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Felieton świąteczny 
 

 
Bardzo się cieszę, że numer poświęcony wolontariatowi wydajemy w roku wolontariatu i w 
dodatku w okresie świątecznym, tuż po Wigilii — święcie, które kojarzy się niezmiennie z 
obecnością bliskich i życzliwych nam osób, z dzieleniem się opłatkiem i prezentami od św. 
Mikołaja. Wolontariusze to całoroczni Mikołaje. W podarku przynoszą nam siebie, swoją 
wiedzę, czas i obecność. Praca na rzecz innych najczęściej jest wpisana w ich stały 
harmonogram spraw, wkracza do ich życia na prawach obowiązku, w którego wartość 
wierzy się najmocniej. To dlatego pomagają, edukują, opiekują się, leczą, udzielają porad, 
czuwają, tworzą, organizują — każdy wybiera dziedzinę i formę działalności, w której czuje 
się najswobodniej. Pracy dla nich nigdy nie zabraknie. Wachlarz ofert jest jak niekończąca 
się opowieść. Znajdzie się miejsce dla każdego temperamentu i każdej osobowości. 
 
Ilu ich jest? Kim są? Jacy są? Czy odczuwają satysfakcję, spełnienie, poczucie bycia 
potrzebnymi, gdy podejmują się pracy na rzecz innych? A jeśli nawet... to pomyślmy... cóż 
w tym złego? 
 
Numer poświęcony wolontariatowi cieszy mnie też z innego powodu: cała nasza redakcja, 
Ebibki — jak sami siebie nazywamy, jesteśmy wolontariuszami. Gwoli ścisłości — e-
wolontariuszami. Dobrze się czujemy w towarzystwie społeczników, dlatego praca nad tym 
numerem, choć ciężka, bo numer jest duży, była bardzo przyjemna, zwłaszcza kontakty z 
autorami, którym serdecznie dziękuję za to, że zechcieli podzielić się z czytelnikami 
biuletynu swoimi przeżyciami wolontariackimi, pomysłami i wiedzą. 
 
Dwanaście lat istnienia Ebibu w dużej mierze zawdzięczamy niesłabnącemu 
zainteresowaniu czytelników naszym portalem i biuletynem. Postanowiłam więc, że tym 
razem zmienię reguły i nie będę „zagajać” poszczególnych artykułów. Zapraszam do 
lektury w ciemno. Sięgnijcie Państwo do treści z własnej inicjatywy, po wolontariacku. 
Owocnego czytania. 
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