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druga edycja 

Biuro Organizacji Pozarządo-
wych Urzędu Miasta w Opolu 
ogłosiło Konkurs „Niepozorny 
1%”. Jego uczestnikami mogą 
być organizacje pożytku pu-
blicznego działające na rzecz 
mieszkańców Opola, upraw-
nione do pozyskania 1% po-
datku za 2014 r., które wyślą 
prace w formie zdjęcia, MP3 
(spotu) lub pliku wideo obra-
zujące hasło konkursowe „NIE-
POZORNY 1 %” na adres trze-
cisektor.opole@gmail.com 
wraz z krótkim opisem swojej 
działalności i nr KRS. 
Organizacje mogą nadsyłać 
swoje prace na konkurs od 
16.03 (poniedziałek) do 29.03 
(niedziela) do godz. 23:59.
Współorganizatorem konkur-
su jest 24opole Sp. z o.o. 
Do wygrania są atrakcyjne na-
grody, w tym kampania rekla-
mowa na portalu www.24o-
pole.pl o wartości 1200 zł dla 
zwycięzcy głosowania inter-
netowego. 
Wybór najlepszego zdjęcia, 
pliku MP3 lub pliku wideo zo-
stanie dokonany przez jury 
składające się z dwóch pra-
cowników Urzędu Miasta 
Opola, opolskich dziennika-
rzy i przedstawiciela współor-
ganizatora. 
Głosowanie na portalu inter-
netowym www.1procent.24o-
pole.pl odbędzie się od 02.04 
(czwartek) do 12.04 (niedzie-
la) do godz. 23:59. 
Nagrodę specjalną ufundo-
waną przez portal 24opole.
pl otrzyma organizacja, któ-
ra zbierze najwięcej głosów 
w formie „udostępnień” swojej 
pracy na stronie internetowej 
konkursu. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
(ogłoszenie wyników) oraz 
rozdanie nagród przez Prezy-
denta Miasta Opola nastąpi 
w czasie DNI OPOLA podczas 
imprezy plenerowej. 
Szczegóły i regulamin konkur-
su na portalu Opolskiego  
Trzeciego Sektora  
www.trzecisektor.opole.pl. 

Zapraszamy do udziału!

„Niepozorny 1 %” 

 – bycie prezydentem to mi-
sja, służba czy samorealizacja?

 – każdy, kto wchodzi 
w  przestrzeń publiczną, musi 
liczyć się z  tym, że jego inten-
cje, realizacja tych intencji będą 
podlegały ocenie. Po drugie, czy 
angażujemy się, bo mamy do 
wypełnienia pewną misję, jak-
kolwiek ją postrzegamy, czy jest 
to tylko kwestia realizowania sa-
mego siebie? Myślę, że tego nie 
da się tak do końca rozdzielić, 
a  mówię to na podstawie tego, 
że z  samorządem opola jestem 
związany od 2002 roku, od kie-
dy prezydentem był ryszard ze-
mbaczyński.

 – co panu dał ten czas?
 – obserwowałem od 2002 

do 2011 roku funkcjonowanie 
urzędu miasta. Uczestniczyłem 
w  tych wszystkich spotkaniach, 
naradach. Nie byłem i  nie je-
stem człowiekiem żadnej par-
tii politycznej. Moja obecność, 
moja relacja wiązała się tyl-
ko z  prezydentem zembaczyń-
skim. to była ta jedyna perspek-
tywa – patrzenie kogoś, kto ma 
świadomość pewnych mechani-
zmów zarządzania tym wszyst-
kim. Decyzji, a  potem ich kon-
sekwencji. Widziałem, jak te ele-
menty funkcjonują z  perspek-
tywy wdrażania ich w życie, jak 
poszczególne komórki funkcjo-
nują. Potem przez ponad trzy 
lata pracowałem w Miejskim za-
rządzie Dróg, co prawda, nie jest 
to instytucja strukturalnie zwią-
zana z  urzędem miasta, ale cią-
gle samorządowa. z tej strony to 
była perspektywa już nie obser-
watora, ale wykonawcy. od po-

nad dwunastu lat jestem zwią-
zany z  samorządem. to do-
świadczenie daje mi podstawy, 
żeby wykorzystywać to od stro-
ny praktycznej. Wiem, jakich 
działań wymaga nawet najlep-
szy pomysł, żeby wprowadzić go 
w obieg.

 – a skąd wziął się pomysł, 
żeby spółka miejska Wik wy-
asygnowała ze swojej kasy spo-
rą sumę na rzecz spraw spo-
łecznych w  ramach tzw. odpo-
wiedzialności społecznej biz-
nesu.

 – Jako samorząd odpowia-
damy nie tylko w  tej przestrze-
ni podstawowej, w  ramach za-
kresu obowiązków. Współcze-
sne nowoczesne firmy myślą 
także o  sensownym wpływie na 
rzeczywistość społeczną. spółka 
Wik jako pierwsza na taką ska-
lę otwiera się na te potrzeby, to 
jest w jakimś sensie – może jesz-
cze nieuświadomiona – rewolu-
cja, jeśli chodzi o  sposób funk-
cjonowania spółek.

 – ktoś może powiedzieć, 
że to nie jest ciche dawanie po-
trzebującym, a  spektakularne 
przy oku kamer i błysku fleszy.

 – rozdajemy pieniądze, 
więc dziennikarze, opinia pu-
bliczna mają prawo wiedzieć 
i  kontrolować, dowiadywać się, 
jak te pieniądze są rozdawane. 
Nie można tego zrobić inaczej.

 – na pana wrażliwość ma 
zapewne przeszłość dziennika-
rza katolickiego...

 – Proszę w  ten sposób na 
to nie patrzeć, to pomysł, który 
wyszedł z  kręgu nowych władz 
miasta. a wrażliwości na sprawy 

społeczne nie trzeba tłumaczyć, 
taką wrażliwość mają wszyscy 
prezydenci. to także inicjatywa 
szefów spółki, bo gdyby się na to 
nie zgodzili, to nie byłoby spra-
wy. oni są podmiotem nieza-
leżnym i nie można ich do cze-
gokolwiek zmuszać. gdyby nie 
chcieli, to znaleźliby wiele spo-
sobów, żeby się nie zgodzić.

 – skąd pan czerpie pomy-
sły? to wynik inspiracji z  wy-
jazdów zagranicznych? 

 – Pomysły są efektem bu-
rzy mózgów wszystkich prezy-
dentów. ale też dobre przykłady 
chcemy czerpać z  innych miast 
polskich i  europejskich, bo my 
tutaj nie odkrywamy ameryki. 
korzystamy z  rozwiązań, które 
ktoś już wypróbował.

 – W przypadku trasy śred-
nicowej albo obwodnicy połu-
dniowej opola nikt nie próbo-
wał… 

 – te pomysły odziedziczy-
liśmy po poprzedniej kaden-
cji, to pomysły autorskie prezy-
denta zembaczyńskiego. Dysku-
sja została zogniskowana wokół 
trzech koncepcji: trasy średni-
cowej, trasy bolkowskiej i  trasy 
południowej. trasa bolkowska 
ostatecznie nie uzyskała popar-
cia regionalnej Dyrekcji ochro-
ny Środowiska. Pozostały więc 
dwie propozycje.

Pytanie też dotyczy tego, na 
jakich warunkach ta trasa mia-
łaby być realizowana. czy pono-
sząc określony nakład finansowy 
osiągniemy efekt komunikacyj-
ny, o  który nam chodzi. zwra-
cam uwagę, na to, że dyskusja 
nie może odbywać się w gronie 
urzędników. Na ten temat po-
winno wypowiedzieć się społe-
czeństwo. Po pierwsze musi wie-
dzieć czym ryzykuje, jakie war-
tości kładzie na szali – chodzi 
o  wartości środowiskowe, spo-
łeczne. z  drugiej strony trzeba 
mieć świadomość, jakie obcią-
żenia finansowe będą wynikały 
z konkretnych inwestycji. 

 – opolanie mogą wam 
przypisać po latach, że znisz-
czyliście albo pasiekę, albo 
bolko…

 – szukamy możliwości roz-
wiązania tego problemu. aku-
rat dla mnie Pasieka i  Bolko to 
najpiękniejsze miejsca w  mie-
ście. Dzisiaj dowartościowa-
ne jeszcze parkiem nadodrzań-
skim, co uczyniło to miejsce ce-

z MirosłaWeM 
pietruchą, 

WiceprezydenteM 
opola 

rozMaWia 
jolanta  

jasińska-Mrukot 

organizacje pozarządowe 
to wentyl bezpieczeństwa 
dla władz
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lem eskapad mieszkańców całe-
go miasta. Przyznaję, że szkoda 
by tego było. Więc jeśli mieliby-
śmy podjąć decyzję, że ta prze-
prawa w tym miejscu musi być, 
to musielibyśmy mieć równie 
mocne argumenty, poza tymi ra-
cjami, o których tutaj mówimy. 

– co jeszcze się zmieni? 
– Dowartościowanie trans-

portu rowerowego w infrastruk-
turze miejskiej. to mają być 
praktyczne działania, żeby dało 
się to zmierzyć ilością zbudo-
wanych ścieżek rowerowych. 
chcielibyśmy, aby opole było 
miastem nowoczesnym, w  sen-
sie infrastrukturalnym, za co ja 
bezpośrednio odpowiadam. Na 
pewno przebudujemy system 
oświetlenia miejskiego, zmie-
nimy je na bardziej energoosz-
czędne, ledowe. to będzie skok 
generacyjny – odczujemy to 
wszyscy.

– jakiś szczególny priorytet 
na najbliższe lata? 

– rozwój komunikacji miej-
skiej. Będziemy pracowali nad 
takimi rozwiązaniami, któ-
re spowodują, że autobusy będą 
szczególnie dla tych, którzy ko-
rzystają z  odległych dzielnic 
miasta, żeby stanowiły alterna-
tywny środek komunikacji dla 

indywidualnego ruchu samo-
chodowego. 

– czy opolanie dadzą się 
namówić do rezygnacji ze swo-
ich samochodów na rzecz ko-
munikacji publicznej?

– Nie musimy apelować do 
pewnego poczucia odpowie-
dzialności mieszkańców, bo już 
wiele osób jest gotowa zrezy-
gnować z  transportu indywidu-
alnego. Przekonamy prostym ra-
chunkiem, że korzystanie z  sa-
mochodu oznacza taki wydatek 
miesięcznie, który przegrywa 
z komunikacją publiczną. która 
może być alternatywą, wygodną 
możliwością dojazdu w czystym, 
ekologicznym sensie – i punktu-
alną. 

– co z  mostem na ulicy 
niemodlińskiej?

– ten osławiony most na uli-
cy Niemodlińskiej to będzie no-
woczesna konstrukcja, to będzie 
pewien punkt zwrotny w  roz-
wiązaniu problemów opolan, 
którzy dojeżdżają z  zaodrza do 
centrum. chcemy zmienić układ 
drogowy w obrębie ulicy Niemo-
dlińskiej, aż do węzła przy wy-
locie w  kierunku komprach-
cic i dalej Niemodlina. Na pew-
no pewien komfort jazdy na tym 
nowym trakcie komunikacyj-

nym będzie wartością dla tych, 
którzy codziennie dojeżdżają. 
to będą także takie elementy in-
frastruktury węzłów łączących 
funkcje przesiadkowe transpor-
tu rowerowego i  transportu pu-
blicznego w  okolicach Dwor-
ca opole Wschodnie i  opole 
główne. chcemy zbudować ta-
kie punkty, gdzie opolanie mo-
gliby dokonać wyboru, gdzie zo-
stawić np. samochód, czy sko-
rzystać z  komunikacji publicz-
nej, czy przesiąść się na miejski 
rower. to mają być takie centra 
przesiadkowe. to największe za-
danie jeśli chodzi o infrastruktu-
rę miejską powinno być zrealizo-
wane w ciągu najbliższych czte-
rech lat.

– Mieszkańcy peryferyj-
nych dzielnic opola od lat pod-
noszą, że trzeba je docenić, do-
inwestować.

– często się kontaktuję 
z mieszkańcami dzielnic w połu-
dniowej części miasta, czyli gro-
szowicami, Maliną, grotowica-
mi. tam są ludzie o dużym har-
cie ducha, zaangażowani w spra-
wy społeczne. Natomiast co do 
dróg, chodników, kanalizacji sa-
nitarnej, oświetlenia, to tam ska-
la tych potrzeb jest przeogrom-
na. W moim odczuciu powinien 

powstać systematyczny plan do-
finansowania tej małej infra-
struktury.

 – organizacje pozarzą-
dowe, jaką ich rolę pan widzi 
w zmienianiu miasta?

 – one pełnią bardzo istot-
ną rolę w każdej przestrzeni ży-
cia. to są przede wszystkim pa-
sjonaci, robią to z  przyjemno-
ści i  poczucia pewnej misji ży-
ciowej. same dyskusje i  kon-
sultowanie pomysłów z  ludźmi 
z organizacji pozarządowych to 
dodatkowy wentyl bezpieczeń-
stwa dla władz samorządowych. 
chodzi o to, czy koncepcje, któ-
re próbujemy wdrażać, mają 
sens. Jeśli one przejdą jeszcze 
tę próbę weryfikacji przez or-
ganizacje pozarządowe – które 
są najbardziej srogimi, ale bar-
dzo wartościowymi krytyka-
mi – to dzięki temu to, co sta-
ramy się robić, będzie po prostu 
lepsze. tam, gdzie dopuszczamy 
do udziału organizacje pozarzą-
dowe, podejmowane decyzje są 
bliższe oczekiwaniom miesz-
kańców. chodzi też o  to, by 
nie poprawiać życia tam, gdzie 
się wszystko dobrze toczy. Po 
pierwsze nie szkodzić – to stara 
lekarska maksyma, której chce-
my się trzymać. 

centrum Dialogu obywa-
telskiego to nowa jednost-

ka Urzędu Miasta opole, któ-
ra powstała na bazie Biura or-
ganizacji Pozarządowych i  jego 
pracowników. cDo będzie zaj-
mowało się budżetem obywatel-
skim, radami dzielnic, wolonta-
riatem, obsługą organizacji po-

zarządowych i  konsultacjami 
społecznymi.

 – to ma być kluczowa jed-
nostka, bo chcemy budować 
społeczeństwo obywatelskie – 
podkreśla arkadiusz Wiśniew-
ski, prezydent opola. – stawia-
my na demokrację bezpośred-
nią. teraz mieszkańcy będą mo-
gli zabrać głos częściej i głośniej. 

Władze miasta stawiają na 
rozwój i  współpracę z  rada-
mi Dzielnic, których liczba się 
zwiększy, bo kolejne wnioski 
trafiają do UM. – Nie wystarczy 
budowanie mostów w mieście – 
podkreślił prezydent. – Poprzez 
politykę chcemy budować mosty 
między ludźmi. 

Naczelnikiem cDo została 
Marzena sedlaczek, absolwentka 
Uniwersytetu opolskiego (Wy-
dział Pedagogiczno–Historycz-
ny, kierunek pedagogika reso-

cjalizacyjna), która przez 16 lat 
pracowała w Miejskim ośrodku 
Pomocy rodzinie, z  czego 6 lat 
była pracownikiem socjalnym, 
potem została kierownikiem re-
jonu opiekuńczego.

 – Moja dotychczasowa praca 
nauczyła mnie pokory wobec sie-
bie i  szacunku do drugiego czło-
wieka – mówi sedlaczek. – Ni-
gdy nie miałam problemów z ko-
munikacją międzyludzką, więc 
będę mogła to wykorzystać w pra-
cy z  aktywnymi mieszkańcami 
naszego miasta. Jestem prezesem 
oddziału regionalnego towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w  opolu, 
a wchodząc niejako z drugiej stro-
ny wiem, czego organizacje ocze-
kują, co chciałyby robić i z jakimi 
problemami się zderzają. z  wła-
snej praktyki wiem, w czym urząd 
może pomóc, a  w  czym utrud-
nić życie wszystkim osobom, któ-

re podejmują aktywność obywa-
telską. a co do samych organiza-
cji pozarządowych, do wszystkich 
inicjatyw obywatelskich, chcemy, 
żeby wypełniały jak najsprawniej 
przestrzenie niewypełnione przez 
władze.

a  wizja kierowanego przez 
nią centrum? 

 – Wizję działania biura już 
mam, ale wcześniej chcę o  tym 
porozmawiać z  moimi pracow-
nikami – podkreśla. – Najpierw 
muszę poznać ich mocne stro-
ny. chciałabym, żeby pracowa-
li z pasją, po prostu robili to, co 
najlepiej potrafią.

Nową osobą w cDo jest tak-
że adrianna Paroń, p.o. zastępcy 
naczelnika w miejsce Jana całki, 
który przebywa na zwolnieniu le-
karskim. centrum będzie mia-
ło siedzibę na parterze budynku 
przy ulicy koraszewskiego 7-9.

zbudujemy mosty między ludźmi

Marzena Sedlaczek
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JolaNta  
Jasińska-MrUkot

zespół „teatroWni” 
Wchodzi na scenę. 
kolejno zaczynają 
przedstaWiać sWoje 
etiudy. – dobrze, 
dobrze! – krzyczy 
grażyna MisioroWska 
do lucyny, 
która odgryWa 
przygotoWaną 
etiudę. głos aktorki 
Wypełnia scenę 
opolskiego teatru iM. 
j. kochanoWskiego. 

a ty, jak masz być skrom-
na, to nie możesz za-
krywać łona, a  prowo-

kacyjnie biust wywalać! – znów 
krzyczy Misiorowska, tym ra-
zem już do innej kobiety.

Na scenie wypełnionej ludź-
mi dominują dwa głosy, Misio-
rowskiej i Macieja Namysły, ak-
torów kochanowskiego, którzy 
prowadzą zajęcia „teatrowni”. 

– Jeżeli krzyczysz, to moc-
no! to nie może być takie ane-
miczne. Nie jesteś wtedy prze-
konująca! – Namysło dobit-
nie i  głośno tłumaczy jednej 

z  uczestniczek zajęć, jak ma 
grać. 

Podczas prób teatralnych 
krzyk prowadzących, siła ich 
głosu staje się bodźcem, któ-
rym raczą aktorów – wydobywa 
z nich ekspresję. 

Namysło jest prezesem sto-
warzyszenia „kochanowski” 
przy teatrze im. Jana kocha-
nowskiego w opolu. 

– założenie było takie, 
żeby promować teatr, stworzyć 
warsztaty teatralne dla opolan. 
i  zderzać się z  trudnymi tema-
tami, takimi jak śmierć, starość, 
samotność i  choroba – tłuma-
czy Maciej Namysło.

 – cztery lata temu daliśmy 
więc ogłoszenie do gazety, że 
stowarzyszenie „kochanowski” 
zaprasza na warsztaty teatral-
ne – dodaje grażyna Misiorow-
ska. – No i odzew przeszedł na-
sze oczekiwania…

Nie wszyscy, którzy się wte-
dy licznie zgłosili, zostali. Pasja 
teatralna, czy obietnica przygo-
dy związanej ze sceną nie zawsze 
pokrywała się z oczekiwaniami. 

– zdarzało się, że ktoś przy-
chodził z  nadzieją, że zostanie 
wielkim artystą – mówi Misio-
rowska. – a tutaj nic takiego nie 

obiecywaliśmy. „teatrownia” to 
projekt otwarty, zawsze może 
przyjść ktoś nowy.

zespół przyciąga róż-
ne charaktery i  przypadki 
– ludzi młodych i  starszych, 
o  różnych doświadczeniach 
życiowych. to na co dzień 
szefowie, urzędnicy, bezro-
botni, mechanicy i  przedsta-
wiciele handlowi. są wśród 
nich zdrowi, ale też po tera-
piach onkologicznych. ludzie 
z  poszarpanymi życiorysa-
mi i tacy, których życie biegło 
jednostajnie i prosto.

 – to mikroświat odzwier-
ciedlający makroświat – mówią 
Misiorowska i Namysło. – teatr 
uwalnia emocje, więc dla wielu 
osób staje się terapią.

koniec przerwy, zespół wbie-
ga na scenę. Na czarnych deskach 
rozkładają prześcieradła. 

– Muzyka jest dla widza, 
a  ty musisz swoje przedstawić! 
– dudni głos Misiorowskiej.

 – Wszystkie etiudy sta-
ją się częścią całego spekta-
klu, „zlepionego” z  fragmen-
tów – mówi adrianna Bątkie-
wicz, na co dzień przedstawi-
ciel handlowy. teraz jest w za-
awansowanej ciąży. kiedy sie-

dzi brzuch faluje, zmienia 
kształt – znak życia...

zespół ma na swoim koncie 
cztery spektakle, każdy przygo-
towywany w ciągu całego roku. 

 – Dlaczego trafiłam do „te-
atrowni”? – głośno zastanawia 
się adrianna.

Mówi, że od zawsze kochała 
teatr, który jest jej równoległym 
życiem. Móc przenieść się z wi-
downi na scenę, a potem jeszcze 
zagrać przed widzem – to wy-
zwanie. 

 – teraz dokumentuję swo-
ją ciążę na zdjęciach i  filmach. 
Mój rosnący brzuch ma się stać 
częścią spektaklu – zdradza ad-
rianna.

a nowo narodzone dziecko 
będzie w centrum spektaklu. 

– i najlepiej, żeby się jeszcze 
rozwrzeszczało – dodaje Misio-
rowska.

W spektaklu zabraknie Jana. 
odszedł. Po Janie pozostało pu-
ste krzesło, na którym zawsze 
siadał. i żadna choroba tego nie 
zapo-wiadała. – a przynajmniej 
nic o niej nie wspominał – mó-
wią w „teatrowni”. 

chociaż, jakby się zastano-
wić… 

 – ostatnio dużo jakoś mó-
wił o  odchodzeniu – wspomi-
nają Jana, który przed odej-
ściem statystował w  „alicji po 
drugiej stronie lustra”, profesjo-
nalnym przedstawieniu w  ko-
chanowskim. 

W  ubiegłorocznym przed-
stawieniu „Nietrwałe życie” Jan 
refleksyjnie spoglądał z plakatu. 
W „alicji po drugiej stronie lu-
stra”, wśród zawodowych akto-
rów wystąpiła też lucyna klim-
czuk-Mucha. 

 – to jest niewyobrażalna 
przygoda – podkreśla pani lu-
cyna. – Wychodziłam dziesięć 
razy na scenę, dałam radę. Wyj-
ście na scenę może być takie jak 
wyprawa na kilimandżaro, albo 
azjatyckie ośmiotysięczniki, bo 
jak tutaj twierdzą, każdy wybie-
ra swoje ścieżki.

krystyna Borowicz też jest 
od początku w „teatrowni”. Po-
dobnie jak pozostali – z miłości 
do sceny. 

zagrać siebie, aż do bólu 

Projekt „Transitory Life”, reż. Ivana Indjin Fot. Magdalena Sztandara
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– kiedyś tylko mija-
łam na ulicy grażynę Mi-
siorowską, a  teraz mogę od 
niej czerpać – zaznacza pani 
krystyna. – to niesamowi-
te, że uczę się teatru od ak-
torów. Poza tym zawsze by-
łam bardzo nieśmiała. Nie 
wyobrażałam sobie, żeby 
stanąć solo przed widzem 
na scenie. sceny zbiorowe 
to zdecydowanie prostsze.

Mówi, że teatr pomógł 
jej zapanować nad sobą, nad 
emocjami. 

 – Miałam swoje trzy 
i pół minuty na scenie, tylko 
ja i widzowie – podkreśla.

Była to scena, którą za-
pamiętano. Na podobień-
stwo kultowej sceny Mari-
lyn Monroe nad wywietrz-
nikiem podwiewającym su-
kienkę. 

– kobieta, którą grałam, 
przeżywała orgazm – zdra-
dza pani krystyna. Po chwi-
li na scenę wkroczył mężczy-
zna, dla którego życie straci-
ło sens. ten mężczyzna po-
darował jej hulajnogę.

 – Jeździłam na tej hu-
lajnodze po scenie…. – 
opowiada.

Monolog krystyny, 
część jednego spektaklu, 
a właściwie fragment jej ży-
cia. 

– Mówiłam o  ścina-
niu drzewa przed moim 
domem. towarzyszyło mi 
każdego dnia – opowiada. 
– Potem je ścinano kawałek 
po kawałku. W samym cza-
sie umierała moja siostra…

Dla zespołu „teatro-
wi” każdy, kto do nich dołą-
czy, dołączy też swoim frag-
mentem życia do współtwo-
rzonego spektaklu. Wszyst-
ko dokumentuje w  kroni-
ce z benedyktyńską dokład-
nością alicja Pająk – wyda-
rzenie, po wydarzeniu ze-
społu. – Warto dokumento-
wać, jak się rozwijamy, jak 
inaczej z  każdym przedsta-
wieniem patrzymy na świat 
– dodaje pani alicja. 

 – i to nie jest tak, że tyl-
ko oni od nas czerpią, to 
jest przepływ, uczymy się 
od siebie wzajemnie różnej 
optyki świata – podkreślają 
grażyna Misiorowska i Ma-
ciej Namysło.

– to Wyróżnienie przyszło 
niespodzieWanie, Wręcz 
zapoMniałaM o saMyM 
rozstrzygnięciu konkursu – 
przyznaje najlepsza opolska 
Wolontariuszka W 2014 roku, 
która na codzień zajMuje się 
dziećMi W szkole specjalnej 
W opolu.

Justyna szlezinger to wiecznie uśmiechnięta, 
energiczna i  pozytywnie nastawiona do ży-
cia dziewczyna. i to głównie tym cechom za-

wdzięcza zwycięstwo w  konkursie organizowa-
nym przez opolskie centrum Wspierania ini-
cjatyw Pozarządowych. Do udziału namówił ją 
jej opiekun, nauczyciel pracujący w szkole spe-
cjalnej. 

 – oceniano dowolną formę pisemną, która 
miała przedstawiać pracę wolontariusza. Bałam 
się, że nie będę miała o czym napisać, a później 
musiałam wszystko skracać, żeby nie przekro-
czyć maksymalnej objętości – śmieje się Justyna, 
studentka oligofrenopedagogiki (czyli pedagogi-
ki osób z niepełnosprawnością intelektualną) na 
Uniwersytecie opolskim.

skąd wziął się u niej zapał do tego, co robi? 
z jej opowieści przebija naturalna skromność, ale 
słuchając tego, co mówi, można śmiało dojść do 
wniosku, że jest to skromność co najmniej lekko 
przesadzona. 

 – No cóż, po maturze miałam najdłuższe 
w  życiu wakacje, a  coś wypadało robić, więc 
zaczęłam działać w  świetlicy środowiskowej 
w moim rodzinnym Dobrodzieniu – opowiada 
Justyna. – Poza tym wiedziałam już, co będę stu-
diować, a teraz przecież tyle mówi się o młodych 
bezrobotnych absolwentach bez doświadczenia, 
więc postanowiłam zdobyć je wcześniej...

Nie przeszkadzało jej, że pracowała za darmo, 
podczas gdy wielu jej rówieśników mogło w tym 
czasie po raz pierwszy w  życiu zarobić większe 
pieniądze. Nie bez znaczenia było również to, że 
dużo wcześniej poznała już pewne formy wolon-
tariatu i niesienia pomocy: kwestowanie na rzecz 
WoŚP, zbieranie nakrętek w  szkole itd. zresztą, 
można by długo wymieniać. Jak sama przewrot-
nie mówi – będąc dzieckiem, chciała już... zajmo-
wać się dziećmi. 

 – zawsze myślałam nad zawodem przedszko-
lanki, a moje pierwsze koty za płoty, to było pilno-
wanie dzieci sąsiadów, co sprawiało mi ogromną 
frajdę – opowiada.

opieka nad młodszymi okazała się dla niej 
niemalże powołaniem, po doświadczeniach 
z  pierwszego roku studiów, gdy zakotwiczyła 

przy niewidomych. Byli to przeważnie ludzie do-
rośli, których nie trzeba było niczego uczyć, a je-
dynie czasem w czymś pomóc. 

 – i chyba to zaważyło na tym, gdzie teraz od 
paru lat się znajduję – mówi Justyna szlezinger. 
– Bo przecież dzieci niepełnosprawne umysło-
wo to osoby wymagające ciągłej nauki i przede 
wszystkim odpowiedniej metody dotarcia, dzię-
ki której ta nauka odniesie skutek.

Wolontariuszka przyznaje, że chodzi tu z po-
zoru o małe rzeczy, które są jednak czymś wiel-
kim dla dzieciaków.

 – takie momenty szczególnie napędzają 
mnie do działalnia, bo widzę, że moje pomysły, 
cierpliwość i upór dają efekty – tłumaczy. – Mam 
dobry kontakt z dziećmi i myślę, że tej pracy po 
prostu nie da się wykonywać z przymusu. Ja ją 
uwielbiam i czuję, że to jest „to” – dodaje.

Faktycznie, trudno mieć co do tego wątpliwo-
ści. W sytuacji gdy dla większości studentów week-
end to przeważnie czas imprez lub – co tu dużo 
mówić – leniuchowania, dla opolskiej Wolonta-
riuszki roku 2014 to zazwyczaj pracowity okres 
w szkole specjalnej, gdzie można nauczyć dzieciaki 
liczyć, rozwiązywać różnego rodzaju zadania, czy 
trenować otwartość na świat, co tyczy się szczegól-
nie podopiecznych z autyzmem. 

Do zakończenia studiów pozostał jej ponad 
rok. Justyna szlezinger wie, co chciałaby robić 
w przyszłości i ma na to wszelkie „papiery”. trze-
ba trzymać kciuki, żeby tych planów nie zmie-
niła. Bo dzięki takim, jak Justyna, świat jest po 
prostu lepszy. 

justyna 
o złotym sercu 
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 – dwa znane festiwale z ka-
lendarza imprez opolskich zo-
staną na stałe wpisane do har-
monogramu wydatków budże-
tu miasta. to oznacza, że ich or-
ganizatorzy odetchną z  wielką 
ulgą... 

 – Prezydent arkadiusz Wi-
śniewski podjął decyzję, że 
w  przeciągu najbliższych trzech 
lat takie pewne finansowa-
nie otrzymają festiwal opolskie 
lamy oraz Festiwal Perkusyj-
ny. Dla organizatorów tych im-
prez będzie to duże ułatwienie, 
bo nie będą musieli brać udzia-
łu w konkursach. Mając świado-
mość zagwarantowanych pienię-
dzy łatwiej planować, swobod-
niej można zamawiać czy kon-
traktować artystów lub bilety lot-
nicze z  wyprzedzeniem. Łatwiej 
więc skalkulować imprezę, obni-
żyć jej koszt.

 – imprez, bez których opo-
lanie nie wyobrażają sobie rocz-
nego kalendarza, jest więcej. im 
też przydałoby się stałe finanso-
wanie.

 – organizacje pozarządowe 
ubiegały się o wpisanie kilku ta-
kich ważnych wydarzeń do ka-
lendarza imprez. to „W oparach 
dźwięku”, znany festiwal orga-
nizowany przez stowarzyszenie 
Marii ołdak, Ulica kultury sto-
warzyszenia oPak, opole son-
gwriters Festival, opolski Festi-
wal Fotografii, Panda art Festi-
wal. to są imprezy, które zysku-
ją z roku na rok coraz więcej od-
biorców. one wypracowały już 
albo wypracowują swoją markę. 
i  my je dostrzegamy. Pamiętam 
pierwszy festiwal Marii ołdak, ile 

było wtedy przeciwności losu… 
a teraz z każdym roku widać, jak 
się rozwija.

szkoda, że od pięciu lat 
mamy ten sam budżet dla or-
ganizacji pozarządowych dzia-
łających na płaszczyźnie kultu-
ry. Przez to wiele projektów stoi 
w miejscu, nie rozwija się. trzeba 
coś zrobić, żeby im pomóc. Wpi-
sanie tych imprez na stałe do bu-
dżetu skutkowałoby tym, że inne 
wydarzenia, które są przygoto-
wywane przez młodszych kole-
gów, przez młodsze organizacje 
pozarządowe, mogłyby ewolu-
ować i korzystać z tych środków 
budżetowych, które teraz są prze-
znaczane na te znane, stałe, duże 
imprezy. a  warto byłoby wpro-
wadzić na ten rynek usług kultu-
ralnych nowe wydarzenia, nowe 
podmioty. 

 – co z ulicą kultury?
 – Ulica kultury to jest bar-

dzo ciekawy projekt, natomiast 
zdziwiło mnie to, że stowarzy-
szenie oPak nie złożyło w  tym 
roku wniosku o  dofinansowanie 
tego projektu. Wcześniej stowa-
rzyszenie oPak prosiło prezy-
denta, żeby wpisać Ulicę kultury 
do kalendarza imprez, które by-
łyby corocznie finansowane z bu-
dżetu na stałe.

 – poza tym reszta bez 
zmian? 

 – szykują się istotne zmiany. 
Bardzo ważny, wręcz kluczowy 
dla promocji i wsparcia wielu im-
prez w opolu jest pomysł prezy-
denta arkadiusza Wiśniewskie-
go wypracowany z  organizacja-
mi pozarządowymi. Polega on na 

tym, że w budżecie miasta wyod-
rębni się pulę środków na wkła-
dy własne dla projektów przygo-
towanych przez organizacje po-
zarządowe. organizacje będą 
mogły dzięki temu startować 
w konkursach organizowanych 
np. przez Ministerstwo kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego. Do 
tej pory nasze organizacje często 
przegrywały z innymi, w konkur-
sach ogólnopolskich czy euro-
pejskich, ponieważ miały za ni-
skie wkłady własne. to była jed-
na z  bolączek. organizacje mia-
ły różne ciekawe pomysły, ale nie 
mogły startować lub miały mar-
ne szanse na wygraną w konkur-
sach, gdyż brakowało im odpo-
wiedniego wkładu własnego. te-
raz będą miały większe szanse na 
pozyskanie środków zewnętrz-
nych na organizowanie i  wciela-
nie w życie swoich pomysłów.

 – czy pojawiają się w ogóle 
nowe organizacje?

 – oczywiście, że są takie 
nowe inicjatywy i  warto było-
by skierować uwagę na te nowe 
propozycje, pomagając organi-
zacjom np. w  przygotowywaniu 
wniosków i projektów, bo też nie 
zawsze są one do końca zoriento-
wane, co należy zrobić. W przy-
padku najmłodszych organizacji 
często jest idea, entuzjazm, przy 
jednoczesnej wielkiej niewiedzy 
na temat spraw formalnych. Wy-
stępuje dużo emocji, a zapomina 
się, że trzeba np. zadbać o zapew-
nienie widzom bezpieczeństwa. 

 – przestało się mówić o po-
ziomie wysokim w kulturze.

 – Niestety, większość or-
ganizacji pozarządowych dzia-
łających na niwie kultury myśli 
o przetrwaniu. często nie dyspo-
nują one wystarczającymi środ-
kami, które pozwalają zapewnić 
wysoki poziom artystyczny. or-
ganizacje myślą, jak utrzymać te 
stałe wydarzenia, a  to się odby-
wa kosztem jakości. czynią na-
prawdę wiele starań, żeby zacho-
wać poziom, żeby dalej te impre-
zy były rozpoznawalne. ale przy 
ograniczonych budżetach nie za-
wsze się to udaje.

 – na pewnym etapie impro-
wizacja i  wolontariusze już nie 
wystarczą...

 – organizacje te już od daw-
na są w  takiej fazie rozwoju, 

w  której zaczynają się liczyć bu-
dżety, a  nie tylko kontakty inter-
personalne pomagające w  orga-
nizowaniu imprez. Poniżej pew-
nego poziomu nie da się czegoś 
dobrego przygotować. kultura na 
całym świecie jest dotowana, a np. 
teatry samofinansujące i  przyno-
szące zyski się istnieją chyba tyl-
ko na Broadwayu. kultura wyma-
ga wspierania i dotowania, szcze-
gólnie kultura wysoka. Utkwiła 
mi w  pamięci uwaga byłego mi-
nistra kultury, kazimierza Micha-
ła Ujazdowskiego, który mówiąc 
ogólnie o kulturze, powiedział, że 
marginalizowanie i obcinanie bu-
dżetów na kulturę powoduje mar-
ginalizację regionu. zrównoważo-
ny rozwój to bardzo ważna spra-
wa i w  tym kontekście prezydent 
opola widzi konieczność wspiera-
nia kultury. Dlatego wyszedł z ini-
cjatywą związaną z wkładem wła-
snym, żeby pomóc tym organiza-
cjom. Dać im możliwość pozyski-
wania środków poza budżetem 
miasta. 

 – czy można wesprzeć się 
na dojrzałych organizacjach po-
zarządowych rozpowszechnia-
jących kulturę wysoką?

 – Jak najbardziej. ludzie 
działający w  tych organizacjach 
to pasjonaci, specjaliści i entuzja-
ści. ani urzędnicy, ani pracow-
nicy instytucji miejskich pew-
nych kwestii nie wypracują tak 
jak organizacje pozarządowe. ar-
tyści wolą rozmawiać z „pokrew-
nymi duszami” a  nie z  urzędni-
kami, często urzędu nie traktu-
ją jak partnera, chętniej rozma-
wiają z organizacjami pozarządo-
wymi. czyli ze strukturami, któ-
re gwarantują większą otwartość, 
elastyczność i  płynność działa-
nia. zresztą często to sami artyści 
zrzeszają się w  branżowych sto-
warzyszeniach. organizacje po-
zarządowe działające na płasz-
czyźnie kultury w opolu od cza-
su wprowadzenia Ustawy o  po-
żytku i  wolontariacie zmieni-
ły się bardzo, dojrzały, cały czas 
ewoluują, są naszymi partnera-
mi w działaniu i dyskusji o kultu-
rze miasta. Moim marzeniem jest 
wzmocnienie działalności kultu-
ralnej poprzez zwiększenie bu-
dżetu na kulturę w  mieście oraz 
prowadzenie wspólnych celo-
wych działań kulturalnych i pro-
mocyjnych, które stanowią o sile 
opola i jego konkurencyjności. 

pomożemy organizacjom, 
dając im pieniądze  
na wkład własny

z dorotą 
MichnieWicz-rybarz, 
naczelnik Wydziału 
kultury i proMocji 
urzędu Miasta W opolu 
rozMaWia jolanta 
jasińska-Mrukot
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trenują 
zaaWansoWany styl 
Walki, nierzadko 
doróWnujący 
WschodniM sztukoM, 
choć na dobrą 
spraWę jedyne, co ich 
łączy z azjatyckiMi 
WojoWnikaMi to 
Miecz, który – tak, 
jak W przypadku 
saMurajóW – odgryWa 
syMboliczną rolę. 

grup rycerskich w  ostat-
nich latach powstało 
sporo, więc nie wzbu-

dzają już tylu emocji, co kiedyś. 
Proste i  schematyczne skojarze-
nia związane z tarczą, zbroją, czy 
machaniem szablą mogą być za-
tem mylne. opolska grupa re-
konstrukcyjna „Wiwern” wykra-
cza poza te granice, o co stara się 
szef grupy, Michał smoliński.

 – Przykładamy największą 
uwagę do detali rycerskich, nie za-
pominając przy tym o całym kli-
macie i otoczce związanej ze śre-
niowieczem, dlatego w  naszych 
szeregach jest także błazen i oso-
by śpiewające pieśni – opowiada.

trudno mieć wątpliwo-
ści co do takich deklaracji, sko-
ro w  całe przedsięwzięcie zaan-
gażowany jest doktorant historii, 
specjalizujący się w kwestii fech-
tunku średniowiecznego – czyli 

sztuki władania mieczem.
 – Mnóstwo czasu poświę-

conego grupie rekonstrukcyjnej, 
to czas przy mojej pracy dyplo-
mowej – tłumaczy Michał smo-
liński. – to nieustanna anali-
za źródeł historycznych, w  tym 
rycin, czy nawet do dzisiaj za-
chowanych traktatów średnio-
wiecznych, w  których szczegó-
łowo opisano każdy ruch i  ele-
ment walki.

okazuje się jednocześnie, 
że średniowieczni rycerze za-
zwyczaj nie mieli się czego wsty-
dzić w  porównaniu z  wojowni-
kami uprawiającymi wschodnie 
sztuki walki. Źródła pokazują, 
że technika i umiejętności – mo-
głoby się wydawać – ociężałych 
wojów były nie mniej skompli-
kowane i złożone. 

takie informacje mogą uj-
rzeć światło dzienne dzięki du-
żej rzeszy hobbystów, skupio-
nych wokół rekonstrukcji i  wy-
mieniających się spostrzeżenia-
mi poprzez fora internetowe. Jak 
mówi pan Michał – pewnym fe-
nomenem jest to, że wśród zwy-
kłych pasjonatów zaczęła się za-
cierać granica między zabawą, 
a wręcz pracą naukową, co dzia-
ła na korzyść poziomu rekon-
strukcji, który na przestrzeni lat 
znacznie poszedł w górę. Widać 
to choćby patrząc na ludzi, za-
wodowo zajmujących się two-

rzeniem ekwipunku rycerskie-
go – kiedyś można było sprze-
dać wszystko, teraz na rynku 
ostali się w większości ci, którzy 
sprzedają sprzęt dobrze odwzo-
rowany.

Nie zmienia to jednak faktu, 
że w „Wiwernie” starają się two-
rzyć na własną rękę w  jak naj-
większym stopniu, co ogranicza 
koszty i daje możliwość maksy-
malnie wiernego odzwierciedle-
nia rekwizytów – szycie szat czy 
robienie łuków jest zatem na po-
rządku dziennym. 

Dzięki temu licząca około 30 
członków grupa może pochwalić 
się pokaźną liczbą strojów, broni 
itp. Jest to jeden z  atutów, który 
dostrzegli już twórcy filmów i te-
ledysków. rycerze z  opola wy-
stąpili bowiem w materiale edu-
kacyjnym, dołączonym na płycie 
do podręcznika Nowej ery, czy-
li znanego szkolnego wydawnic-
twa. znaleźli się także w  wide-
oklipie grubsona, jednego z naj-
bardziej znanych wykonawców 
hip-hop i  reggae w  Polsce. sta-
wiali również pierwsze kroki 
w profesjonalnym filmie fabular-
nym (etiudzie) larp, który przed-
stawia tajemniczy świat fantasy.

 – zresztą, także od fantasy 
zaczęła się moja długa przygo-
da ze średniowieczem – mówi 
Michał smoliński. – kiedy by-
łem mały, rodzice często mi czy-

tali bardziej poważną literaturę, 
wybierając np. krzyżaków albo 
powieści tolkiena. zafascyno-
wałem się tym od początku i tak 
zostało do dzisiaj.

Wojacy z  „Wiwernu”, jak 
na pasjonatów przystało, stara-
ją się przyjmować w swoje sze-
regi osoby, którym również leży 
na sercu maksymalne odwzo-
rowanie przeszłości – w  koń-
cu trzeba trzymać jakiś po-
ziom. takie podejście wynika 
przede wszystkim z  chęci cią-
głego rozwoju, którą realizują 
poprzez udział w  szkoleniach, 
m.in. u  doświadczonych kole-
gów z czech. 

choć to ich największe hob-
by, to mimo wszystko niełatwe 
– opiera się zarówno na pracy 
umysłowej, jak i  na ciężkiej fi-
zycznej harówce, która pozwa-
la opanować średniowieczny 
fechtunek. opolscy wojowni-
cy to jednak nie żółtodzioby, ich 
trzon stanowią osoby zanurzo-
ne w  średniowieczu od dawien 
dawna (poprzednio w opolskim 
Bractwie rycerskim). sama gru-
pa działa od kilku lat, a formal-
nie – na zasadzie fundacji – od 
lutego 2015. 

– Jeździmy też po euro-
pie (m.in. skandynawia), poka-
zujemy się w  województwie, tj. 
w Byczynie i Mosznej, ale w sa-
mym opolu prowadzimy przede 
wszystkim zajęcia oraz trenu-
jemy fechtunek – mówi pre-
zes fundacji. – Będziemy się te-
raz starali zaangażować w  ży-
cie uliczne miasta. Przy okazji 
być może uda się u  nas zorga-
nizować międzynarodowy tur-
niej rycerski, projekt jest już na-
pisany... 

Jednym z  ostatnich celów 
fundacji jest wystąpienie w naj-
nowszej ekranizacji „Wiedźmi-
na”. zazwyczaj byli przez kogoś 
polecani, ale tym razem chęt-
nych do wystąpienia w  takim 
filmie może być bardzo wie-
lu. „Wiwern” jednak nie ma się 
przecież czego wstydzić – do-
świadczeni i  zaprawieni w  bo-
jach wojownicy z  pewnością 
powalczą o swoje.

chcą zagrać w „wiedźminie” 

Fot. Grupa Wiwern
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teKstem doroty piechowicz-witoń rozpoczynamy otwartą 
dysKusję o Kondycji opolsKiego trzeciego seKtora. 
W KOLEJNYch NUMERAch „MONITORA” BęDZIEMY ZAMIESZcZAć OPINIE OSóB 
ZWIąZANYch Z ORGANIZAcJAMI POZARZąDOWYMI LUB MAJącYMI WPłYW 
NA Ich DZIAłALNOść.

Pokuszenie się o  refleksję nad kondy-
cją trzeciego sektora w opolu i regio-
nie z jednej strony jest dużym wyzwa-

niem, a z drugiej pewnym ryzykiem, ponie-
waż mało jest rzetelnych danych i badań na 
temat organizacji pozarządowych w naszym 
mieście i województwie. a ryzyko tkwi w po-
wiedzeniu, że „gdzie dwóch Polaków, tam 
trzy zdania”. Ważne jednak, aby rozpocząć 
pewien proces analizy i dyskusji nad iii sek-
torem. Dyskusji, która powinna być wymia-
ną argumentów w tonie wzajemnej tolerancji 
i kultury współpracy. 

„tęsknota…” 
napisał: „Jeśli chcesz zbudować statek, 

nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drzewo, 
przygotowali narzędzia, nie przydzielaj za-
dań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za 
dalekim, bezkresnym morzem”. 

zdanie to chyba jak żadne inne kojarzy 
mi się z filozofią, która towarzyszy ludziom 
tworzącym organizacje pozarządowe. to lu-
dzie, którzy tę właśnie tęsknotę mają w sercu. 
ludzie, którzy z ogromnym zapałem i zaan-
gażowaniem wspierają tych, którzy są słabi, 
niesamodzielni, potrzebujący. to ludzie, któ-
rzy w przenośni budują statek dla tych, któ-
rzy sami nie są w stanie o siebie zadbać, sie-
bie ochronić. sektor pozarządowy to rów-
nież miejsce, gdzie diagnozowane są spo-
łeczne potrzeby, ale też problemy społeczno-
ści lokalnych. 

„urzędnik też człowiek, ngo to nie 
konkurencja” 

Pisząc o kondycji organizacji pozarządo-
wych nie sposób nie odnieść się do współ-
pracy iii sektora z  samorządami. Współ-
praca ta przez ostatnie lata nabrała zupełnie 
nowego wymiaru i  nowej pozytywnej jako-
ści. Mimo, to współpraca ta nadal obarczo-
na jest wieloma stereotypami i krzywdzący-
mi dla obu stron opiniami. Należy przy tym 
podkreślić, że wiele się zmieniło na korzyść 
autentycznego dialogu. organizacje poza-
rządowe wypełniają niezwykle dużą lukę 
miedzy sektorem publicznym a prywatnym. 
z racji jednak specyfiki i pewnej zależności 
– chociażby od środków finansowych z  ze-
wnątrz – nie są jeszcze podmiotem tak sil-
nym jak środowiska przedsiębiorców czy 
ugrupowania polityczne. stosunkowo niskie 
jest również przekonanie wśród przedstawi-
cieli sektora pozarządowego o  własnej sku-
teczności, np. w lobbowaniu zmian i proce-
dur. często Ngo wchodzą w  destrukcyjną 
dla siebie rolę tzw. „petenta”, który jest prze-
sadnie uległy i  przepraszający. sektor poza-
rządowy nadal szuka stabilności i pewności 
własnego stanowiska. 

„po owocach ich poznacie…”
Nadzieję na tę stabilność dają aktyw-

ne działanie i  wysokie rezultaty. Nie trzeba 
strajkować, nie trzeba krzyczeć, nie potrze-
ba też spotów i reklam. to, co buduje praw-
dziwy sukces organizacji to jej profesjona-
lizm, konsekwencja w działaniu i to, co naj-
ważniejsze – ludzie, którzy dzięki pomocy 
i skuteczności Ngo otrzymali niezbędną po-
moc. Nikt chyba nie dopuszcza do myśli, sy-
tuacji, że nagle zadania publiczne byłyby nie-
realizowane. skoro są to tak ważne zadania 
– przypomnijmy, Ustawa o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie wskazuje 
na 33 sfery pożytku publicznego – to ważne 
jest też dbanie o rozwój iii sektora i stwarza-
nie jak najlepszych warunków, aby problemy 
lokalne były rozwiązywane przez społecz-
ność i przez organizacje samodzielnie. zresz-
tą o tym mówi przecież konstytucyjna zasa-
da pomocniczości, czy inaczej subsydiarno-
ści (pomocniczość to absolutnie nie poma-
ganie czy wyręczanie, jak mogłoby się wyda-
wać, ale stwarzanie warunków do samodziel-

ności w realizacji inicjatyw na rzecz własne-
go środowiska, rodziny, osoby). 

„diabeł tkwi w szczegółach…”, w szcze-
gółach, które bardzo często stanowią w co-
dziennym funkcjonowaniu organizacji, ba-
riery nie do przejścia. jakie to bariery? 
•	 nadmiar procedur i  ogromna biurokra-

cja, która dosięga również Ngo – fakt, 
jednak czy można inaczej, skoro organi-
zacje pozyskują środki publiczne, środki 
podatników z 1%, korzystają z ofiarności 
publicznej?

•	 sztywne obowiązki związane z  prowa-
dzeniem księgowości – rejestrując or-
ganizacje pozarządową (stowarzyszenie, 
czy fundacje) można zapomnieć o księ-
gowości na tzw. zeszyt. Po rejestracji sta-
jemy się osobą prawną z  przywilejami, 
ale też obowiązkami. Jednym z  nich są 
obowiązki sprawozdawcze w tym prowa-
dzenie pełnej księgowości, która w spra-
wozdaniu finansowym jest niezbędna.

•	 portfel wciąż pusty – kolejny ogrom-
ny problem organizacji to pozyskiwanie 
środków finansowych na działania. or-
ganizacji pozarządowych przybywa, sto-
sunkowo stałe są przy tym źródła finan-
sowania, po które mogą sięgać. czy or-
ganizacje wykorzystują dostępne środki 
w pełni, a czy uzależniają się od jednego 
źródła finansowania?

•	 wiedza podana na tacy – liczba danych, 
jakimi jesteśmy dosłownie bombardo-
wani każdego dnia, jest ogromna. W tym 
gąszczu wielu liderom organizacji po-
zarządowych trudno jest odsiać te in-
formacje, które są ważne, mniej waż-
ne, a które kluczowe dla przyszłości or-
ganizacji. Dodatkowo jeden z większych 
grzechów naszych organizacji to brak 
wiedzy, gdzie przydatne informacje dla 
siebie możemy znaleźć. Wśród wielu or-
ganizacji powtarza się oczekiwanie, aby 
dane były zbierane i  podawane im np. 
drogą mailową. Jedni mówią, że to brak 
samodzielności ze strony Ngo, inni, że 
to idealne zadanie dla struktur wspiera-
jących rozwój sektora.

•	 nowoczesne technologie – coś, co może 
być pomocne (komputer, internet, me-
dia społecznościowe) pod warunkiem, 

rola petenta niszczy trzeci sektor

dorota  
piechoWicz – Witoń 
prezes opolskiego centruM 
Wspierania inicjatyW 
pozarządoWych (ocWip)
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że potrafimy z  tych narzędzi korzystać. 
Niestety, ogromnym problemem wielu 
opolskich organizacji jest brak dostępu 
do komputera i internetu. Brak umiejęt-
ności korzystania z tych technologii jest 
równie częsty. Wreszcie utrudnia to kon-
takt z taką organizacją, ponieważ jeśli nie 
mamy strony internetowej lub chociaż-
by adresu poczty mailowej to dosłownie 
i w przenośni odcinamy się od bieżących 
informacji. Jeśli do tego dodamy, że tak 
naprawdę większość wniosków aplika-
cyjnych w konkursach wypełnia się w ge-
neratorach on–line, mamy smutny bi-
lans Ngo, które tej umiejętności są po-
zbawione, a co za tym idzie, pozbawiają 
się możliwości ubiegania o pieniądze na 
działanie.

„czy chcieć znaczy móc”? oby! choć 
obserwacje mogą być różne w  tym zakre-
sie. Wiele negatywnych opinii pojawia się ze 
strony organizacji pozarządowych. Dotyczą 
podstaw prawnych, wymagających procedur, 
trudności w zdobywaniu i rozliczaniu środ-
ków finansowych. Wiele z  tych organizacji 
zatrzymuje się na etapie diagnozy własnych 
deficytów. Wiele jednak, wiedząc, gdzie są 
słabe strony w działaniu próbuje niwelować 
je albo poprzez wsparcie silniejszego partne-
ra, albo poprzez dokształcanie, konsultacje 
i  doradztwo. Pamiętajmy jednak, że nawet 
najlepszy doradca nie zrobi niczego za nas! 
Doradztwo to pomoc w określaniu możliwo-
ści, ale nie wyręczanie klienta. 

„zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – 
to motto powinno przyświecać współpracy 
międzysektorowej, ale też budowaniu wła-
ściwych relacji wewnątrz sektora pozarządo-
wego. czy łatwo jest współpracować? czy ła-
twiej krytykować i rywalizować? Współpra-
ca jest wymagająca, trzeba dać z siebie to, co 
najlepsze. rywalizacja – tak, jeśli jest zgodna 
z zasadami ogólnego współżycia i  rywaliza-
cja, która ma przynieść najbardziej efektyw-
ną usługę np. mieszkańcom miasta opola. 

Nikt nie jest dobrym sędzią w  swojej 
własnej sprawie” – czyli słowo podsumo-
wania jak trudno ocenić samego siebie. za-
chęcam jednak wszystkie organizacje poza-
rządowe do głębokiej refleksji również nad 
tym, co warto zmienić w naszych organiza-
cjach. Warto spojrzeć jak dyskusja na ten te-
mat przebiegała na łamach portalu ngo.pl, 
czyli rzecz o tym, że „nie wszystko złoto, co 
się świeci” (www.ngo.pl, „grzechy głów-
ne Ngo: należy mi się, bo istnieję”, tekst 
z 18.01.2012 roku… nadal aktualny). 

Wszystkim opolskim organizacjom ży-
czę sukcesów i  wytrwałości. siły przekony-
wania partnerów i  sprawczości. efektywno-
ści w  działaniu oraz zadowolenia członków 
zespołu. Wszystkim za trud, zaangażowanie 
i bezkresne oddanie sprawie należą się wyra-
zy uznania i szczere podziękowanie! 

Nagle ubyło 
filantropów 

W ciągu ostatnich kilku lat Polki 
i Polacy coraz chętniej wrzucali 
pieniądze do puszek lub w inny 
sposób angażowali się w filantropię. 
W 2014 robili to już mniej chętnie 
– pokazują to wyniki najnowszych 
badań Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Dwie trzecie z nas deklaruje, 
że w ub.r. materialnie wsparło 
organizacje lub grupy społeczne, 
co oznacza istotny spadek 
w porównaniu do poprzedniego 
roku. Poziom filantropii w Polsce 
w przeciągu ostatnich pięciu lat 
systematycznie wzrastał. Jeszcze 
w 2009 roku połowa Polek 
i Polaków deklarowała finansowe 
lub rzeczowe wsparcie organizacji 
lub grup społecznych, a rok temu 
było to blisko trzy czwarte naszego 
społeczeństwa (74%).

Zgodnie z wynikami najnowszych 
badań Stowarzyszenia Klon/Jawor 
z listopada 2014 roku, trend wzrostu 
filantropii nie został utrzymany – 
66% badanych zadeklarowało, że 
w ciągu ostatniego roku wrzuciło 
pieniądze do puszki, wykonało 
przelew, wysyłało SMS lub w inny 
sposób wsparło materialnie 
organizacje lub grupy społeczne. 
Oznacza to ośmiopunktowy spadek 
w porównaniu do wyniku sprzed 
roku, a tym samym powrót do 
wartości wskaźnika z roku 2011. 

– Darowizny, a zwłaszcza darowizny 
stałe, regularne, nie są popularnym 
sposobem wsparcia organizacji 
– mówi Dorota Setniewska 
z portalu ngo.pl. – Wolimy 

pojedyncze, spektakularne akcje, 
niż przekazywanie fundacji czy 
stowarzyszeniu co miesiąc nawet 
niewielkich kwot. Nie wiemy też, 
z czym taka darowizna się wiąże 
i że np. możemy ją sobie odliczyć 
od dochodu. często także mylimy 
1% z filantropią i uznajemy, że skoro 
wskazaliśmy w formularzu PIT jakąś 
organizację, to przekazaliśmy jej 
darowiznę. 

Niezmiennie filantropia jest 
powiązana z wykształceniem 
i dochodem. To osoby 
z wykształceniem wyższym częściej 
niż z podstawowym i zawodowym, 
a także z zamożniejszych 
gospodarstw domowych, 
angażują się w filantropię. Ponadto 
filantropami są częściej osoby 
z miast powyżej pięćdziesięciu 
tysięcy mieszkańców niż mieszkańcy 
mniejszych miast i wsi. Materialne 
wspieranie organizacji lub grup 
społecznych łączy się także 
z aktywnością wolontariacką – 
to osoby pracujące społecznie 
na rzecz lub za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych lub 
grup społecznych częściej decydują 
się na filantropię, niż osoby, które 
wolontariuszami nie są (wśród 
wolontariuszy 95% jest filantropami, 
a wśród osób, które wolontariuszami 
nie są – 60%). 

Badanie „Wolontariat, filantropia, 
1%”przeprowadzone na 
reprezentatywnej próbie 1003 
Polaków powyżej 15. roku życia 
metodą cAPI (wywiad osobisty 
wspomagany komputerowo) 
w listopadzie 2014 roku przez 
Millward Brown na zlecenie 
Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Raport
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jest W orkiestrach 
dętych jakaś siła 
– jak śpieWa halina 
kunicka W jednej 
ze sWoich piosenek. 
nie bez przyczyny. 
tradycje Wspólnego 
MuzykoWania są 
Wpisane W krajobraz 
śląski od pokoleń, 
stanoWiąc 
nierozerWalny 
eleMent kultury 
Muzycznej regionu. 

Na Śląsku rozwinę-
ły się szczególnie 
dwa rodzaje zespo-

łów muzycznych: chóry lub 
zespoły śpiewacze oraz or-
kiestry dęte. Jedną z  nich 
jest orkiestra Dęta zespo-
łu szkół elektrycznych im. 
t. kościuszki w  opolu, zwa-
na elektrycznymi Dęciakami. 
to obecnie najstarsza i  jed-
na z dwóch tego typu orkiestr 
szkolnictwa średniego-tech-
nicznego w regionie. 

od września 2000 roku or-
kiestrę prowadzi Przemysław 
Ślusarczyk – kompozytor, dy-
rygent i  menedżer kultury. 
Włączył on nowe gatunki mu-
zyczne do repertuaru orkiestry, 
który obejmuje szerokie spek-
trum od marszów, standardów 
jazzowych poprzez muzykę ta-
neczną, pop, opracowania mu-
zyki poważnej i improwizację. 

 – obecne czasy stawiają 
nowe wyzwania, zespół musi 
się rozwijać i  stale doskonalić 
swoje umiejętności, musi być 
konkurencyjny wobec innych 
– podkreśla Ślusarczyk. 

zespół koncertuje nie tyl-
ko w opolu, ale w całym kra-
ju, zdobywa też liczne nagrody 
w  przeglądach i  konkursach. 
W listopadzie 2000 r. orkiestra 
dokonała pierwszego w  jej hi-
storii nagrania muzyki teatral-
nej, skomponowanej przez 
obecnego opiekuna, do kome-
dii a. Fredry „Damy i  Huza-
ry”. W  sezonie 2015/2016 ze-
spół będzie obchodził swoje 

55. urodziny. orkiestra posia-
da własną salę prób w  zespo-
le szkół elektrycznych z  nie-
zależnym wejściem. Nabór do 
zespołu jest otwarty i trwa cały 
rok (więcej na stronie: www.
odzse.art.pl). 

Przemysław Ślusarczyk 
prowadzi także grudzicką or-
kiestrę Dętą, jest również po-
mysłodawcą i twórcą orkiestry 
Politechniki opolskiej, dzia-
łającej od 2006 roku. Wojażu-
je ona i gra z sukcesami w ca-
łym kraju, na różnych konkur-
sach i uroczystościach. 

orkiestra działa w  ra-
mach centrum kultury stu-
denckiej Politechniki opol-
skiej. siedzibą zespołu i miej-
scem prób jest sala nr 45 
w  zespole dydaktycznym 
„Łącznik” przy ulicy Miko-
łajczyka 16. Nieprzerwanie 
trwa także nabór do orkie-
stry. zespół jest otwarty nie 
tylko dla studentów, ale dla 
wszystkich, którzy chcą ak-
tywnie rozwijać się muzycz-

nie (więcej na stronie: www.
opo.art.pl). 

oprócz tego grupa stu-
dentów gra w  formacji el12 
opole Politechnic Band. 
– Na pomysł jej utworze-
nia wpadłem w  lutym 2010 
roku po koncercie noworocz-
nym opole–Pekin w  insty-
tucie konfucjusza działają-
cym na Politechnice opol-
skiej – mówi Przemysław Ślu-
sarczyk. – a  nazwa zespołu 
wiąże się instytucjami, któ-
re wspierają to przedsięwzię-
cie, Politechniką opolską 
i  Przedsiębiorstwem el12 sp. 
z o.o. 

repertuar zespołu stano-
wią piosenki, utwory muzyki 
rozrywkowej, aranżacje tema-
tów muzyki filmowej, jazz… 
(więcej na stronie: www.el12o-
polepolitechnicband.opolskie.
art.pl).

Najmłodszym zespołem 
orkiestrowym prowadzonym 
przez Ślusarczyka, od 2014 
roku, jest grudzicka orkie-
stra Dęta, która działa przy Pa-
rafii Matki Boskiej Fatimskiej 
w  opolu–grudzicach. zosta-
ła założona w  2011 roku sta-
raniem ks. leonarda Makioli 
i społeczności grudzic. 

 – Jej zadaniem jest wzbo-
gacanie liturgii i  rozwija-
nie kultury muzycznej wśród 
młodych – tłumaczy dyry-
gent. – W perspektywie reper-
tuar orkiestry będzie poszerza-
ny o utwory z wielu gatunków 
muzycznych, łącząc elemen-
ty muzyki kościelnej i rozryw-
kowej. 

także do tego zespołu nabór 
jest otwarty non-stop (więcej na 
stronie: www.god.opole.pl).

orkiestry Po i  zse sta-
le koncertują. Młodzi muzy-
cy mogą występować w  każ-
dym sezonie, realizując swe 
muzyczne pasje w ramach au-
torskich imprez opracowanych 
i  prowadzonych przez dyry-
genta orkiestr. 

Należą do nich „Muzyczne 
impresje”, realizowane już Viii 
sezon. to cykl koncertów pro-

jest w orkiestrze dętej jakaś siła

Fot. Lucyna Sterniuk - Gronek
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mujących muzyków orkiestr 
dętych. Początkowo koncerty 
odbywały tylko na terenie Po-
litechniki opolskiej. teraz cykl 
stał się cyklem wędrownym na 
terenie województwa opolskie-
go i poza jego granicami (www.
muzyczneimpresje.art.pl). 

„z  orkiestrą po zamkach 
i  pałacach”, których partne-
rem jest opolska regional-
na organizacja turystyczna 
to cykl organizowany od 2012 
roku. ideą cyklu jest promocja 
regionu jako krainy zamków 
i  pałaców oraz turystyki kra-
joznawczej, kultury studenc-
kiej i  alternatywnych działań 
kulturalnych [www.opolskie.
art.pl]. 

„kolej na orkiestrę, czy-
li opolski ekspres Dęty” to 
pierwsza tego typu w  Polsce 
autorska akcja łącząca w sobie 
wiele elementów: promocję in-
stytucji delegujących zespoły 
artystyczne, kultury studenc-
kiej i  alternatywnych dzia-
łań kulturalnych, kolei i  ko-
lejowych szlaków turystycz-
nych, aktywizację lokalnej spo-
łeczności, promocję transpor-
tu publicznego, rewitalizacja 
kolei i  tras kolejowych w  wo-
jewództwie, turystykę krajo-
znawcą (www.kolejnaorkie-
stre.art.pl). 

Natomiast „z  orkiestrą po 
odrze” to kontynuacja i  roz-
szerzenie opolskiego ekspre-
su Dętego. akcji przyświeca-
ją następujące cele: promocja 
kultury studenckiej i  alterna-

tywnych działań kulturalnych, 
żeglugi śródlądowej i wodnych 
szlaków turystycznych, akty-
wizacja lokalnej społeczności 
regionu (www.zorkiestrapo-
odrze.art.pl). 

 – trzy ostatnie cykle im-
prezowe zostały wyróżnio-
ne w  konkursie „Najlepszy 
Produkt turystyczny Woje-
wództwa opolskiego” 2013 
– chwali się Przemysław Ślu-
sarczyk.

od połowy 2013 roku mu-
zycy orkiestrowi koncertują 
także w  ramach 230 volt en-
semble. Nazwa ensemblu wią-
że się z  instytucjami, w  któ-
rych działają orkiestry, czy-
li Po i zse im. tadeusza ko-
ściuszki w opolu – instytucji, 
współpracujących ze sobą od 
wielu lat na różnych płaszczy-
znach. 

W repertuarze znajduje się 
polska i  zagraniczna muzyka 
rozrywkowa. z  czasem będzie 
on rozszerzany o  utwory spo-
za folderu orkiestrowego (wię-
cej na stronie: www.230volt.
art.pl). 

Muzycy orkiestrowi oprócz 
koncertów mogą doskonalić 
swoje umiejętności na warsz-
tatach muzycznych, które zwy-
kle odbywają się w  paździer-
niku nieprzerwanie od 2001 
roku. – Podczas nich jest przy-
gotowywany nowy repertuar, 
jest także czas wolny, aby lepiej 
się poznać – dodaje Ślusarczyk. 
– Wiele z takich przyjaźni trwa 
do dzisiaj… 

Jak dobrze mieć 
sąsiada kleryka
PG nr 4 to jedyna taka szkoła w Opolu, gdzie klerycy 
z Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu 
przychodzą, żeby pomagać gimnazjalistom w 
nadrabianiu zaległości. 
- Współpraca trwa już 18 lat, z chwilą przeniesienia 
Seminarium Duchownego z Nysy do Opola – mówi 
Lucyna Mazur, pedagog  z PG nr 4. – Zaproponowali 
nam współpracę, jak tylko zostali naszymi sąsiadami. 
W tym czasie przez naszą szkołę lekko przewinęło 
się ze stu kleryków, a ja nawet zostałam zaproszona 
na wyświęcenie jednego z nich, który jest obecnie 
proboszczem. Są bardzo rzetelni ucząc młodzież, 
poświęcają swój wolny czas, zamiast iść na spacer  
czy do kina.
Klerycy przychodzą do gimnazjalistów, którzy nie 
zawsze mają motywację do nadrabiania zaległości. 
Bywa, że wymaga to większego poświęcenia i czasu niż 
nadrobienie np. braku znajomości pierwiastków. 
- Działamy w ramach charytatywnej grupy Valdocco, 
patronem na-szej grupy jest św. Jan Bosko, który 
pracował z młodzieżą – mówi kleryk Michał Ludwig, od 
dwóch lat pomaga w matematyce. – chodzi o to, żeby 
wyeliminować zaległości, a nie tylko przygotować do 
najbliższego testu, czy sprawdzianu.
Klerycy ujęli nauczycieli od razu, bo mało tego, że 
pomagają, to na koniec roku dziękują, że mogą pomagać. 
A forma podziękowania bywa różna – organizują 
uczniom wycieczki, czasem wyjście do kina, a potem 
jeszcze wspólne ognisko lub zawody sportowe na terenie 
Seminarium Duchownego. 
- Klerycy są super, można z nimi pogadać, no i dzięki nim 
mam coraz lepsze oceny – mówi Kamil, uczeń klasy I.

JOM

Kolejna „Setka z hakiem”

Tegoroczny ogólnopolski rajd pieszy „Setka z hakiem” 
w Opolu odbędzie się 8-10 maja. Start pod Studenc-
kim centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. „Setkę z 
hakiem” można określić jako ekstremalny ultra mara-
ton, który pozwala uczestnikom zmierzyć się ze sobą 
oraz własnymi słabościami. Ich zadaniem jest przeby-
cie 100 km z dodatkowym „hakiem” w przeciągu 24 
godzin. Rok temu w rajdzie wzięło udział 166 osób 
i jeden... pies. Ukończyło go tylko 44 uczestników: 
czterdziestu mężczyzn, trzy kobiety, no i pies.  
Zwycięzca pokonał „Setkę z hakiem” w 12 godzin  
i 52 minuty. 
Rajd od 21 lat organizuje harcerski Akademicki Krąg 
Instruktorski „hAKI” im. Bohaterów spod Monte cassi-
no działający przy Uniwersytecie Opolskim. To jeden 
z najstarszych kręgów akademickich w Polsce, istnie-
je już 56 lat. Jak podkreślają organizatorzy rajdu, „Set-
ka z hakiem” służy promowaniu Opolszczyzny, spor-
tu oraz zdrowego trybu życia, a także przeżycia niesa-
mowitej przygody i sprawdzenia samego siebie. Do-
datkowym celem jest ukazanie mieszkańcom naszego 
kraju walorów przyrodniczych i turystycznych Opolsz-
czyzny.Fot. Sławoj Dubiel
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 – po Maturze dostałaM 
się na filologię polską, 
gdyż do końca nie 
byłaM peWna, czy chcę 
pisać o ludziach, czy 
ich słuchać – przyznaje 
Monika denkieWicz 
z opola. 

Monika, laureatka dru-
giej edycji konkursu 
„sensotwórcy” osta-

tecznie ukończyła instytut Psy-
chologii Uniwersytetu opol-
skiego. Przyznaje, że psycholo-
gia na początku stanowiła dla 
niej sposób na rozwiązanie wła-
snych problemów – porusza się 
na wózku. 

ale zadecydowała też opinia 
bliskich jej osób.

 – Wszyscy mówili, że lu-
bią ze mną rozmawiać, że potra-
fię słuchać – wyjaśnia Monika. 
– Wobec tego chciałam te cechę 
charakteru wykorzystać w  spo-
sób pożyteczny i ciekawy.

Humanistyczne teorie psy-
chologiczne najbardziej ją prze-
konują. takie, które mówią, że 
człowiek stanowi pewną ca-
łość i  nie można oddzielać ser-
ca od głowy. czy sądzi, że ist-
nieje w  nas coś takiego jak du-
sza? – tak – stwierdza. – Dusza 
się zmienia w sposób, w jaki my 
się zmieniamy, nasze marzenia 
i cele.

Monika chce być psycho-
terapeutą. Psycholog niepełno-

sprawny ma trudny start zawo-
dowy. Wszędzie są schody. Mało 
kto chce zatrudnić osobę niepeł-
nosprawną. Ulgi nie są tak zachę-
cające, jak zniechęcające są obo-
wiązki pracodawcy, które wiążą 
się z  niepełnosprawnością pra-
cownika. 

Poza psychologią pasją Mo-
niki jest literatura. – czytam 
dużo kryminałów, bardzo wcią-
gnęła mnie saga stiega larssona 
„Mężczyźni, którzy nienawidzą 
kobiet” – przyznaje. – Niczym 
mól książkowy pożeram coehl-
lo, jestem pod wrażeniem „11 
minut”, bo to dziwne, że wystar-
czy tak krótka chwila, by zmienić 
pogląd na całe swoje życie. Uwa-
żam, że „s@motność w sieci” Ja-
nusza leona Wiśniewskiego, jest 
jedną z  najlepszych współcze-
snych historii miłosnych. Wzru-
szam się czytając powieści Nico-
lasa sparksa. 

sama też pisze. kiedyś były to 
wiersze, które są skrzętnie prze-
chowywane przez babcię. obec-
nie tworzy opowiadania. – Piszę 
o tym jak czuję, jak myślę, jak wi-
dzę świat – wyjaśnia.

Proza Moniki jest pogodna. 
autorka jawi się w  niej jak każ-
da młoda kobieta, która marzy 
o miłości, interesujących kontak-
tach i ciekawym życiu. z tekstów 
epatuje optymizm i nadzieja, fa-
scynacja życiem. rzeczywistość 
przedstawiana przez Monikę 
zdaje się nie mieć barier, na któ-
re natykać muszą się ludzie prze-
mieszczający się, tak jak ona, na 
wózkach. „limonkowe opowia-
dania” to historie w  kolorze na-
dziei. Jedno z nich wysłała dzięki 
namowom koleżanki na konkurs 
„sensotwórcy”. 

 – Wiedziałam, że to ma być 
autobiografia, a  ja pisałam bar-
dziej o ludziach, którzy są wokół 
mnie – przyznaje.

o  nauczycielach, kolegach 
i  koleżankach ze szkoły. Jak się 
poznawali, zmieniali, a  tym sa-
mym kształtowali swój obraz 
świata i  ludzi. to bardzo budu-

jąca opowieść o integracji, prze-
zwyciężaniu stereotypów i  fi-
zycznych ograniczeń. Monika 
afirmuje życie i  otaczających ją 
ludzi. 

Jednak właśnie te relacje mó-
wią o  bohaterce więcej, niż mo-
głaby przekazać skupiając się wy-
łącznie na swojej osobie. Pew-
nie to właśnie zostało docenio-
ne przez jury konkursu organizo-
wanego przez opolskie centrum 
Wspierania inicjatyw Pozarządo-
wych. 

 – Nie pisałam dla wzięcia 
udziału w konkursie, by coś wy-
grać czy coś osiągnąć – zastrzega. 
– Pisałam, żeby napisać. to było 
kolejne z opowiadań.

Pomysł konkursu uważa za 
trafiony i korzystny dla środowi-
ska osób niepełnosprawnych. są-
dzi, że daje okazję do wybicia się, 
zaprezentowania swoich umiejęt-
ności, tego, w  czym jest się do-
brym, niezależnie od ograniczeń 
fizycznych, które oddzielają od 
świata.

Monika prowadzi bloga „li-
monkowe opowiadania” i  my-
śli o tym, by kiedyś opublikować 
swoje utwory. Współpracuje z in-
ternetowym magazynem „ob-
sesje”, gdzie publikuje felietony. 
Jako copywriter opisuje również 
miejsca dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych z punktu wi-
dzenia kogoś podobnie doświad-
czonego przez los. 

opola pod tym względem 
nie ocenia najlepiej. ostatnio 
chciała pójść do kina Helios na 
najnowszy hit „Pięćdziesiąt twa-
rzy greya”. okazało się to nie-
możliwe, mimo że kino mieści się 
w  stosunkowo nowym obiekcie. 
Może za to bez problemu pójść 
do teatru lalki i  aktora oraz 
opolskiej Filharmonii. za to re-
stauracje opolskie w  większości 
nie mają podjazdów. Wprawdzie 
obsługa chętnie udziela pomocy, 
lecz Monika nie lubi obarczać in-
nych swoją osobą. 

Wypowiada się bez gory-
czy, z  optymizmem i  życzliwo-

ścią. ten entuzjazm i  wolę wal-
ki z przeciwnościami zawdzięcza 
bliskim. 

 – Najpierw wspierała mnie 
moja rodzina, która mówiła że 
z  moim temperamentem zwa-
riują jak zamknę się w  domu 
i nic nie będę robiła – opowiada 
Monika. – Wszyscy ludzie, któ-
rych spotykałam na swojej dro-
dze mówili, że mam duży poten-
cjał i  nie mogę go zmarnować. 
Nie użalam się nad sobą. Do 
poprawnego funkcjonowania 
trzeba nam kilku osób, a  resz-
ta to tacy, którymi nie trzeba 
się przejmować. rodzice nadali 
pewny kierunek mojemu funk-
cjonowaniu, nie pozwolili mi na 
przerwę w  nauce. Jestem szalo-
na i  leniwa. słusznie stwierdzi-
li, że nie mam odpoczywać, bo 
nie wrócę. Wybieram sobie lu-
dzi, z  którymi utrzymuję kon-
takt. Wiem, że jestem oceniana 
różnie. Po prostu wiem, czego 
chcę. rodzice nauczyli mnie, że 
trzeba do tego dążyć.

Monika lubi słuchać muzy-
ki i spotykać się z ludźmi. ludzie 
są najważniejsi. o podobnych so-
bie mówi żartobliwie „Niepełno-
sprytni”. Uważa, że największą 
barierą nie są schody i  krawęż-
niki, lecz świadomość ludzka, to, 
jak myślimy o  sobie nawzajem. 
czym jesteśmy bliżej ze sobą i je-
steśmy bardziej na siebie otwarci, 
tym bardziej umiemy brać od sie-
bie nawzajem.

Na pewno jednak znoszenie 
barier materialnych sprzyja in-
tegracji. z  sympatią wyraża się 
o stowarzyszeniach, które wspie-
rają ludzi niepełnosprawnych, 
takich jak Fundacja „Dom”, czy 
Fundacja „synergia”. W  spotka-
niach tej drugiej uczestniczy. czy 
ma jakieś marzenia?

 – Mam – odpowiada z  hu-
morem. – Mieć bardziej poukła-
dane w  głowie i  uzyskać certyfi-
kat terapeuty. chcę, żeby mi się 
żyło tak jak teraz, bo teraz jestem 
szczęśliwa.

Małgorzata Sobolewska 

na wózku można  
być szczęśliwym
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Czwartek 23 kwietnia

Miejska BiBlioteka PuBliCzna w oPolu
ul. Minorytów 4/Plac Wolności
g. 14.00-17.00:
„Z książką modnie i wygodnie” - biblioteczny salon urody dla dzieci  
i dziecięca szkoła mody. Projektowanie ubrań i biżuterii oraz ich prezentacja na wybiegu. 

MuzeuM Śląska OpOlskiegO w OpOlu
Mały Rynek 7, wejście od ul. Muzealnej 
g. 17.00 - koncert muzyki dawnej „Nastroje Baroku” 

rynek
g. 20.30 - Kino w mieście 

pl. DaszyńskiegO
g. 20.04 - Wieczór poezji i muzyki inspirowany urokami Opola 
przygotowany przez Teatr Eko Studio i Miejską Bibliotekę Publiczną.

piątek 24 kwietnia

MuzeuM Śląska OpOlskiegO w OpOlu
Mały Rynek 7, wejście od ul. Muzealnej 
g. 9.30-15.00 - Sesja popularnonaukowa pt.: „Śląsk w życiu i twórczości Jana 
Długosza” 
Wystawa pt.: „Historyczne domy lalek”.

MDk (Pasieka)
g. 15.00-20.00 - Rekreacyjny plac zabaw dla dzieci.

Miejska BiBlioteka PuBliCzna w oPolu
ul. Minorytów 4 - Galeria Zamostek
g. 18.00 - Wszystko dla Pań - wernisaż wystawy z udziałem Anny Moryto. Wy-
stawa prezentuje strój kobiecy 
w literaturze pięknej od czasów Marii Antoniny do lat 30. XX wieku.

FilharMonia oPolska iM. józeFa elsnera
ul. Krakowska 24
g. 19.00 Koncert symfoniczny pod dyrekcją Claude’a Villareta (Szwajcaria). W programie: 
Koncert na orkiestrę „Eiger” Fabio Mullera, Suita z opery „Kawaler srebrnej róży” - Richarda 
Straussa, IX Symfonia e moll op. 95 „Z nowego świata” Antoniego Dworaka. Wstęp - 10 zł. Bilety 
do nabycia w kasie FO od 20 kwietnia.
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naroDowe CentruM Polskiej Piosenki 
ul. Piastowska 14

g. 19.00 - Opolskie eliminacje do Debiutów. 
Wstęp bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

rynek
g. 20.30 - Kino w mieście.

soBota 25 kwietnia

Dzień spOrtu

Miejski staDion lekkoatletyCzny/
Klub Fitness „OLIMP” ul. Sosnkowskiego 12
g. 9.00-21.00 - bezpłatne zajęcia sportowe na terenie obiektu. 
g. 14.00-17.00 - mecz futbolu amerykańskiego – Wolverines Opole i Thun-
ders Rybnik. 
W przerwach meczu konkursy dla publiczności.

k.P. „woDna nuta”
g. 6.00-15.00 - Bezpłatne wejście  na pływalnię. Decyduje kolejność wejścia na 

pływalnię. 

k.P.„akwariuM”
Bezpłatne wejście na ogólnodostępne tory na dużej niecce. Kupony uprawniające do dar-

mowego korzystania z basenu będą do odbioru w kasie K.P. „AKWARIUM” na bieżąco. 

turnieje/Pokazy

orlik 2012 ul. CzaPlaka
g. 10.00-19.00 - Charytatywny turniej piłki nożnej organizowany przez Fundację DOM Rodzinnej Rehabi-
litacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w ramach Kampanii „Kilometry Dobra”. 

orlik 2012 ul. Bielska/skatePark
g. 10.00-16.00 -  Turniej piłki nożnej drużyn dzielnic miasta Opola. 
g. 11.00-17.00 - Olka Tournament 2015 - zawody piłki koszykowej - biuro zawodów czynne od g. 10.00.
Skate Park zawody jazdy na rolkach - kat. od 15 lat godz. 12.00, kat. open godz. 14.00.

park naDODrzański
(po prawej stronie przed mostem na wyspę Bolko) 
g. 11.00-16.00 – Zajęcia sportowe z udziałem znanych sportowców.

rynek – park naDODrzański
Gra terenowa Eagle Force Opole dla wielbicieli zabytków Opola
g. 9.00-14.00 - start na Rynku. Zakończenie w Paku Nadodrzańskim.
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stawek przy ul. BarlickiegO
g. 16.30 i 17.15 - Pokaz modeli pływających (Modelarnia szkutnicza Ster).
g. 16.00-17.30 - „Szermierka dla każdego” - walki  pokazowe, 
zajęcia z instruktorem dla chętnych.

kultura i rozrywka
Galeria Sztuki Współczesnej
Pl. Teatralny 12.
g. 12.00 - Warsztaty rodzinne „ Miejska błyskawica”.
rynek
12.00-20.00 - Strefa dla dzieci - warsztaty, projekcje, koncert 
i wspólne śpiewanie.
g. 20.30 – Kino w mieście.

Mury OBrOnne - Baszta artyleryjska (kOłO kateDry)
g. 10.00-22.00 - Jarmark średniowieczny, jarmark staroci, karczma staropolska, koncerty, pokazy rycer-
skie, fireshow, warsztaty.

Miejska BiBlioteka PuBliCzna w oPolu
ul. Minorytów 4/Plac Wolności
g. 12.00-17.00:
1. Sobota z mamą i tatą - temat przewodni: MODA.
2. Rodzinna strefa gier z Planszowym Opolem.

MDk (Pasieka)
g. 10.00-20.00 - Rekreacyjny plac zabaw dla dzieci i Rajd Małego Opo-
lanina. 

FilharMonia oPolska iM. józeFa elsnera
ul. Krakowska 24
g. 16.00 - Koncert gitarowy - Domenico del Giudice (Włochy). 
W programie muzyka włoska i hiszpańska. Wstęp bezpłatny.

MuzeuM Śląska OpOlskiegO w OpOlu
Mały Rynek 7, wejście od ul. Muzealnej 
Wystawa pt.: „Historyczne domy lalek”.
g. 12.00 i 14.00 Warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci - „W świe-
cie lalki. Historyczne domy dla lalek z kolekcji Anny Popiel-Machnickiej” 
- ilość miejsc ograniczona.

naroDowe CentruM Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14/Amfiteatr
g. 18.00 Koncert: Sago, Łowcy B., Ania Dąbrowska, Lady Pank - wstęp 10 zł. Bilety 

w sprzedaży od 17 kwietnia br. w kasie NCPP.
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nieDziela 26 kwietnia

MDk (Pasieka)
g. 10.00-20.00 - Rekreacyjny plac zabaw dla dzieci.

Mury OBrOnne – Baszta artyleryjska (kOłO kateDry)
g. 11.00-15.00 - Jarmark staroci, jarmark średniowieczny, bieg rycerski, 
gry i zabawy średniowieczne, nauka tańców dawnych, nauka strzelania z łuku,  
rzutów włócznią, nożem, toporem, pokazy artylerii średniowiecznej,  
karczma staropolska.

naroDowe CentruM Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14/Amfiteatr
g. 14.00 - Kolorowa Niedziela - koncert Kasi Klich i Bajkowej Drużyny, występy zespołów dziecięcych, asteczko 
cyrkowe, zabawy i warsztaty dla dzieci. Wstęp bezpłatny.

plac wOlnOŚci 
g. 11.00-17.00 - III Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”  - prezentacje artystycz-
ne, miasteczko kultury, wystawy twórców regionalnych.

FilharMonia oPolska iM. józeFa elsnera
ul. Krakowska 24
g. 16.00 - Koncert fortepianowy Aleksandro Marangoniego (Włochy). W programie twórczość Aleksan-
dra Skriabina i Ludwiga Van Beethovena – wstęp bezpłatny.
g. 19.00 - Wieczór piosenek Agnieszki Osieckiej - występuje Agnieszka Grochowicz 
z zespołem. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie FO od 20 kwietnia. 

MuzeuM Śląska OpOlskiegO w OpOlu
Mały Rynek 7, wejście od ul. Muzealnej 
g. 12.00 i 14.00 - Warsztaty plastyczne dla dzieci. W ramach Dni Opola wstęp na 
wszystkie wydarzenia i wystawy zorganizowane w muzeum jest bezpłatny.

iMprezy i atrakcje tOwarzyszące:
• Spacery po mieście: 23 kwietnia (czwartek) g. 16.00 - „Opole festiwalo-

we”, prowadzenie Stefan Muthwill; 24 kwietnia (piątek) g. 16.00 - „Śla-
dami opolskich judaików”, prowadzenie Maciej Borkowski; 25 kwietnia (so-
bota) g. 11.00 - „Tysiąc lat dziejów miasta. Wielostykowe oblicze architekto-
niczne”, prowadzenie Andrzej Hamada; 26 kwietnia g. 13.00 - „Szlakiem mię-
dzywojennego Opola”, prowadzenie Justyna Kraus i Grzegorz Bogdoł. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w Miejskiej informacji turystycznej od 7 kwietnia 
br., rynek 23, tel. 77 451 19 87 (ilość miejsc ograniczona). 

• XXV Jubileuszowy Zlot Miłośników Samochodów  Marki Mercedes MB8 CLUB POLAND. 
• Specjalna oferta restauratorów z okazji Dni Opola na stronie www.opole.pl 

Zdjęcia z Debiutów i Lady Punk robił Kamil Żyła/NcPP w Opolu
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studenci i  roku studiów magisterskich Pań-
stwowej Medycznej Wyższej szkoły zawodo-

wej w opolu otrzymali nagrodę Ministra Nauki 
i szkolnictwa Wyższego. Nagroda to jednorazo-
we stypendium w wysokości 14 tys. zł za wyso-
ką średnią ocen oraz działalność naukową. Piąt-
ka nagrodzonych studentów z  opola to gabry-
sia Widzińska, Piotr tkocz, kamil zwierzchow-
ski, tomasz Matusz i Daniel Marczyński. tak się 
również składa, że cała piątka to także wolonta-
riusze fundacji DkMs zajmującej się rejestra-
cją potencjalnych dawców szpiku kostnego. czy 

pracując liczyli na to, że pracują na ministerial-
ną nagrodę? 

 – Nic podobnego, bo dla nas najważniejsze 
jest odkrywanie nowych technologii fizjoterapeu-
tycznych, to nas kręci – prostuje tomasz Matusz. 
– Uważam, że najważniejsza jest praca, o  nagro-
dach się nie myśli. stypendium przyda się na kon-
ferencje naukowe, które są bardzo drogie, a pozwa-
lają zdobywać nową wiedzę.

tomasz przyznaje, że pracowali ciężko przez 
trzy lata w  ich pięcioosobowym zespole, pod na-
ukową opieką tomasza Halskiego. 

Natomiast kryteria konkursowe stypendium 
prezydenta opola arkadiusza Wiśniewskiego 
oprócz średniej ocen, pracy naukowej i publikacji 
uwzględniają zaangażowanie w  działalność m.in. 
fundacji i stowarzyszeń. celem konkursu m.in. jest 
rozwój studentów i promocja naszego miasta aka-
demickiego. 

teraz trójka studentów z MWsz, stypendystów 
prezydenta opola, za swoją pracę otrzyma gratyfi-
kację – comiesięczne stypendium 800 zł. – z na-
szego zespołu dwóch kolegów przeszło na studia 
zaoczne i podjęli już pracę, a kryterium konkurso-
we brało pod uwagę studentów stacjonarnych, stąd 
pozostało nas troje – wyjaśnia tomek Matusz. 

JOM 

ekolog adam ulbrych 
i znany z działalności dobro-
czynnej ks. zygmunt 
lubieniecKi zostali „Spo-
łecznikami Roku Wojewódz-
twa Opolskiego 2014”. 
Adam Ulbrych z Komorzna 
koło Wołczyna nagrodę Mar-
szałka Woje-wództwa Opol-
skiego otrzymał za swoją 
pasję i bezkompromisową 
po-stawę w walce o ochronę 
środowiska. 
– Nagroda była dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem, 
tym, którzy mi ją przyzna-
li gratulowałem, bo ja ich bez 
przerwy krytykowałem. A ich 
było stać na taki gest – mówi 
Ulbrych. – Nigdy niczego nie 
robiłem dla uznania, to do-
brze, że głos takich ludzi jak 
ja usłyszano. Nie dla mnie, 
ale dla następnego poko-
lenia.
Ekolog domagał się wykry-
cia i ukarania odpowiedzial-
nych za nielegalną wycin-
kę dębów w gminie Woł-
czyn. W październiku ub.r. 
ktoś spalił mu dom, a on sam 
wielokrotnie otrzymywał po-
gróżki.
W urzędzie marszałkowskim 
podczas wręczania statuet-
ki nie było  z powodu cho-
roby ks. Zygmunta Lubie-
nieckiego. Znany z działal-
ności społecznej proboszcz 
parafii św. Józefa w Opo-
lu-Szczepanowicach, jest po-
mysłodawcą i organizato-
rem opolskiej wigilii dla bez-
domnych i potrzebujących. 
Dał się poznać jako człowiek 
o wielkim sercu – widzi tych, 
których inni nie chcą do-
strzegać. 
– Powiem, że wcale niemało 
jest takich ludzi, którzy z po-
trzeby serca chcą dawać coś 
z siebie innym – mówi Bar-
bara Kamińska, doradca mar-
szałka województwa opol-
skiego ds. organizacji poza-
rządowych. - Warto ich poka-
zywać, bo to są żywe wzor-
ce tworzące nową rzeczy-
wistość. Oni są niepokorni, 
mają w sobie siłę charakteru.  
To ludzie lokomotywy, dzięki 
którym zaznacza się postęp, 
a świat staje się lepszy.    jom 

Wiosna w stowarzyszeniu 
oPak przynosi wie-

le zmian i nowych projektów. 
zmianie uległ nie tylko zarząd 
naszego stowarzyszenia, na 
którego czele, po trzech latach 
kadencji seweryna Ptaka, sta-
nęła Dominika Bilik, ale i pro-
gram projektów na ten rok.

„opakowcy” postanowi-
li w tym roku „odłożyć” dwa 
znane projekty, Ulicę kultury 
i schron sztuki (ale być może 
wkrótce do nich powrócą w 
ulepszonej formie?), aby sku-
pić się w 100 procentach na 
innych projektach. Jednym z 
nich jest Miejsce X – strych 
przy ul. sienkiewicza 20 of w 
opolu. 

Do tej pory dzięki pomo-
cy mieszkańców opolszczy-
zny, zbiórkom pieniędzy i ak-
tywnym działaniom wolon-
tariuszy udało się odgruzo-

wać pomieszczenie, wymienić 
okna oraz odsłonić starą ce-
głę i wyeksponować drewnia-
ne elementy. Pieniądze z inter-
netowej zbiórki na portalu Po-
lakPotrafi.pl umożliwiły nam z 
kolei wymianę instalacji elek-
trycznej, jednak to niezwykłe 
miejsce czeka jeszcze wiele pra-

cy. Planowany termin otwarcia  
Miejsca X to czerwiec br. Jed-
nak owoce pracy „opakowej” 
ekipy będzie można podziwiać 
już podczas tegorocznej Nocy 
kultury. Na tę wyjątkową noc 
stowarzyszenie oPak planuje 
zorganizować wystawę pt. te-
mat zastępczy. Jowita Lis

opak skupia się na strychu

Wizualizacja Miejsca X: łukasz Pluta 

docenił ich minister  
i prezydent opola

Spolecznicy roku 
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JolaNta Jasińska-MrUkot

 – zaszufladkoWaliśMy dzieci 
i Młodzież, jako pokolenie 
gier koMputeroWych, a oni, 
ku zaskoczeniu, potrafią 
być odkryWcaMi – MóWi 
dagMara kostrzeWska, Miejski 
konserWator zabytkóW 
W opolu. 

Dagmara kostrzewska była człon-
kiem jury drugiej edycji konkur-
su „Nieznane zabytki opola” dla 

uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych oraz pod-
opiecznych ze świetlic socjoterapeutycz-
nych. Łącznie napłynęło 61 prac o zabyt-
kach dotąd nieznanych lub niespopulary-
zowanych. 

 – z  wielkim zdziwieniem i  zacieka-
wieniem patrzyłam na prezentowane od-
krycia, niektóre widziałam po raz pierwszy 
– podkreśla Dagmara kostrzewska. – Pra-
ce wykonane były różnymi technikami, 
niektóre miały wysoki poziom. a wszyst-
kie cechowało bardzo ciekawe spojrzenie.

z  prac młodych odkrywców dowia-
dujemy się m.in., że przy obecnej ul. czę-
stochowskiej w  opolu w  przeszłości ist-
niała osada „adam und eva”. Jedna z prac 

konkursowych przypomniała pomnik, 
który powstał ku czci poległym żołnie-
rzom francuskim w  wojnie prusko-fran-
cuskiej z 1871 roku. odnaleziono też po-
stać słowiańskiego ducha – liczyrzepy, 
czy unikatowy zegar z XiX wieku. swoje 
odkrycia uczniowie przedstawili m.in. na 
zdjęciach, rysunkach, wraz z wyczerpują-
cym opisem. 

„adam” i  „eva” to jeziora, które wi-
doczne były na mapie jeszcze w 1816 r. le-
żały po przeciwległych stronach dzisiejszej 
ulicy częstochowskiej, z  czasem natural-
nie pozanikały, dając nazwę osadzie. 

 – Długo szukaliśmy różnych ciekawo-
stek i zabytków, o których niewiele wiado-
mo – mówi sandra Pasoń, wychowawca ze 
świetlicy „serce dla serca”. – Początkowo 
były to cmentarze, jeden nazywany chole-
rycznym, a drugi żydowski, w Nowej Wsi 
królewskiej.

Pani sandra podkreśla, że poszukiwa-
nia były jak zabawa w  detektywa, która 
wciągnęła całą świetlicę. – Nagrodzonych 
laureatów z  naszej świetlicy jest dwóch, 
aleksandra Biżek i  Monika Jaworska, ale 
poszukujących było wielu – tłumaczy. 

W internecie odnaleźli mapy, a nawet 
zdjęcia potwierdzające istnienie tego miej-
sca. Dowiedzieli się, że goslawitz mit ko-
lonie, grobla oraz adam und eva to nazwy 

osad, które przed 1939 r. zostały włączone 
do gosławic i kolonii gosławickiej. 

 – W miejscu, gdzie kiedyś była osada 
„adam und eva” stoją dwa budynki przy 
częstochowskiej, nr 4 i 35 – mówią laureat-
ki. Pierwszy z tych budynków to dawny ga-
sthaus adam und eva. Po wojnie w tym bu-
dynku długo była restauracja ewa, obecnie 
mieści się tam siedziba firmy anteprima.

Pod numerem „35” mieścił się ehema-
ling chausse Haus adam und eva – dom 
szosowy. Później w budynku powstał zol-
lhaus, czyli izba celna. obecnie mieści się 
tam firma „tridex”. 

o tym, że konkurs o nieznanych zabyt-
kach to wyjątkowo trafiony pomysł, pod-
kreśla aneta okulus, nauczyciel geogra-
fii z Pg 7. – Jestem z pokolenia, które fa-
scynowały przygody Pana samochodzika 
w  książkach zbigniewa Nienackiego – 
zdradza. – Dzieci nawet w dobie internetu 
fascynują się odkrywaniem, to są ich ukry-
te pasje, o których często nie mamy poję-
cia. chodzi tylko o to, żeby znaleźć sposób 
i odpowiednio je zachęcać. 

pomnik ku czci żołnierzy francu-
skich poległych na wojnie odnalazła alek-
sandra rataj z Pg 7. – Nie od razu na to 
trafiłam – przyznaje. – Był nawet taki mo-
ment, że pomyślałam, iż ten konkurs nie-
stety nie dla mnie… 

poszukiwacze 
nieznanych zabytków – ii 

Laureaci konkursu, na zdjęciu z Marcinem Ociepą, przewodniczącym Rady Miasta Opole i Urszulą Zajączkowską, dyrektor MśO 
Fot. Michalina Woźniakowska
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Mówi, że tak jak wielu in-
nych rozpoczęła poszukiwania 
od internetu, potem nekropolii 
w  opolu. – ale zorientowałam 
się, że tak szukają wszyscy, to 
oznaczało, że trzeba coś zmienić 
myślenie – dodaje aleksandra. 

Podobnie jak inni uczest-
nicy konkursu odkryła, że od-
krycia są dziełem przypad-
ku. – kiedy byłam na cmenta-
rzu 1 listopada, na Wszystkich 
Świętych, zwrócił moją uwa-
gę pomnik przy kaplicy cmen-
tarnej – mówi. zaczęła pogłę-
biać wiedzę. okazało się, że 
pomnik wcześniej stał pośród 
grobów nekropolii przy ulicy 
Wrocławskiej, a  potem prze-
niesiono go na cmentarz ko-
munalny w Półwsi. 

zeszyt z  XVii w. należą-
cy do nieznajomego krawca 
odkryła Urszula oko z  Pg 7. 
krawiec najprawdopodobniej 
pochodził z  terenu dzisiejsze-
go opola. Ula od początku po-
stanowiła prowadzić swoje po-
szukiwania w  całkiem innym 
miejscu. to była eksploracja 
w  archiwum! – archiwum ze 
swoimi dokumentami nie jest 
nudne – przekonuje Urszula. 

W  jednej z  udostępnio-
nych jej skrzyń znalazła ko-
pertę z  pożółkłym zeszytem, 
w  którym były wykroje dam-
skich ubrań. – Były też szki-
ce sukienek, bardzo precyzyj-
ne i  delikatne – dodaje Ula. 
– a oprócz tego również wzo-
ry, według których można było 
robić zabawki. 

o  tym, że eksploracja to 
przecieranie nieprzetartych 
szlaków przekonał się też Ja-

kub Dudek z trzeciej klasy Pg 
nr 9. zaopatrzony w aparat ru-
szył w  stronę byłej nekropo-
lii przy ulicy Wrocławskiej. 
ku swojemu zdziwieniu zoba-
czył innych eksplorerów, któ-
rzy podobnie jak on zaopatrze-
ni w aparaty prowadzili poszu-
kiwania. 

– Nic nie znalazłem, ale 
w drodze z nekropolii na przy-
stanek szedłem na skróty na 
przystanek – mówi gimnazja-
lista. – ale tam odkryłem, że 
fontanna, raczej już tylko niec-
ka od strony Placu kazimierza, 
to jedna część tego, co znajdo-
wało się poniżej w parku.

Fontanna, która powsta-
ła w  latach 30. ubiegłego wie-
ku, miała drugą część. Woda 
spływała z  górnej niecki, tej 
widocznej od ulicy, do niecki 
umieszczonej w  parku. obok 
istniały dwa płytkie baseniki. 

na mur pruski przy uli-
cy kolejowej natrafiła 11-let-
nia Paulina Płocienniczak-ko-
nik ze świetlicy środowiskowej 
„cegiełka”. – zabytków szuka-
łam z  babcią i  wychowawczy-
nią z „cegiełki” – dodaje Pauli-
na. – Bardzo lubię poszukiwać 
i odkrywać. i rysować. 

Natrafiły na nietypowe 
i  archaicznie wyglądające bu-
dynki, z  przylegającymi do 
nich piętrowymi komórkami. 
Domy z  murem pruskim sto-
ją wśród wieżowców i bloków. 
– okazało się, że w  jednym 
z  tych budynków mieszkała 
kiedyś babci koleżanka – za-
uważa Paulina. 

 – W  przeszłości budynki 
były poniszczone, nikt o  nie nie dbał, w  niektórych po-

mieszczeniach zamiast pod-
łogi była glina – wspomina 
elżbieta Płocienniczak-ko-
nik, babcia Pauliny. – Dzisiaj 
wszystko się zmieniło, budyn-
ki są odnowione i pięknie wy-
glądają.

Pani elżbieta dodaje, iż 
warto dopilnować, by nikt nie 
pokrył tych ścian zwykłą ele-
wacją. – Na opolszczyźnie 
mur pruski to wielka rzadkość, 
powinniśmy chronić te obiek-
ty, które mamy – tłumaczy 
babcia Pauliny. 

Natomiast Natalia kotar-
ska, wychowawczyni ii klasy 
PsP nr 10, kiedy przekazywała 
uczniom informację o konkur-
sie, poprosiła ich, by mieli oczy 

szeroko otwarte, bo wokół jest 
ciekawy świat. 

Jej słów posłuchał krzysz-
tof stefan i  kiedy z  rodzica-
mi pojechał na rowerową wy-
cieczkę, uważnie się rozglądał. 
i  tak zwrócił uwagę uwagę na 
przydrożny krzyż w  Wójtowej 
Wsi. – Jak potem ustaliłem, 
krzyż postawiono w 1931 roku 
– mówi krzyś. Przy krzyżu 
koncentrowały się najważniej-
sze wydarzenia wsi. Dzięko-
wano tam za plony, modlono 
się o  powrót mężczyzn z  woj-
ny i o opiekę podczas katakli-
zmów, np. kiedy była powódź. 

– Dziecku trzeba otworzyć 
oczy na świat – cieszy się anna 
troszyńska-stefan, mama 
krzysia.

Niech ten konkurs trwa 
urszula zajączKowsKa, dyrektor muzeum Śląska 
opolskiego, członek jury konkursu „nieznane zabytki 
opola”:
 – Konkurs promuje wiedzę nie podręcznikową. uczy 
patrzenia niestandardowego na przestrzeń miasta, 
a nie skrótowego, poprzez przewodniki. okazuje się, że 
jest cała masa zabytków, na które oni potrafią patrzeć 
i odkrywać coś zaskakującego, obok czego przeciętny 
przechodzień przejdzie obojętnie. na dodatek nie tylko 
patrzą, ale potrafią jeszcze to wszystko wyrazić i udo-
kumentować w rysunkach, fotografiach i opisie. teraz 
się bawią w detektywów historii, ale później swoją pa-
sję przeniosą w dorosłe życie. ten konkurs ma gigan-
tyczny sens!

Wyniki konkursu: 
szkoły podstaWoWe
Brak pierwszego miejsca, 
przyznano dwa drugie:
•	 emilia kornek z psp nr 28 – Kapliczka pokutna
•	 krzysztof stefan z psp nr 10 – Krzyż przydrożny
iii miejsce: julia Wojdyła, psp nr 2 – Ukryty zegar 
Wyróżnienie: dominika Myga z psp nr 16 – Historia ta-
jemniczego pomnika 

giMnazja
i miejsce: oskar Winnicki, pg nr 7 – Liczyrzepa
ii miejsce: urszula oko, pg nr 7 – Igłą i  nitką, dawne 
wykroje krawieckie w Opolu
iii miejsce (dwa)
•	 jakub dudek, pg nr 9 – Tył fontanny na Pl. Jana Ka-

zimierza 
•	 jakub szypulski, pg nr 9 – XIX-wieczna zabytkowa 

kamienica ul. 1 Maja
Wyróżnienia:
•	 aleksandra rataj, pg nr 7 – Pomnik żołnierzy fran-

cuskich
•	 Maja tarnawska, pg nr 9 – Boża Męka
•	 jagoda szerement, ogólnokształcąca szkoła sztuk 

pięknych – Między blokami

szkoły ponadgiMnazjalne
i  miejsce: sara drung, zespół szkół im. gzowskiego 
– Central Gasthof Restauracja
ii miejsce: tomasz baraniecki, zs im. gzowskiego 
– Cmentarz Żydowski Nowa Wieś Królewska
iii miejsce: hanna pydynowska, zespół plastycznych 
placówek kształcenia plastycznego – Czy kamienie 
milczą?

śWietlice środoWiskoWe 
i  miejsce: Monika jaworska i  aleksandra biżek, serce 
dla serca – Adam i Ewa
Wyróżnienie: paulina płocienniczak-konik, cegiełka 
– Zapomniana ulica Kolejowa
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Wszystkich nas 
działających 
W fundacji fioletoWy 
pies łączy pasja 
i zaangażoWanie 
W spraWy ochrony 
praW zWierząt 
i Wiara W to, że uda 
naM się odMienić 
ich los i spraWić, by 
ludzie traktoWali 
je z należnyM iM 
szacunkieM. 

czasem jest tak, że wła-
ściciel świadomie za-
niedbuje swojego psa 

czy kota i, co gorsza, nie ma 
zamiaru tego zmienić. albo 
wręcz znęca się nad nim. W ta-
kich przypadkach interwe-
niujemy w  oparciu o  ustawę 
o  ochronie zwierząt, dążąc do 
ukarania właściciela. 

Pomagamy zwierzętom 
w  potrzebie, zabierając je do 
domów tymczasowych, aby 
szukać im odpowiedzialnych 
opiekunów. leczymy je i  po-
magamy na nowo zaufać czło-
wiekowi. stajemy w  obronie 
tych krzywdzonych i maltreto-
wanych przez ludzi. 

Fundację wraz z grupą in-
nych zapaleńców, kochających 
„czterołapki” założyła w  2008 
roku Magda stefańska, wów-
czas wolontariuszka opolskie-
go schroniska dla zwierząt, 
a obecnie prezes FFP.

Pod opieką mamy 30 psów 
i  kilkanaście kotów, które 
w domach tymczasowych i ho-
telikach (min. „U  Dexterki”, 
„Hubalowa ostoja”) czekają na 
nowe domy. Pomagamy także 
tym, których pod swoją opiekę 
zabrać nie możemy. 

Widząc ogrom problemu, 
jakim jest bezdomność i  nad-
mierne rozmnażanie psów 
i  kotów, a  także brak wiedzy, 
kontroli i beztroskie podejście 
do tematu zarówno ze strony 
właścicieli oraz władz lokal-

nych, postanowiliśmy stworzyć 
nowy program działań pod ha-
słem „zMieNiaMY ŚWiat 
czterecH ŁaP”. Właściwie 
sama akcja to nic nowego, bo 
przecież robimy to na co dzień. 
ale jakże często jest tak, że tra-
fiamy do osób ubogich, nieza-
radnych, nieświadomych, któ-
re może nie mają złych za-
miarów, ale z  braku środków 
i  wiedzy nie zajmują się swo-
imi zwierzętami w odpowiedni 
sposób. oczywiście, nie pomy-
ślą też o tym, żeby swoją sucz-
kę czy kotkę wysterylizować, 
choć wszyscy przecież wiemy, 
jak jest to istotne. 

szukamy także nowych kli-
nik weterynaryjnych chętnych 
do współpracy w tym zakresie 
oraz sponsorów chcących sfi-
nansować zabiegi sterylizacji 
u bezdomnych zwierząt. sama 
idea budowy nowych schro-
nisk, które są bardzo potrzebne 
w  naszym województwie, nie 
zmniejszy problemu bezdom-
ności zwierząt, który można 
rozwiązać u  podstaw właśnie 
poprzez sterylizację. 

14 lutego br. mieliśmy przy-
jemność być częścią niezwy-
kłych walentynek w  opolskim 
teatrze lalki i aktora pt. „za-
kochani widzą psy, czyli inne 
walentynki w teatrze”. Po spek-
taklu „Psiakość 2” spotkaliśmy 
się z  małymi i  dużymi widza-
mi, aby porozmawiać o naszych 
podopiecznych, o  opiece nad 
nimi, o tym jak chronić naszych 
pupili przed zgubieniem się. 

20 lutego br. po raz pierw-
szy w  opolu odbyła się gala 
Profesjonalnej ligi MMa. 
Dzięki zaangażowaniu Da-
miana „Pitbull” grabowskiego 
w  pomoc bezdomnym zwie-
rzętom zostaliśmy zaproszeni 
i mogliśmy tam kwestować na 
rzecz naszych podopiecznych. 
zawodnicy „lutadores opo-
le” wspierający nasze działania 
na rzecz bezdomnych zwierząt 
zachęcali do ich adopcji, m.in. 
poprzez sesję zdjęciową z  na-
szymi podopiecznymi. to do-
wód na to, że siła i wrażliwość 
mogą iść w parze! 

cele, do których dążymy, 
możemy zrealizować dzięki 

osobom o  otwartych sercach, 
dzięki współpracy z nimi. Dla-
tego poszukujemy wolontariu-
szy do pomocy przy promocji 
zwierząt, szukaniu sponsorów, 
prowadzeniu domów tym-
czasowych, przy transporcie, 
na akcjach edukacyjnych czy 
zbiórkach i w opiece nad zwie-
rzętami. chętne osoby, całe ro-
dziny zapraszamy do współ-
pracy w  tworzeniu domów 
tymczasowych. 

drużyna 
Fioletowego psa 

wspomóż 
naszych
podopiecznych, 

zapraszamy! 

fundacja@fioletowypies.pl 

Fundacja Fioletowy pies fb 
tel.: 664332220, 693821310, 
hotel dla psów „u dexterki” fb, 
695988940 
hotel dla psów 
„hubalowa ostoja”fb
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niemcy 
świętowali 
ćwierć wieku

towarzystwo społeczno-kulturalne Niemców na Śląsku opol-
skim, największa regionalna organizacji Niemców w Polsce 

ma już 25 lat. W ramach jubileuszu 15 lutego w Filharmonii opol-
skiej odbyło się otwarcie wystawy pt. „oni tworzyli Mniejszość 
Niemiecką”. Na 25 planszach zaprezentowano 25 postaci, które w 
1990 roku zakładały organizację. Na koniec uroczystości wystąpi-
ła z koncertem Młodzieżowa orkiestra Dęta z leśnicy wraz z soli-
stami pod dyrekcją klaudiusza lisonia. 

ts-kN (niem. sozial-kulturelle gesellschaft der Deutschen 
im oppelner schlesien) zrzesza około 45000 członków w 330 ko-
łach terenowych i od 25 lat zajmuje się podtrzymywaniem nie-
mieckiej tożsamości narodowej mieszkańców regionu oraz pro-
mocją kultury i języka niemieckiego. organizacja aktywnie dzia-
ła również m.in. na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. 
co roku realizuje kilkaset projektów i przedsięwzięć w tych ob-
szarach, wydatkując na ten cel kilka milionów złotych. tskN był i 
jest również inicjatorem wielu ważnych dla regionu przedsięwzięć 

Wokalistka Alina Adamska Raitarovskyi wykonuje niemieckie klasyczne 
utwory operetkowe podczas koncertu w FO.  Fot. Jerzy Stemplewski

i inicjatyw, takich jak powstanie Fundacji rozwoju Śląska i Wspie-
rania inicjatyw lokalnych (kilkaset milionów złotych udzielonego 
wsparcia dla firm i samorządów), caritas (dzięki wparciu tskN 
wyposażano stacje opieki i realizowano różne projekty tej instytu-
cji) czy szkół dwujęzycznych na terenie województwa.

Joanna hassa, Tomasz Kandziora

zażywaj kulturę! 
W ostatnim kwartale 2014 r. stowarzyszenie oPak realizowa-

ło projekt zażywaj kulturę!, skierowany do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych w opolu. Wzięło w nim udział 9 placówek, a łącz-
nie informacja na temat miejsc, instytucji oraz wydarzeń kulturalnych 
dotarła do około 1000 uczniów z opola i okolic. 

W realizację każdego wydarzenia zaangażowało się około 10-15 
uczniów. Młodzież na każdym etapie tworzenia swoich projektów 
była w stałym kontakcie z mentorami, doświadczonymi animatora-
mi kultury. Na przykład w zespole szkół ekonomicznych zrealizowa-
ne zostały dwa projekty: uczniowie klasy 2ta zamienili część szkolne-
go korytarza w galerię. Nowo powstała przestrzeń nazwana kUltU-
ra oN, służy także jako kącik informacyjny, gdzie uczniowie znajdu-
ją ulotki i materiały promocyjne najciekawszych wydarzeń w mieście. 
Pierwszą wystawą w tym miejscu był pokaz fotografii uczniów zaan-
gażowanej klasy pt. Fotomiss renesansu.

z kolei drugi projekt pt. 3art polegał na zorganizowaniu trzydnio-
wego festiwalu (w godzinach pozalekcyjnych), prezentującego różne 
formy sztuki, połączonego z warsztatami i spotkaniami z ekspertami. 
Pierwszego dnia tematem przewodnim była moda i muzyka, drugiego 
kuchnia i film, natomiast trzeciego literatura oraz malarstwo.

Dzięki umożliwieniu młodzieży zgłaszania swoich własnych po-
mysłów na wydarzenia kulturalne, projekt zażywaj kulturę! wpłynął 
na rozwój ich kreatywnego myślenia oraz umożliwił im samodziel-
ne podejmowanie twórczych inicjatyw. z całą pewnością projekt sto-
warzyszenia oPak zwiększył wiedzę i świadomość uczniów doty-
czącą oferty kulturalnej opola, uczniowie byli często zaskoczeni, że 
w opolu dzieje się naprawdę dużo. Ważne było też poinformowanie 
ich o sposobach pozyskiwania informacji o wydarzeniach kultural-
nych (poprzez m.in. wydawnictwo stowarzyszenia kultura w forma-
cie a2, portale kulturalne opole, tektura opolska etc.). Projekt za-
żywaj kulturę! sfinansowało kuratorium oświaty w opolu w ramach 
rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna szkoła”.

Jowita Lis 

dotknij pięknej 
opolszczyzny

Fundacja szansa dla Nie-
widomych Biuro regio-

nalne w opolu, którym kie-
ruje ilona Nawankiewicz, 
zorganizowała 9 grudnia 
ub.r. konferencję promu-
jącą wydanie niezwykłego 
przewodnika turystyczne-
go dla niewidomych i nie-
dowidzących „Dotknij pięk-
nej opolszczyzny”. to roz-
szerzone wydanie przewod-
nika, który ukazał się w 2013 
r. dzięki wysiłkowi Fundacji 
i dotacji samorządu Woje-

wództwa opolskiego ze środków PFroN. 
autor cyklu przewodników dla niewidomych Marek kalbar-

czyk z Warszawy przedstawił to niezwykłe wydanie oraz wskazał 
wiele innych możliwości dostosowania przestrzeni publicznej w 
sposób, który umożliwia osobom niewidomym na aktywne for-
my aktywności.

W tym samym dniu opolski ogród zoologiczny otworzył 
swoje podwoje niewidomym i niedowidzącym w ramach projek-
tu „zoo-baczyć opolskie zoo”. zainstalowany terminal z Bra-
ille-mapami i odpowiednimi aplikacjami bezprzewodowymi oraz 
albumem ze zwierzętami pozwala osobom niewidomym na zwie-
dzanie zoo. to pierwsza w Polsce taka inicjatywa, zrealizowa-
na przez ogród zoologiczny wspólnie z fundacją. obecnie Funda-
cja w porozumieniu z Politechniką opolską przygotowuje projekt 
przystosowania uczelni dla niepełnosprawnych.



styczeń - marzec 2015 l dobra oFerta   
22

JolaNta  
Jasińska-MrUkot

sala WykładoWa po-
litechniki opolskiej, 
kilkaset osób, z uWa-
gą słuchają, notują 
i pytają. zWyczajnie, 
jak to studenci. choć 
nie, nie całkieM – na 
sali nie Widać dWu-
dziestoparoletnich 
tWarzy, lecz Wyłącz-
nie W „Wieku 45+”. 

U mnie w domu wiado-
mo, że jak czwartek, to 
mama znowu jest na 

studiach. Dzięki takiemu po-
stawieniu sprawy mogłam być 
na prawie wszystkich wykła-
dach – śmieje się 61–letnia Ur-
szula słota z opola. Na dowód 
pokazuje indeks wypełniony 
wpisami.

czwartkowe wykłady w ra-
mach akademii Młodych serc 
organizuje opolska Fundacja 
Międzypokoleniowa czas, za-
jęcia prowadzą doktorzy i pro-
fesorowie. 

– Byłam chemikiem w prze-
myśle spożywczym – opowiada 
pani Urszula. – teraz, na eme-
ryturze, robię wyłącznie to, 
co mnie interesuje. akademia 
Młodych serc mi to zapewnia. 
a zapowiadają się zajęcia foto-
graficzne, na które bardzo cze-
kam. 

elżbieta chrząszcz żału-
je, że nie mogła być na wszyst-
kich wykładach. – Nie zawsze 
mogę wyrwać się z pracy – tłu-
maczy pani elżbieta. – Wykła-
dy pozwalają mi inaczej patrzeć 
na świat. i  wyrwać z  codzien-
ności, dlatego robię wszystko, 
żeby trafić na te najciekawsze. 
a kiedy ma prowadzić profesor 
Nicieja, wtedy chociażby nie 
wiem co, to nie opuszczę. 

Po skończonym wykła-
dzie słuchacze przepychają się 
w  stronę katedry. czekają na 
profesorski wpis do indeksu – 
trwały ślad uczestnictwa w za-
jęciach, który można pokazać 
dzieciom, czy wnukom. ale co 
jakiś czas otwierają się drzwi 
– to zaglądają zniecierpliwieni 
studenci i  roku budownictwa 

Po, którzy za chwilę będą mieli 
w tej sali egzamin. 

studenci badawczo przy-
glądają się słuchaczom akade-
mii Młodych serc. są w  wie-
ku ich dziadków, a  niektórzy 
w wieku ich rodziców. czy po-
winni się jeszcze uczyć? 

– Pochodzę ze wsi – mówi 
Marcel Bardorz, student 
pierwszego roku. Marcel jest 
z  olesna, więc „wieś” jest na 
wyrost. – ale to mała miej-
scowość, w  takiej rządzą ste-
reotypy i ludzi się „szufladku-
je” – tłumaczy Marcel. – Więc 
moi dziadkowie pewnie by tu-
taj nie przyszli. oni są przeko-
nani, że nauka jest wyłącznie 
dla młodych.

 – a ja chciałbym, żeby moi 
dziadkowie przychodzili na ta-
kie zajęcia – dorzuca któryś 
z jego kolegów.

Jolanta kawecka, współza-
łożycielka Fundacji czas tłu-
maczy, że akademia Młodych 
serc stawia na rozwój, na ak-
tywizację pokolenia po „czter-
dziestce”. co łatwe nie jest, bo 
powiedzmy sobie szczerze, 
przychodzi taki wiek, kiedy 
często się już nie chce... 

 – Media są pełne różnych 
programów edukacyjnych, 
wszystko bez wychodzenia 
z  domu. i  w  wygodnych kap-
ciach – wyjaśnia Jolanta kawec-
ka. – ale nam się udało, nasi 
słuchacze wychodzą z domu na 
wykład na politechnice.

pozioM i jakość 
co do programów w  tele-

wizji, słuchacze widzą to nie-
co inaczej. – Jest ich za dużo, 
żeby trafnie wybierać – podkre-
śla pani Urszula. – a  tutaj do-
stajemy konkretne informacje, 
od konkretnej osoby. 

ot, choćby wykład „etycz-
ne aspekty produkcji żywności” 
prof. Marka tukiendorfa. 

 – Dlaczego człowiek musi 
jeść? – profesor tukiendorf 

rzuca pierwsze pytanie w stro-
nę słuchaczy.

W  odpowiedzi padają wy-
jaśnienia, nazwy zjawisk fizycz-
nych: ciepła, energii, mowa jest 
o energii, czym są kalorie… 

z  katedry profesor zada-
je filozoficzne pytania, jakie 
mamy przyzwolenie do jedze-
nia mięsa. Przywoływany jest 
starotestamentowy zakaz jedze-
nia niektórych gatunków zwie-
rząt. i czy człowiek jest bezgra-
nicznie zły konsumując jagnię-
cinę? 

etyka, moralność, Platon 
i  kant – naukowy bieg przez 
płotki…. 

 – Mam swój sposób na to, 
kiedy nie rozumiem – zdra-
dza szeptem starsza pani sie-
dząca w drugim rzędzie, obok 
niej „balkonik” pomagają-
cy w chodzeniu. – Notuję za-
gadnienie, potem sprawdzam 
w internecie.

Podobnie robi pan siedzący 
z drugiej strony. 

– Jak człowiek chce być na 
bieżąco, to sprawdza – dodaje 
pani Urszula słota.

Na zakończenie pada jesz-
cze pytanie, dlaczego nie jemy 
psów? 

– Bo je kochamy – pada od-
powiedź z sali. Jeszcze kilka in-
nych odpowiedzi, żadna już nie 
nawiązuje do biblijnego zakazu 
jedzenia tylko wskazanych ga-
tunków. słuchacze wychodzą 
przekonani, że jako gatunek 
w przyrodzie są uprzywilejowa-
ni szczególnymi prawami, m.in. 
do zjadania mięsa.

jak babcie i mamy czwartkowe 
obiady zamieniły na wykłady 

akademia młodych serc
tel.: 606 775 822,
77-449-82-23
www.ams.po.opole.pl,
www.facebook.com/akademiamlo-
dychserc,
e-mail: amsopole@gmail.com 
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„późny Wnuk”  
szuka atlantydy

– Przychodzą tutaj ludzie 
„45 plus”, a  także ci najstarsi – 
zaznacza pani Urszula. – Nie 
mówimy o  trzecim wieku, po 
którym już nic nie następuje.

słuchacze są przekonani, 
że dopóki człowiek żyje, to nie 
może spocząć na laurach. Wła-
śnie wykład profesora stanisła-
wa Nicieji, rektora Uniwersyte-
tu opolskiego wpisuje się w po-
szukiwania korzeni ludzi doj-
rzałych. 

Prof. Nicieja jeszcze przed 
wykładem zaznacza, że to przy-
jemność mówić do „późnego 
wnuka”. – Późny wnuk, to ktoś 
powyżej pięćdziesiątki, kiedy 
powraca się do korzeni – za-
uważa prof. Nicieja. – a  tutaj 
takich osób nie brakuje. 

 – W przeszłości się tym te-
matem nie interesowałem, ale 
z  wiekiem to zainteresowanie 
przyszło – mówi czesław Fit. – 
zresztą po raz pierwszy słyszę 
profesora Nicieję bezpośred-
nio. Pięknie i zwyczajnie mówi. 

a teraz przeczytam nawet jego 
książkę.

Prof. Nicieja zanim przej-
dzie do wykładu „Przeszczepio-
ne miasta”, rozpoczyna od wąt-
ków autobiograficznych. 

– zastanawiam się, gdzie 
dzisiaj bym był, gdyby nie mój 
pierwszy wyjazd na wakacje 
w 1977 roku do Bułgarii, przez 
Ukrainę – mówi prof. Nicieja. 
Wtedy to znów przypadek, jak 
twierdzi, poprowadził go na Ły-
czaków. tam odkrył zapomnia-
ne groby i  odczytywać mało 
czytelne nagrobkowe napisy. to 
był breżniewowski zsrr.

 – grottger, konopnicka, 
szajnocha... – mógłbym wy-
mieniać te nazwiska do rana – 
podkreśla profesor. – Jednym 
słowem, pierwsza liga polskiej 
kultury.

 – Podczas wysiedleń lu-
dzie starali się trzymać razem, 
więc to, co widzimy w komedii 
chęcińskiego „sami swoi”, nie 
jest pozbawione sensu – tłuma-
czy prof. Nicieja. – Mamy całe 
kresowe miasta przeszczepio-
ne. inteligencki lwów jest we 
Wrocławiu i  gliwicach. opo-
le to stanisławów, dawni naf-

ciarze wiertacze, inżyniero-
wie z  Drohobycza i  Borysła-
wia osiedli w  Wałbrzychu, za-
mieniając zagłębie naftowe na 
zagłębie węglowe. Miasto cu-
krownia – chodorów wylądo-
wał w raciborzu, lewinie Brze-
skim i otmuchowie. klany ro-
dowe szły za swoimi zawodami.

Wykład się kończy, jeszcze 
wpisy i słuchacze idą do szatni. 
tam Jadwiga adamczyk podaje 
im z gracją na kontuar ubrania. 
– Młodzi studenci są bardzo za-
latani, tysiące spraw na głowie 
– ocenia pani Jadwiga. – ostat-
nio studentka wyszła na to zim-
no bez kurtki, dopiero w akade-
miku zorientowała się, że zapo-
mniała. starsi to co innego…. 

oni potrafią cieszyć się ży-
ciem. a  o  tych wykładach to 
jeszcze w  szatni sobie opowia-
dają. analizują wpisy do indek-
sów. Młodzi mogą się dziwić: 
po co im te indeksy?

 – Dla satysfakcji – pada 
przeważnie odpowiedź. Jed-
na ze słuchaczek zawiozła na-
wet indeks do pokazania rodzi-
nie na rzeszowszczyźnie, skąd 
w  przeszłości przyjechała do 
opola do pracy w przemyśle.

osiem tysięcy  
dla żołnierzy niezłomnych

Ponad 3 tys. zł zebrali wolontariusze, którzy 1 marca, w Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przeprowadzili zbiórkę 

w opolu. kwestę zorganizowała Fundacja Niezłomni im. zygmunta 
szendzielarza „Łupaszki”, a partnerem akcji był Światowy związek ar-
mii krajowej.

W kweście na ulicach opola wzięło udział 30 wolontariuszy, 
wśród nich Mistrzowie Województwa opolskiego w piłce ręcznej w 
kategorii juniorów młodszych, laureatka i opolskiego konkursu Wie-
dzy o Żołnierzach Wyklętych karolina tulik wraz z 10-letnią siostrą 
agnieszką, kwestował również 10-letni oskar siruk–Magierowski. W 
tym roku w zbiórkę zaangażował się wiceprezydent opola Janusz ko-
walski wraz z żoną. 

to była już trzecia kwesta, poprzednie opolscy wolontariusze 
przeprowadzili 1 marca 2014 r. oraz 11 listopada 2014. Podczas pierw-
szej zebrali 2080 zł i 4 euro (najwięcej uzbierał Fabian Pszon), a pod-
czas drugiej 2971,01 zł (najwięcej Filip Witola i kamil kratkiewicz). 
Łącznie uzbierali więc ponad 8 tys. zł.

Pieniądze zebrane w ub.r. wsparły działania Fundacji, dzię-
ki którym udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki ostatnie-
go partyzanta podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka 
ps. „laluś”, rozpocząć prace ekshumacyjne i identyfikacyjne por. 
Włodzimierza Jurasowa „Wiarusa” oraz odnaleźć, zidentyfikować 
i zorganizować uroczysty pogrzeb Żołnierzy iii Brygady Wileń-

skiej NzW (orłowo 15 luty 2015), którzy polegli 16 lutego 1946 r. 
w największej na Mazurach bitwie niepodległościowego podziemia 
z formacjami komunistycznego aparatu terroru. Na opolszczyź-
nie kontynuowane są poszukiwania zamordowanych partyzantów 
z grupy „Bartka” – Henryka Flame.

Grzegorz Krukowski 

1 marca w kweście uczestniczyli m.in. Mateusz Panicz, Marcin Krukowski  
i Kuba Wilczek 

Zdjęcia: Andrzej Strzelczyk
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Bardzo dużo mówi się o różnych chorobach, o 
tym jak i zapobiegać, jak wspierać chorych. 

W mediach często słyszymy o różnych kampa-
niach, które mają walczyć z różnymi stereotypami. 
Jedni walczą z nimi w bardzo spektakularny spo-
sób i jest to nagłośnione przez media, inni po ci-
chu dla siebie i niewielkiej grupy społecznej. Dzia-
łania lokalne. 

My chyba jesteśmy taką grupą działającą bar-
dziej po cichu. gdy byliśmy nieformalną jeszcze 
grupą, naszym celem była realizacja „snu” elżbie-
ty Żłobickiej, który owy sen przeobraził się w sce-
nariusz. 

stworzyliśmy stowarzyszenie o tej samej na-
zwie, cel: realizacja spektaklu ”Mój Duch Przyja-
zny”. Planowaliśmy wiele, nie zawsze wszystko jed-
nak szło po naszej myśli. 

zwykłe życiowe przeciwności losu. 
Były chwile wzlotów, ale i upadków. ela jest 

osobą, która wyznacza sobie cele i chce je zrealizo-
wać, nie łatwo ją zniechęcić do działania. i tym ra-
zem też tak się stało. znalazła rozwiązanie. 

spektakl będzie wystawiony na deskach opol-
skiego teatru lalki i aktora. 

Będzie to nasz kolejny krok, do tego by pomóc 
tym, którzy […]Wśród zgiełku miasta, wśród tłu-
mu ludzi biegnących[…] czują się samotni. samot-
ność ich często związana jest z odrzuceniem przez 

społeczeństwo, bo inaczej wyglądają, bo mają ma-
ski na twarzy, zniekształcone widzenie świata. 

to będzie podsumowanie, a zarazem początek 
tego, czemu stawiamy czoła na co dzień, zastana-
wiając się, czy […]go kochałam, czy szukałam ko-
goś, kto uwolni od samotności i wyjmie szklaną 
drzazgę, tkwiącą w sercu[…]. 

zapewniam Państwa, że spektakl na pewno za-
padnie w pamięć i mam nadzieje że pozostanie na 
długo również w sercach, i każdy z osobna wycho-
dząc z teatru zastanowi się nad tym, jak postrzega-
my innych, samych siebie na tle problemów, cho-
rób i swojej i innych przeszłości. 

tym krótkim wywodem chcę państwa serdecz-
nie zaprosić na premierę spektaklu „Mój Duch 
Przyjazny” który zostanie wystawiony przez opol-
ski teatr lalki i aktora, pod patronatem stowarzy-
szenia „Mój Duch Przyjazny w dniu 18 kwietnia 
2015 r. o godz. 18.00. 

Karolina Fechner

Reżyseria: Sławomir Kuligowski 
Scenariusz: Elżbieta Żłobicka
Scenografia: Elżbieta Gądek, Anna Gądek i Maria Bitka 
Muzyka: Piotr Latarnik 

spektakl zostaje zrealizowany bez żadnego 
wsparcia finansowego. 

duch przyjazny na scenie

Elżbieta Żłobicka i w sukience, któ-
rą sama zrobiła do spektaklu, o któ-
rym mowa jest w tekście. 

Opolskie centrum Wspierania Inicja-
tyw Pozarządowych oraz Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Do-
lina Stobrawy” organizują na terenie 
województwa opolskiego konkurs na 
dotacje w ramach projektu „Kierunek 
FIO”. Jego celem jest zwiększenie za-
angażowania obywateli i organiza-
cji pozarządowych w życie publicz-
ne poprzez dofinansowanie projek-
tów w dowolnej ze sfer pożytku pu-
blicznego lub projektów wspomaga-
jących samorozwój organizacji poza-
rządowych.

Adresatami projektów mają być osoby 
mieszkające w województwie opol-
skim. O dotacje w ramach projektu 
„Kierunek FIO” mogą się starać orga-
nizacje pozarządowe zgodnie z defi-
nicją zawartą w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
lub inne podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 tejże ustawy, grupy nieformal-
ne oraz grupy samopomocowe. 

Organizacje pozarządowe muszą być 
zarejestrowane na terenie wojewódz-
twa opolskiego, być wpisane do KRS 
nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o dotację, a ich kwo-
ta przychodów za 12 ostatnich, za-
mkniętych miesięcy lub za okres krót-
szy, jeśli okres istnienia jest krótszy, 
nie może przekraczać 25 tys. zł. 

Grupa nieformalna musi liczyć nie 
mniej niż trzy osoby posiadające peł-
ną zdolność do czynności prawnych, 
pełnoletnie, zamieszkujące na terenie 
województwa opolskiego, wspólnie 
realizujące lub chcące realizować dzia-
łania w sferze pożytku publicznego, a 
nieposiadające osobowości prawnej. 
Grupa samopomocowa to troje pełno-
letnich osób, której aktywne działanie 

skierowane jest na pokonywanie pro-
blemów oraz zmianę warunków życia 
jej członków.

Te podmioty mogą starać się o dofi-
nansowanie o wartości od 3000 do 
5000 złotych. „Kierunek FIO” ma wpły-
nąć na zwiększenie liczby inicjatyw 
oddolnych oraz obywateli angażują-
cych się w działania organizacji poza-
rządowych i inicjatywy lokalne. Pula 
dotacji w tegorocznej marcowej edy-
cji konkursu to 311600 zł. 

W roku 2014 w konkursie wnioski zło-
żyły 169 podmioty, a OcWIP oraz LGD 
„Dolina Stobrawy” przekazały na pro-
jekty 311357,06 zł. Wszelkie informa-
cje o „Kierunku FIO” są na stronach: 
www.ocwip.pl oraz www.dolinasto-
brawy.pl. Projekt współfinansowa-
ny jest ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich i Samorządu 
Województwa Opolskiego.

Karolina Bujak, OcWIP 

masz pomysł, 
nie masz pieniędzy?  złóż wnioseK



z życia trzeciego sektora l styczeń - marzec 2015
25

„sieć samopomocowa osób głuchych/Niesłyszących w Wo-
jewództwie opolskim” to projekt, który od 1 marca 1914 r. 

realizuje opolskie centrum Wspierania inicjatyw Pozarządowych 
wraz z Parytetowym związkiem socjalnym krajów związkowych 
Nadrenia-Palatynat i Polskim związkiem głuchych oddział opole. 

Finansowany przez niemiecką Fundację „akcja człowiek” 
projekt polega na stworzenie grup samopomocowych dla osób 
głuchoniemych na opolszczyźnie, przy wykorzystaniu wie-
dzy oraz wzorców wypracowanych przez niemieckiego partnera. 
Uczestniczy w nim także 15 specjalnie przeszkolonych wolonta-
riuszy, którzy wspierają grupy samopomocowe powstałe w pięciu 
kołach Pzg: opole, kluczbork, kędzierzyn-koźle, Nysa i strzel-
ce opolskie. 

każda z grup podczas spotkań poruszała tematy dotyczące 
problemów osób niepełnosprawnych oraz sposobów poprawy ich 
sytuacji socjalnej i społecznej. 

•	 grupa opole – aktywność obywatelska i prawa osoby nie-
pełnosprawnej w urzędzie;

•	 grupa kędzierzyn koźle – niepełnosprawny konsument, 
na co uważać w codziennym życiu;

•	 grupa kluczbork – niepełnosprawny pracownik, prawa 
osób niepełnosprawnych w pracy, obowiązki pracodawcy;

•	 grupa Nysa – aktywność zawodowa, poruszanie się po 
rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;

•	 grupa strzelce opolskie – podnoszenie kwalifikacji i sa-

mokształcenie się jako forma aktywizacji społecznej i na 
rynku pracy.

Podczas spotkań pojawiały się przeróżne problemy, a każdy 
stawał się „wyzwaniem”. tym właśnie cechują się grupy samopo-
mocowe, żeby problemy przekształcać w wyzwania, które trzeba 
przy pomocy innych pokonać, co w efekcie aktywizuje jej człon-
ków, dotąd wykluczonych lub marginalizowanych społecznie.

Uczestnictwo w projekcie wpłynęło też pozytywnie na wolon-
tariuszy.

 – Przeszliśmy szkolenie z zakresu samopomocy, kurs języka 
migowego, zdobyliśmy też wiedzę i umiejętności niezbędne do 
pracy z osobami niesłyszącymi – wyliczają. – odkryliśmy również 
nowe spojrzenie na otaczający nas świat. Mamy nadzieję, że po-
dobnie mogą o nas, wolontariuszach powiedzieć członkowie grup 
samopomocowych. 

Projekt zakończy 29 kwietnia br. konferencja z udziałem 
członków grup samopomocowych, ekspertów z Niemiec i przed-
stawicieli władz regionalnych, lokalnych oraz Ngo z wojewódz-
twa opolskiego. koniec projektu nie oznacza końca grup samopo-
mocowych, które okrzepły i mają funkcjonować samodzielnie. 

Krzysztof Lech 
Mateusz Kołtowski 

wolontariusze w projekcie „Sieć Samopomocowa  
Osób Głuchych/Niesłyszących w województwie opolskim”

zamknięci w świecie ciszy

Bez Rady nie da rady
Komu są potrzebne Rady Działalności Pożytku Publicznego 
i jak je tworzyć – to temat spotkania, które odbyło się 3 lutego 
w Miejskim centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu. 
Na seminarium przyszli przedstawiciele i członkowie organiza-
cji pozarządowych z Opola. W pierwszej części odbyła się pre-
zentacja standardów pracy Rady, przykładów aktywnych rad 
oraz zalet współpracy stowarzyszeń i grup społecznych w ra-
mach ciał opiniodawczo-konsultacyjnych.
Potem, żeby się lepiej poznać, wszyscy przedstawili pokrót-
ce swoje organizacje, ich cele statutowe oraz dotychczasowe 
działania. Najliczniej byli reprezentowani seniorzy, nie zabra-
kło jednak przedstawicieli rodzin, grup młodzieżowych, klu-
bów sportowych oraz osób borykającymi się z różnego rodza-
ju dysfunkcjami. Duża różnorodność wśród zebranych okazała 
się ogromną wartością podczas dyskusji, gdyż udało się prze-
prowadzić rzeczową rozmowę na temat kondycji III sektora 
w Opolu, bolączek organizacji oraz trudności, z jakimi się na co 
dzień spotykają. 
Padło wiele pytań o sposób funkcjonowania Rady, o zakres 
jej kompetencji, a także o jej realny wpływ na sprawy III sek-
tora. Po długiej dyskusji i wymianie różnych spostrzeżeń i do-
świadczeń uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że powo-
łanie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opolu jest nie-
zbędne. Animatorem tego przedsięwzięcia będzie Opolskie 
centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wszyscy zain-
teresowani, którzy chcieliby uzyskać informację na temat Rady 
w Opolu proszeni są o kontakt z prezes OcWIP, Dorotą Piecho-
wicz-Witoń. 
Podobne spotkania, promujące tworzenie Rad odbywają się 
na całej Opolszczyźnie. 

Sandra Bielska, wolontariuszka OcWIP

urodziny  
w Formacie a2 

Marzec to dla stowarzyszenia oPak miesiąc urodzinowy. Świę-
tujemy trzecie urodziny miejskiego przewodnika po kulturze – 

kultura w formacie a2. Wystawy, koncerty, spotkania autorskie, spo-
tkania przy kawie, w bibliotece i przy grach planszowych – tak nam 
mija już trzeci rok istnienia kultury w  formacie a2. od dokładnie 
1095 dni mamy zaszczyt i przyjemność oprowadzać opolan po kultu-
ralnych zakątkach naszego pięknego miasta i zachęcać ich do korzy-
stania z jego dobrodziejstw. Na łamach naszego przewodnikach wy-
promowaliśmy już wielu zdolnych i niezwykłych artystów, którzy nie-
ustannie zaskakują nas swoją pomysłowością i motywują do działa-
nia. Nasze trzecie urodziny to także czas na zmiany – od marcowe-
go-jubileuszowego wydania kUltUra w ForMacie a2 zaprasza 
do zapoznania się z nowym działem a2 – kącikiem „prozy poetyckiej 
UkP”. cała redakcja a2 dziękuje wszystkim za trzy wspólnie spędzo-
ne lata i liczymy, że jeszcze wiele wspólnych lat przed nami!

W marcu świętujemy także 6. już urodziny stowarzyszenia. Póki 
co, obchody obu świąt owiane są tajemnicą. chcesz wiedzieć więcej? 
zapraszamy na www.opak.org.pl i do wspierania działań opolskiego 
Projektora animacji kulturalnych.

Jowita Lis 
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MaŁgorzata  
soBoleWska

– Po górach przeszedłem 
60 tysięcy kilometrów – mówi 
franciszek kamysz z  opo-
la, który 27 lutego skończył 92 
lata.

Najstarszy wiekiem czło-
nek opolskiego Pttk uro-
dził się w Dębowych Domach 
w  powiecie tarnowskim. stu-
diował planowanie prze-
strzenne i  gospodarkę prze-
strzenną na akademii Han-
dlowej w  krakowie oraz Poli-
technice Warszawskiej. Pod-
czas ii wojny światowej był 
żołnierzem armii krajowej 
(okręg krakowski), miał pseu-
donim „Mały”, był łącznikiem 
i uczestniczył w akcjach sabo-
tażowych. – z tego powodu po 
wojnie musiałem się przez pe-
wien czas ukrywać przed UB 
– dodaje.

W  góry zaczął chodzić 
podczas studiów w  krako-
wie w 1948 roku, pierwszą po-
dróż w tatry odbył ciężarówką 
z amerykańskich darów, która 
dowiozła go do kuźnic. W ofi-
cerskich butach dotarł na ka-
latówki, idąc po pas w śniegu. 

 – a kiedy zdobyłem pierw-
sze buty turystyczne, były dla 

mnie jak skarb – wspomina 
pan Franciszek. – chodziłem 
w  nich dość długo, oszczęd-
nie je eksploatując i zamienia-
jąc na trampki. 

Do opola, z nakazem pra-
cy, przyjechał w  1956 roku. 
W  latach 1963–1992 praco-
wał jako projektant w  Woje-
wódzkim Wydziale Planowa-
nia Przestrzennego w  opo-
lu. – Przestrzeń jest kategorią 
niepowtarzalną, jeśli się ją raz 

zniszczy, cierpią przez to po-
kolenia – podkreśla pan Fran-
ciszek. 

Pracę łączył z pasją, miło-
ścią do przyrody i  turystyki. 
reaktywował w opolu oddział 
Pttk, wtedy najliczniejszy 
w  województwie, bo liczący 6 
tysięcy osób! razem z oddzia-
łem nadzorował remont schro-
niska na kopie Biskupiej, opie-
kował się szlakami turystycz-
nymi w górach opawskich. 

 – Powołaliśmy z kolegami 
górskie Pogotowie turystycz-
ne i  co sobotę odwiedzaliśmy 
te obozy i  pola namiotowe – 
wspomina nestor. – Uczyliśmy 
młodzież, jak bezpiecznie cho-
dzić po górach i jak zdobywać 
odznaki turystyczne.

W  latach 70-tych założył 
klub górski „Świstak”, który 
istnieje do dziś. Przez ćwierć 
wieku Franciszek kamysz 
wraz z  żoną Nuną głośnic-
ką-kamysz, jako przodowni-
cy górscy, społecznie prowa-
dzili turystów podczas Jesien-
nego opolskiego rajdu ta-
trzańskiego, który odbywał 
się od 1960 roku na przeło-
mie sierpnia i  września. Brał 
udział w  odtwarzaniu Pol-
skiego towarzystwa tatrzań-
skiego, jest członkiem opol-

skiego oddziału tPP od 1989 
roku, w  którym pełni funkcję 
przewodniczącego sądu ko-
leżeńskiego. a  z  racji udzia-
łu w  wojnie w  1939 roku był 
przez osiemnaście lat sekre-
tarzem Światowego związku 
Żołnierzy okręg opole. 

Franciszek kamysz twier-
dzi, że to wędrówkom po gó-
rach zawdzięcza zdrowie 
i  sprawność. Według jego ob-
liczeń, na podstawie notowa-
nych w książeczkach górskich 
odznak turystycznych, prze-
szedł w sumie 60 tys. kilome-
trów, a więc okrążył kulę ziem-
ską półtora raza! 

Wciąż jest aktywny, 
w  ubiegłym roku uczestni-
czył w  krajowym zjeździe 
Pttk. – ale nie prognozu-
ję najlepiej polskiemu krajo-
znawstwu – dodaje ze smut-
kiem. – Brakuje pieniędzy na 
tego rodzaju działalność. 

Posiada drugą w  woje-
wództwie opolskim odzna-
kę got Pttk „za wytrwa-
łość” (nr 632) i  tytuł straż-
nika ochrony Przyrody. Jed-
nak za najważniejsze ze swo-
ich odznaczeń uważa Honoro-
wego Przewodnika turystyki 
górskiej oraz zasłużonego in-
struktora krajoznawstwa.

człowiek gór z opola

zima to czas, który miłośnicy ognia spę-
dzają na sali ćwiczeń. opracowaliśmy 

wiele nowych projektów i spektakli. z dumą 
zawiadamiamy, iż teatr tańca i ruchu z 
ogniem Mantikora otrzymał wsparcie finan-
sowe od Urzędu Miasta opola w wysokości 
10000 zł. zrealizujemy za to dwie duże im-
prezy, w ramach których odbędą się prelek-
cje, warsztaty, animacje, pokazy, no i oczywi-
ście spektakle ogniowe w wykonaniu nasze-
go teatru. 

Pierwsza impreza już 15 maja br. tym 
razem przeniesiemy się w niezwykły świat 
snów i marzeń sennych. zwracamy się w stro-
nę literatury, naszą ideą jest, aby każdy zna-
lazł coś dla siebie, bez względu czy interesuje 
się nauką, historią czy fantastyką. 

Noc opolskich legend 3 zaplanowaliśmy 
na 26 czerwca. reżyserię, scenariusz oraz ele-
menty scenografii opracował pan Witold Var-
gas. liczymy, iż efekt końcowy zaspokoi gu-
sta wszystkich zebranych, a przede wszystkim 
tym, którzy uważają „że nic bardziej zwario-
wanego już nie wymyślimy”. Uwielbiamy 
tego typu wyzwania, zwłaszcza że pracowni-
cy Muzeum Śląska opolskiego to wspaniali 
kompani do współpracy. 

od minionego roku Mantikora może ko-
rzystać z pomieszczenia w studenckim cen-
trum kultury na Uniwersytecie opolskim. 
Wspaniałe sale, z dostępem do luster umoż-
liwiają nam szybszą pracę nad nowymi spek-
taklami. W ramach podziękowania organi-
zujemy tzw. treningi otwarte, w których każ-

dy nieodpłatnie może uczestniczyć. tematy-
ka zajęć skupia się nie tylko na kuglarstwie, 
ale też technikach tanecznych, sztukach wal-
ki, medytacji czy skakaniu na skakance. tre-
ningi odbywają się co środę od 19.00 do 21.00 
w sali 14 w sck (szczegółowe informacje na 
naszym profilu na FB). 

Wracając do planów, to nasz autorski 
projekt pt. Noc opolskich legend tak bardzo 
spodobał się w Wałbrzychu, iż pracownicy 
tamtejszej biblioteki zdobyli fundusze na re-
alizację projektu na terenie ich miasta. spek-
takl pt. „gdy opole było polem” jest nieod-
powiedni na taką okazję, w związku z tym już 
zagłębiamy się w lekturę rodzimych legend i 
podań. to dopiero będzie przygoda!

Natalia ciępka 

mantikora czeka z ogniem!



wielokulturowość l styczeń - marzec 2015
27

„biblioteka MiejsceM 
spotkań Wielu 
kultur” to jeden 
z Ważniejszych 
projektóW, jaki 
W MinionyM roku 
realizoWała 
Miejska biblioteka 
publiczna iM. jana 
paWła ii W opolu. 
sWoje działania 
postanoWiliśMy 
skieroWać do 
obyWateli ukrainy 
studiujących W opolu.

spotkania od początku 
przebiegały w  miłej, luź-
nej atmosferze – udało 

nam się bliżej poznać, nawią-
zać przyjacielski kontakt, wy-
mienić doświadczeniami i  po-
znać ich potrzeby i  oczekiwa-
nia wobec Polski i Polaków. za-
prezentowaliśmy naszym go-
ściom możliwości, jakie oferu-
je biblioteka. ku naszej radości, 
kilkadziesiąt osób wyrobiło so-
bie karty biblioteczne i regular-
nie przychodzi do naszej pla-
cówki. Uczestniczą także w im-
prezach, np. w spotkaniu z foto-
grafem Jakubem szymczukiem, 
który był na Majdanie podczas 
rewolucji. 

Podczas rozmów okazało 
się, że ukraińskim studentom 
bardzo zależy na bezpłatnej na-
uce języka polskiego. Niektórzy 
przyjeżdżając do opola nie zna-
li tego języka wcale, inni chcie-
li doskonalić swoje umiejętno-
ści. odpowiedzią na to zapo-
trzebowanie stały się Pogaduchy 
– konwersacje w języku polskim 
prowadzone przez bibliotekarki. 
zajęcia zdobyły uznanie studen-
tów z Ukrainy oraz gruzji. Były 
okazją do poszerzania znajomo-
ści języka polskiego, a  także do 
zawiązania bliższych znajomo-
ści. tematów do rozmów było 
wiele: zwyczaje świąteczne, tu-
rystyka, rodzina, zainteresowa-
nia. Niejednokrotnie spotkania 

były też okazją do rozwiązania 
językowych wątpliwości, jak od-
miana czy wymowa słów. cza-
sem trzeba potrenować trochę 
gramatyki, jednak nikt tym się 
nie zraża. 

W październiku w naszej bi-
bliotece odbyło się święto kultu-
ry ukraińskiej, czyli Dni Ukra-
ińskie. impreza została przygo-
towana z  pomocą ukraińskich 
studentów oraz centrum Part-
nerstwa Wschodniego Uni-
wersytetu opolskiego, Wyższej 
szkoły zarządzania i  admini-
stracji w  opolu i  restauracji 
szara Willa. 

W  pierwszym dniu hol bi-
blioteki przekształcił się w  ist-
ną pracownię rękodzieła ukra-
ińskiego. opolanie przyglądali 
się, jak młodzi Ukraińcy ubrani 
w tradycyjne stroje haftują, ma-
lują porcelanę i  robią tradycyj-
ne laleczki zwane motankami. 
Mogli też sami przyłączyć się 
do tworzenia, co czynili bardzo 
chętnie, tym bardziej, że to, co 
wykonali, mogli później zabrać 
ze sobą do domu. Jedna ze stu-
dentek postanowiła zaprezento-
wać na mini-wystawie w  holu 
swoje zdjęcia – najpiękniejsze 

zakątki Ukrainy. studenci wła-
snoręcznie przygotowali też po-
częstunek dla gości – wyśmieni-
te ciasta. 

opolanie mogli poznać 
podstawy języka i  pisma ukra-
ińskiego oraz – podczas pre-
zentacji multimedialnej – naj-
piękniejsze miasta Ukrainy. Po-
kaz przyciągnął wielu widzów, 
którzy mieli możliwość zoba-
czyć słynne pomniki, budowle 
i  przyrodę zza wschodniej gra-
nicy. Ukoronowaniem wieczo-
ru był koncert muzyki ukraiń-
skiej w  wykonaniu studentów 
wolontariuszy centrum Part-
nerstwa Wschodniego Uniwer-
sytetu opolskiego. Usłyszeliśmy 
piosenki rzewne i  wzruszające 
oraz utwory skoczne. Nie oby-
ło się bez bisów, podczas któ-
rych usłyszeliśmy nieśmiertelne 
„Hej, sokoły”. 

opolanie nie zawiedli i dru-
giego Dnia Ukraińskiego przy-
byli jeszcze tłumniej. znowu 
można było pohaftować, ma-
lować i  tworzyć ukraińskie za-
bawki, a następnie zabrać to do 
domu jako najlepszą pamiątkę. 
Po bibliotecznym holu roznosił 
się zapach prawdziwego ukraiń-

skiego barszczu i pulchnych bu-
łeczek – wszystko przygotowa-
ła restauracja szara Willa w ra-
mach naszej współpracy. Poczę-
stunek cieszył się ogromnym 
powodzeniem wśród naszych 
gości, a  jednocześnie pozwalał 
poczuć się jak we lwowie – wy-
starczyło tylko zamknąć oczy 
i smakować. tym razem śpiewa-
jących i tańczących wolontariu-
szy z  Partnerstwa Wschodnie-
go wspomogli studenci z  Wyż-
szej szkoły zarządzania i admi-
nistracji – wszyscy w  pięknych 
tradycyjnych strojach. 

W  Dniach Ukraińskich 
uczestniczyli też bibliotekarze 
z  Biblioteki okręgowej w  op-
pland w  Norwegii, która jest 
naszym partnerem w  przed-
sięwzięciu. zakończeniem tej 
edycji projektu „Biblioteka 
Miejscem spotkań Wielu kul-
tur” były konferencje podsu-
mowujące. Jedna z nich odby-
ła się 28 listopada 2014 roku 
w opolu, a uczestniczyli w niej 
też przedstawiciele mniejszo-
ści, w  tym ukraińscy studen-
ci Uo, którzy opowiadali, jak 
projekt ułatwił im integrację 
ze środowiskiem. 

pogaduchy, motanki 
i „hej, sokoły!”

Fot. Bartłomiej Wołkowicz



 Wydawca:  Stowarzyszenie „OGNIWO”, 
 45-080 Opole, tel. 604404371, email: biuro@ogniwo-opole.pl
Druk:  68-200 Żary, „chroma Drukarnia”

Biuletyn finansowany  
ze środków Urzędu Miasta Opola

ZaprasZamy organiZacje poZarZądowe,  
grupy nieZależne i miesZkańców opola 

do miejskiego centrum na:
 
	konsultacje z zakresu prawa prowadzone przez absolwentów prawa stowarzyszenia oppen
	zajęcia z języka niemieckiego dla seniorów
	spotkania edukacyjno-informacyjne połączone z bezpłatnym badaniem poziomu glukozy we krwi 
 i ciśnienia tętniczego polskiego stowarzyszenia diabetyków
	spotkania z twórcą … – polskiego stowarzyszenia Krajoznawców
	tańce w kręgu europejskiego stowarzyszenia promocji aktywności ruchowej 50+
	spotkania medytacyjne ze stowarzyszeniem Kulturalnym sahaja joga
	spotkania z koordynatorami i wolontariuszami
	spotkania Klubu historycznego im. gen. stefana roweckiego „grota”
 

bezpłatna sala na 50 osób z wyposażeniem multimedialnym i zapleczem kuchennym 
czeka na państwa, regulamin i wniosek: www.trzecisektor.opole.pl.

Jesteś wolontariuszem lub koordynatorem?  
zareJestruJ się na nowym opolskim portalu wolontariatu

www.wolontariusz.opole.pl




