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Kategoria: osoby duchowne i zakonne.
Ksiądz Prałat Aleksander Jaszczur: lat 84, Parafia św. Krzyża w Myśliborzu. Kapłan
wielkiego serca, kapelan Jego Świątobliwości.
Jako kapłan od ponad 60 lat nieustannie czyni miłosierdzie sprawując sakrament
spowiedzi świętej, w którym najbardziej objawia się miłosierdzie. Każdego dnia kapłan ten
służy ludziom w konfesjonale dając wielu nadzieję na lepsze jutro. Miłosierdzia nie brakuje
względem tych osób, które go potrzebują, które znalazły się w potrzebie.
Wcześniej, pełniąc funkcję proboszcza, zawsze widział wśród parafian tych, którym
była potrzeba okazania miłosierdzia.
Obecnie kapelan i spowiednik sióstr Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Niewątpliwe przyczynia się do odnowy moralnej każdego człowieka, który zapragnie w życiu
swoim coś zmienić. Jeśli człowiek zmienia się na lepsze, emanuje na innych, społeczeństwo,
środowisko, w którym przebywa.

Kategoria: osoby świeckie dorosłe
Pani Leokadia Lasota: lat 62, pracownik społeczny w Zarządzie Powiatowym
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
Organizuje pomoc osobom niepełnosprawnym, spotkania integracyjne, wczasy
w Kołobrzegu, spotkania Wigilijne dla chorych i najuboższych. Pomaga też
w przygotowywaniu spotkań dzieci z rodzin wielodzietnych, dotkniętych patologią i dzieci
niepełnosprawnych - są to między innymi wyjazdy na Dzień Dziecka do Szczecin, spotkania
choinkowe. Organizuje pomoc żywnościową ze środków Unijnych, co miesiąc oraz zbiera
żywność na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Organizuje zbiórki i wydawanie
odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzebujących.
Od 1986 roku nieprzerwanie pracuje na rzecz podopiecznych niepełnosprawnych,
organizując pomoc usługową dla chorych w domach, pomoc rzeczową i finansową dla
potrzebujących. Od 2000 roku społecznie pracując w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej
w Zarządzie Powiatowym w Myśliborzu zorganizowała 10 Festynów „Sprawni
Niepełnosprawnym”, spotkania Wigilijne dla chorych, spotkania dla dzieci, wyjazdy na Dzień
Dziecka. Spotkania z Mikołajem organizuje od 26 lat a od lat 7 wypoczynek dla osób
starszych. Działalność społeczna popularnej Pani Lodzi zmieniła w Myśliborzu podejście
wielu osób do trudnych problemów osób starszych i niepełnosprawnych.
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Pani Lidia Macheta: lat 54, pracownik Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Somatycznie Chorych w Myśliborzu.
Skupiała się szczególnie w ubiegłym roku na pracy z mieszkańcami trudnymi tzw.
toksycznymi. Zajmowanie się podopiecznymi w podeszłym wieku wykazującymi cechy
osobowości toksycznej jest skomplikowanym przypadkiem pielęgnacyjnym. Pani Lidia jest
realistką twierdząc, że: „nie zmienimy wszystkich zgryźliwych i uciążliwych seniorów, ale
umiejętność wykorzystania pozytywnej komunikacji z nieco lepszym nastrojem mieszkańca,
zachęca go do codziennej współpracy”.
W przypadku trudnego seniora postarała się widzieć jego toksyczność jako
doskonalenie zawodowych kompetencji i profesjonalizmu. Nie próbuje ich uszczęśliwiać na
siłę, jednocześnie wysyła pozytywne impulsy komunikacyjne także wtedy, gdy na to nie
zasłużyli, wykazując się cierpliwością, opanowaniem i ogromną empatią.
Pani Lidia Macheta jest absolwentką Medycznego Studium Zawodowego - Wydziału
Pielęgniarskiego. Pracuje zawodowo w Domu Pomocy Społecznej od 1985 roku. Swoje
wykształcenie i doświadczenie zawodowe wykorzystuje w swojej codziennej pracy na rzecz
drugiego człowieka. W opinii mieszkańców wykazuje się dużym zaangażowaniem
i operatywnością. Jest wyjątkowo zaangażowana w pracy na rzecz osób chorych, cierpiących
i niepełnosprawnych. W okresie długoletniej pracy, była wielokrotnie wyróżniana
i nagradzana. Dzięki determinacji, charyzmie oraz zaangażowaniu służy osobom
niepełnosprawnym i ubogaca ich swoją postawą. Jest wzorem pełnej zaangażowania
gotowości, cierpliwości i zapału w służeniu cierpiącym i potrzebującym wsparcia. Przekazuje
chętnie swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe młodej kadrze i często powiada, że:
,,Starzenie się jest etapem życia, który czeka każdego z nas, umiejmy sprostać temu
wyzwaniu”
Pani Katarzyna Mazur – Kowalewska: Prezes Stowarzyszenia Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, animator Myśliborskiego Centrum
Wolontariatu.
Aktywnie zaangażowała się w pracach związanych z utworzeniem salki rehabilitacyjnej
dla dzieci z niepełnosprawnością przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, podejmując
wiele działań na rzecz możliwości wyposażenia salki w sprzęt do rehabilitacji (m.in. koncert
charytatywny, festyn podczas próby bicia rekordu Guinnessa na myśliborskim rynku).
Zainicjowała utworzenie Myśliborskiego Centrum Wolontariatu. Angażuje młodzież do
charytatywnej pomocy osobom potrzebującym. Jako rodzic dziecka z niepełnosprawnością
nie poprzestała na zapewnieniu potrzebnej pomocy wyłącznie własnemu synowi, ale podjęła
działania na rzecz innych osób, będących w podobnej sytuacji. Od lat jest prezesem
działającego Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. Zaktywizowała rodziców, pozyskała wielu
przyjaciół wspierających jej działania. Koordynuje pracę myśliborskich wolontariuszy,
pozyskując informację o zapotrzebowaniu na ich pomoc. Efektem jej pracy jest między
innymi to, że:
 kilkanaścioro myśliborskich dzieci korzysta z nieodpłatnej i systematycznej,
cotygodniowej rehabilitacji ruchowej,
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członkowie stowarzyszenia tworzą aktywną i otwartą grupę wsparcia dla siebie
i innych potrzebujących,
nastąpiło uwrażliwienie i wzrost akceptacji społeczności myśliborskiej dla
osób ze specjalnymi potrzebami,
stworzono mądrą i użyteczną formę spędzania czasu dla młodzieży,
organizując prężnie działającą grupę ludzi niosących pomoc potrzebującym.

Kategoria: młodzież szkół ponadgimnazjalnych

Bartek Karpiński: lat 18, uczeń IV klasy Technikum Gastronomicznego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu.
W 2012 roku Bartek zgłosił się do Myśliborskiego Centrum Wolontariatu i już na
pierwszym spotkaniu był pełen energii i zapału do pracy jako wolontariusz. Bartek brał udział
w większości akcji wolontariackich, do których możemy zaliczyć między innymi promocję
wolontariatu na Targach Edukacji i Pracy w Dębnie i w Myśliborzu oraz na pierwszych
Targach Wolontariatu, które odbyły się w Myśliborzu w 2012 roku.
Kolejnym jego działaniem społecznym było nakłonienie wolontariuszy z
Myśliborskiego Centrum Wolontariatu do wspólnej zbiórki nakrętek na wózek inwalidzki dla
Martynki. W 2012 roku wolontariusz brał udział w zbiórkach pieniężnych na rzecz powstania
i wyposażenia sali rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych dzieci w Myśliborzu w trakcie Mili
Myśliborskiej, koncertu charytatywnego „Płomień Nadziei” oraz w trakcie próby bicia
rekordu Guinnessa w pchaniu auta osobowego. Zdobytą wiedzę w klasie o profilu
gastronomicznym wykorzystywał w licznych imprezach np. „Dzień Rodziny
w Środowiskowym Domu Samopomocy”, zawody pływackie organizowane przez MUTW,
Światowy Dzień Inwalidy.
Wielkie serce Barta oraz chęć niesienia pomocy innym przyczyniły się do podjęcia
decyzji o wolontariacie indywidualnym.
Jego podopiecznymi są mali mieszkańcy
Myśliborza: Kubuś i Martynka. W trakcie spotkań Bartek uczy dzieci poprzez zabawę,
wspólnie przełamują stereotypy dotyczące niepełnosprawności w środowisku lokalnym. Do
dnia dzisiejszego Bartek promuję ideę wolontariatu wśród rówieśników i w lokalnym
środowisku. Pozytywna energia bijąca od Bartka przyczyniła się do podjęcia wolontariatu
indywidualnego przez inną wolontariuszkę - Laurę.

Ada Hlebowicz:

lat 18 uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu. Wolontariuszką Myśliborskiego Centrum Wolontariatu jest od 2012 roku.
Pierwszym krokiem Ady w wolontariacie w MCW był udział w projekcie „MODA NA
WOLONTARIAT” realizowanym na terenie gminy Myślibórz, w trakcie którego brała
udział w warsztatach dotyczących wolontariatu.
Ada uczestniczyła w licznych akcjach wolontariackich - między innymi uczestniczyła
w zbiórce środków pieniężnych na otwarcie i wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla dzieci
niepełnosprawnych w Myśliborzu w trakcie Mili Myśliborskiej, koncertu charytatywnego
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„Płomień Nadziei” oraz w trakcie próby bicia rekordu Guinnesa w Myśliborzu. Dodatkowo
wolontariuszka przyczyniła się do upiększenia sali rehabilitacyjnej poprzez pomalowanie
ścian w postacie biblijne. W trakcie koncertu charytatywnego wykorzystała swój talent
plastyczny w malowaniu twarzy dzieci, które uczestniczyły w koncercie.
W 2012 roku wraz z wolontariuszką MCW podjęła się wolontariatu indywidualnego
poprzez opiekę nad starszą parą małżeńską. W trakcie tego wolontariatu do jej zadań należy
pomoc w codziennych obowiązkach, wspólne rozmowy czy pomoc w zakupach. Możemy
śmiało powiedzieć, że Ada traktowana jest przez starsze małżeństwo jak wnuczka. Ada jest
osobą rzetelną, odpowiedzialną, punktualną i systematyczną - posiada wszystkie cechy
charakteru idealnego wolontariusza.
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