
LAUREACI

1. Pani Elżbieta Muż

Pani Elżbieta Muż od wielu lat współpracuje z pracownikami  socjalnymi MOPS – Punktu Pomocy
Społecznej  Nr  5;  wraz  z  mężem przygotowuje  dla  dzieci  z  rodzin  najbardziej  potrzebujących
prezenty świąteczne – słodycze (  Święta  Wielkanocne i  Boże Narodzenie ).  Pani  Muż wspiera
rodziny potrzebujące w sposób dyskretny i bezinteresowny.
Pani Muż  jako kierownik Biblioteki Miejskiej Filii Nr 9 angażuje się również w realizowane przez
pracowników  socjalnych  projekty,  między  innymi   zachęcając  dzieci  oraz  ich  rodziców  do
czytelnictwa

2. Anna Deszkiewicz – Biuro Rachunkowe ABACUS

Pani Anna bezinteresownie od wielu lat wspiera Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Polskich
Dzieci  Wojny  w  Olsztynie.  Jest  osobą  zawsze  pomocną  i  bezinteresowną.  Od  lat  bezpłatnie
prowadzi  obsługę  księgową  stowarzyszenia,  które  utrzymuje  się  wyłącznie  ze  składek  osób
starszych.

3. Wojciech Fijałkowski

Wiceprezes Zarządu Automobilklubu Warmińskiego. W tym roku obchodzi 50 lecie działalności.
Organizator imprez charytatywnych takich jak „Jazda z Mistrzem” podczas finału Wielskiej
Orkiestry świątecznej Pomocy, festynu „Bezpieczny Maluch”. Od lat działania społeczne Pana
Wojciecha wspierają również podopiecznych Wojewódzkiego szpitala dziecięcego oraz
Uniwersytetu trzeciego Wieku w Olsztynie.

4. Firma Billenium sp. z o.o.

Firma Billennium w roku 2017 wspomogła Ośrodek Wsparcia i Opieki  nad Dzieckiem i Rodziną w
Olsztynie  przy  ul.  Wańkowicza  poprzez  pomoc  rzeczową  oraz  finansową  organizując
wychowankom takie atrakcje jak :  
- warsztaty  świąteczne  z udziałem animatorów
- ufundowano karty podarunkowe  na łączną kwotę 900,00zł
-  zakupiono  i  zamontowano  urządzenie  siłowni  zewnętrznej  do  ogrodu  Ośrodka  na  kwotę  ok.
5,000,00zł

5. Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury

Koło  Wolontariatu  Akademii  Trzeciego  Wieku  rozpoczęło  współpracę  z  Olsztyńskim Centrum
Pomocy Dziecku w 2015 r. Głównym celem współpracy jest budowanie więzi międzypokoleniowej
pomiędzy  dziećmi  i  młodzieżą  a  Seniorami  Akademii.  Włączenie  wolontariuszy  –  aktywnych,
doświadczonych partnerów jest  bardzo ważne i  potrzebne w procesie  wychowania i  opieki.  Na
przestrzeni 2 lat zrealizowane zostały trzy projekty:
I  projekt   „Przy  rodzinnym  stole”  prowadzony  w  ramach  wygranego  przez  Akademie
ogólnopolskiego  konkursu  Fundacji  Banku  Zachodniego  WBK  pt.  „Tu  jestem,  tu  zmieniam”
poświęconego wspólnym zajęciom kulinarnym.
II projekt  „Tańcowała igła z nitką” – trwający 3 miesiące – poznawanie technik robótek ręcznych –
wspólne spędzanie czasu wolnego, wymiana doświadczeń.
III projekt „Kultura łączy pokolenia” – trwający 9 miesięcy, polegał na wdrożeniu i utrwaleniu w
wychowankach Domu Dla Dzieci  „W Parku” zainteresowania szeroko rozumianą kulturą (sesja
fotograficzna  w  strojach  warmińskich,  koncerty,  wyjścia  do  teatru  lalek,  itd.).  Obecnie  w
przygotowaniu  jest  kolejny  projekt  „Aktywność  sportowa  łączy  pokolenia”  –  cel  aktywizacja
współpracy  sportowej,  uświadomienie  seniorom ich  przydatności  społecznej  –  spełnianie  się  i
czerpanie  radości  z  życia.  Akademia  wygrała  grant  na  ten  cel  w  wysokości  3000  zł.  Dla



Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku wartością największą okazała się przyjaźń jaka narodziła
się pomiędzy Seniorami a dziećmi i pracownikami placówki.

6. Agnieszka Rudzianiec

Wzorowy wychowawca  i  organizator  wolontariatu,  opiekun  Szkolnego  Koła  PCK przy  Szkole
Podstawowej nr 34 w Olsztynie.
W ramach projektu „Gorączka Złota” w latach 2014 – 2017 pozyskała z młodzieżą 990 kg monet
1 , 2 i 5 – groszowych o łącznej wartości 10 752 zł przeznaczonych na wypoczynek letni dzieci.
Pozyskuje młodzież do zbiórek środków na paczki świąteczne w ramach akcji „Wielkanoc z PCK”,
„Czerwonokrzyska Gwiazdka” (młodzież pod jej opieką zebrała w latach 2014 – 17 ponad 7400 zł.
W ramach szkoły przygotowuje młodzież do innych akcji w wolontariacie min. sprzątanie Ziemi.

7. dr Agata Wilińska

Dyrygent chórów Cantabile, Collegium Bacallarum oraz drugi dyrygent Collegium Musicum. Poza
uczestnictwem w wielu konkursach ( ogromna ilość nagród i wyróżnień) i koncertów w kraju i za
granicą – Pani Agata jest otwarta na propozycje koncertów w Olsztynie. W latach 2008 – 2017
poprowadziła ponad 120 koncertów chórów.
Uczestniczy  w  projektach  artystycznych  w  imprezach  organizowanych  w  Filharmonii,  Zamku,
Starówce i wielu innych miejscach. W Dniu Niepodległości od 2013 roku z Collegium Bacallarum
koncertuje z pieśniami patriotycznymi, z wszystkimi chórami koncertuje corocznie  z kolędami na
rynku Starego Miasta zaś w katedrze i kościołach z utworami sakralnymi.
Chór Cantable w 2017 roku w Zamku uświetnił Galę Kapituły Wielskiego Serca.

8. Marzena Górska – Zwolińska – Centrum Rehabilitacji i Wsparcia

Pani  Marzena  współpracuje  z  Punktem  Pomocy  Społecznej  nr  2  w  Olsztynie.  W  okresie
przedświątecznym  organizowała  zbiórkę  książek,  zabawek,  gier  i  maskotek  na  rzecz  dzieci
wymagających wsparcia. Dzięki jej pomocy obdarowanych świątecznymi prezentami zostało 108
dzieci.

9. Andrzej Fabisiak

Pan Andrzej w szczególny sposób wspiera Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie. Jako reżyser
ze „Wspaniałym Teatrem Bez Nazwy” wystawia sztuki teatralne podczas uroczystości takich jak:
„Światowy dzień Chorego”, „Głosy dla Hospicjum” czy „Pola Nadziei”, które skierowane są do
całej społeczności lokalnej a dochód przeznaczony jest na potrzeby hospicjum. Pan Andrzej czynnie
uczestniczy w kampaniach społecznych „Hospicjum to też życie”, których celem jest uwrażliwienie
ludzi na potrzeby drugiego człowieka. Pan Andrzej Fabisiak swoją postawą oraz zaangażowaniem
osobistym zasługuje na szczególne uznanie. Jest autorytetem w sprawach pomocy i wolontariatu.


