promuje nowoczesną formę 
patriotyzmu i wolontariatu, 

angażując całą społeczność lokalną 
oraz ukazując alternatywny sposób 

spędzenia wolnego czasu. 



 Bycie wolontariuszem to wielka przygoda, może 
najważniejsza w życiu wielu ludzi. Podziękowania i słowa 
uznania dla wolontariuszy w Dniu ich Święta miały miejsce 
w dniu 4 grudnia 2013 roku podczas uroczystości  
w Publicznym Gimnazjum w Parznicach. 
 Wśród uczestników znaleźli się dorośli 
wolontariusze Centrum Wolontariatu przy GOPS w Kowali, 
wolontariusze gimnazjaliści oraz przedstawiciele szkolnych 
kół wolontariatu z terenu gminy. 





 Ważnym i oczekiwanym punktem uroczystości było wręczanie przez 
Marzenę Zawadzką Hernik - kierownik GOPS w Kowali oraz Panią Ewelinę, 
koordynator Centrum Wolontariatu, dyplomów i magicznych upominków, które 
na co dzień będą towarzyszyć wolontariuszom i przypominać o święcie.  



„Bądźcie wolni od uprzedzeń 
i nie bądźcie obojętni, 

rozwijajcie swoje talenty jako 
dar dla innych. Bo kiedy dłoń 
pomagającego dotyka dłoni 
potrzebującego to zakwita 
kwiat jabłoni i zapala się 
wieczna lampka miłości. 
Przeżyjcie to chociaż raz 

w swoim życiu i pozwólcie 
sobie na wzrastanie do 

dawania, do 
wielowymiarowego 
człowieczeństwa.” 





 6 grudnia 2013 roku na zaproszenie dzieci do Kowali przybył Święty 
Mikołaja wraz z elfami. Sypał cukierkami, witał się ze wszystkimi i przywiózł 
mnóstwo prezentów. Wszystkie były bogate oraz pięknie zapakowane. Wiatr  
i śnieg nie przeszkodziły drużynie Mikołaja dotrzeć do 20 dzieci z terenu gminy. 









 

 Niezwykłego czasu zjednoczenia doświadczali wolontariusze podczas Wielkiego 
Finału Szlachetnej Paczki 7-8 grudnia. Po raz drugi w tym roku został utworzony Rejon Kowala 
i okolice, czym włączono się w XIII edycję projektu. Wielki Finał poprzedziło stworzenie 
Drużyny SuperW. W tym roku było to 14 wspaniałych, mądrych, pracowitych, wrażliwych 
wolontariuszy z Kowali, Wierzbicy, Jedlni Letnisko, Jastrzębi, Mirca i Orońska.  
Do pomocy wytypowano 42 rodziny z czterech gmin, z których do projektu włączono 30. 



„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego 
czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." 





 30 grudnia 2013 roku był okazją dla 
Wolontariuszy do refleksji dotyczącej działalności 
wolontarystycznej. Inicjatorem i prowadzącym 
spotkanie był Prezes Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu w Warszawie - Pan Dariusz 
Pietrowski. Miło było słyszeć z ust Prezesa SCW, 
że  wolontariusz jest osobą nieprzeciętną,  
bo świadczy usługę nieodpłatnie, dobrowolnie  
i świadomie, dając drugiej stronie siebie  
i satysfakcję z pomocy.  



„Klaudyny” jest to grupa animatorów 
społecznych – klaunów, którzy 

zdecydowali się nieść uśmiech i radość 
pomimo deszczów i burz. Wśród nich 

znaleźli się: Pumpernikiel, Bibi, 
Poziomka, Bułka Tarta, Fifi Ruzia, Lejek, 

Zozolubek, Strusia, Jogobella oraz 
honorowy klaun Buziaczek.  

 





Ja, z natury swej Klaudyna 
oświadczam wobec innych Klaudyn,  
co następuje: Mam serce i jest ono 

czerwone, będę burzyć granice 
niemocy, zakwitnę szczęściem dla 

innych, pokocham niemożliwe, będę 
tworzyć radość, będę śpiewać 
uśmiech, będę piec ciasteczka, 
pokocham komary, nie dam się 

nadchodzącym burzom, za innego 
klauna oddam nos i ostatnie gacie  

i co ważne, każdego dnia zrobię krok 
do przodu, a co najważniejsze, będę 
zawsze krok za sobą, bo nie jestem 

najważniejszą osobą. 

28 marca 2014 

















 „Wolontariat to promień nadziei, który 
rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do 
przezwyciężania przemocy i egoizmu.  
Wy wolontariusze jesteście znakiem nadziei  
w naszych czasach. Wszędzie tam gdzie mamy 
do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem”. 




