Wręczenie nagrody im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

Już po raz drugi została

przyznana nagroda imienia ks Onufrego Kopczyńskiego,

tegorocznym laureatem został prezes Towarzystwa Przyjaciół Żydowa, aktywny działacz społeczny
pan Tadeusz Szymanek. Nagroda im. ks. Onufrego Kopczyńskiego jest przyznawana raz w roku
osobom szczególnie zaangażowanym w prospołeczne działania, podnoszące w różnych obszarach
(kultura,

społeczeństwo,

przedsiębiorczość,

tradycja)

jakość

życia

mieszkańców

gminy

Czerniejewo. Ważnym elementem wyboru kandydata jest głosowanie społeczności lokalnej, które
w tym roku odbyło się poprzez oddanie kuponów konkursowych w wyznaczonych punktach –
Urząd Miasta i Gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, stowarzyszenia i fundacje. Następnie
w drodze głosowania Kapituła konkursowa w składzie: Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego
ONUPHRIUS; Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo; Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców, wyłoniła laureata. W dobie dzisiejszych
przemian społecznych – szybkim tempie życia, indywidualizmem oraz zanikiem więzi społecznych
– szczególnie ważne jest wyróżnianie osób, którym przyświecają wartości budowania wspólnoty
społecznej, a także wspierania i inspirowanie twórczej i prospołecznej działalności.
Tegoroczna nagroda została wręczona podczas uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo,
która odbyła się 25 września.

Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Onuphrius – organizator

konkursu – pani Grażyna Kulpińska wprowadziła zgromadzonych przedstawicieli władz gminy
i lokalnych instytucji oraz mieszkańców w ideę Nagrody imienia ks. Onufrego Kopczyńskiego,
następnie sekretarz Stowarzyszenia pan Sławomir Zakrzewski przedstawił uzasadnienie wyboru
kandydata:
„Pan Tadeusz Szymanek we wszystkich sferach wykazuje aktywność jako organizator lub
współorganizator życia społeczności lokalnej. Laureat w ciągu swej wieloletniej aktywności
społecznej uczestniczy w działaniach między innymi: Rady Sołeckiej, Towarzystwa Przyjaciół
Żydowa, Stowarzyszenia Pelikan. Jest radnym Miasta i Gminy Czerniejewo i drugą kadencję pełni
funkcję Przewodniczącego tejże Rady. Kapituła Konkursu analizując działalność Laureata
dostrzegła jego ogromne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej obejmującej całą naszą
Gminę. Pracowitość Pana Tadeusza Szymanka w kształtowaniu teraźniejszości oraz przyszłości jest
powszechnie znana i obejmuje:
− przygotowanie i prowadzenie szeregu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych;
− organizację wycieczek i wyjazdów krajoznawczych i integracyjnych;
− zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dla ich rozwoju społecznego;

− tworzenie organizacji kreujących obywatelskie postawy społeczne;
− inicjatywę w tworzeniu materialnej bazy rozwojowej mieszkańców;
− współpracę z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi w celu realizacji
potrzeb społeczeństwa;
− motywowanie i wspieranie młodzieży w jej aktywności wspólnotowej;
− budowanie demokracji lokalnej poprzez sprawowanie funkcji obywatelskich;
− działalność charytatywną i pomoc dla najbardziej potrzebujących;
− rozwijanie poczucia odpowiedzialności za los Gminy;
− kreowanie patriotyzmu i szacunku dla historii naszej Ojczyzny i Gminy;
− działania promujące naszą Wspólnotę lokalną;
− godne reprezentowanie naszej Gminy na zewnątrz.
Kapituła Konkursu zwróciła uwagę na wszechstronność działalności laureata. Potrafi on
zgromadzić wokół siebie grono chętnych do pracy społecznej. Z jego inicjatywy i pod jego
kierunkiem mieszkańcy naszej gminy, a zwłaszcza Żydowa organizują się do pracy społecznej,
zabawy i podróży. Bezinteresowna pomoc i wsłuchanie się w drugiego człowieka są jego cechami
charakterystycznymi. Działalność Laureata jest pokłosiem jego własnych talentów takich jak:
pomysłowość, organizacja i kierownictwo. Umiejętność dostrzegania potrzeb innych ludzi stanowi
podstawę do tego społecznego poświęcania siebie dla dobra wspólnoty lokalnej. Laureat jest
człowiekiem czynu, który dąży do realizacji zadań budujących obywatelskie postawy mieszkańców
gminy.”
Laureatowi Nagrody im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego gratulujemy i życzymy dalszej owocnej
i pełnej pasji i zaangażowania pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, jednocześnie
wierzymy, że honorowanie i wyróżnianie aktywnych społecznie osób wpiszę się w tradycje Gminy
Czerniejewo.

