
W	piątek	5	września	odbyło	się	uroczyste	otwarcie	Centrum	działań	wspólnych	przy	ulicy	28	października	
w	bezpośrednim	sąsiedztwie	teatru	Petra	Bezruča.	Budynek,	który	stał	się	nową	siedzibą	Biblioteki	Vincentza	
Priessnitza,	oferuje	również	inne	pomieszczenia	do	prowadzenia	wykładów,	warsztatów,	kursów	i	innych	
wydarzeń	kulturalnych	i	edukacyjnych.	Odwiedzający	przybyli	nie	tylko	na	inaugurację	otwarcia,	ale	także	na	
program	towarzyszący	w	postaci	koncertu	Letniego	Zespołu	Jaromıŕa	S�vejdıḱa	lub	występu	poezji	slamowej.	

Centrum	 działań	 wspólnych	
zostało	 utworzone	 przez	 prze-
budowę	 dawnego	 teatru	 lalek	
i	kamienicy	w	tylnej	części	teatru	
Petra	 Bezruča . 	 Racjonalne	
połączenie 	 dwóch	 starych	
budynków	w	jeden	nowoczesny	
wcale	 nie	 było	 łatwym	 zadani-
em,	 dlatego	 pierwotna	 data	
otwarcia	przedłużyła	się	prawie	
o	rok.	W	końcu	jednak	udało	nam	
się	 zakończyć	 budowę	 -	 od	
początku	 sierpnia	 przeniesiona	
biblioteka	Vincentza	Priessnitza	
rozpoczęła	działalność	próbną	a	
od	 września	 CDW	 rozpoczęło	
organizację	 szeregu	 wydarzeń	
kulturalnych, 	 społecznych,	

edukacyjnych	i	innych	-	z	których	
o	 pierwszym	 pisali śmy	 już	
w	 ostatnim	 numerze.	 Centrum	
będzie	również	służyć	na	różne	
czesko-polskie	 wydarzenia	
w	 ramach	 projektu	 o	 tej	 samej	
n a zw i e , 	 a 	 w 	 p r z y s z ł o ś c i	
w	 Centrum	 powstanie	 Biuro	
Ko n t a k t owe 	 o r g a n i z a c j i	
Człowiek	 w	 potrzebie	 (C� lověk	
v	tıśni).	 	Piątkowe	otwarcie	było	
długo 	 wyczekiwane . 	 Rano	
Centrum	 powitało	 najmłod-
szych	gości	-	dzieci	z	przedszkoli	
w	 Jesioniku.	 Dzieci	 najpierw	
zobaczyły	 bajkę	 „Wynalazca	
Kiwi”,	którą	trzykrotnie	wykonał	
muzyk	 zabrzeski 	 i 	 artysta	

teatralny	Tomáš	Velzel.	Zabawne	
i	 interaktywne	 przedstawienie	
o	 nielotnym	 nowozelandzkim	
ptaku,	który	chciałby	się	nauczyć	
latać	 w	 chmurach,	 przeplatane	
by ło 	 p iosenkami , 	 t a ń cem	
i	zabawą	z	kukiełkami	i	rozśmie-
szało	 nie	 tylko	 same	 dzieci,	 ale	
także	nauczycieli	i	pracowników	
CDW.	Widzowie	następnie	mogli	
zobaczy ć , 	 j ak 	 to 	 wyg ląda	
w	 dziale	 biblioteki	 dla	 dzieci.	
Na	 drogę	 powrotną	 do	 przed-
szkola	 dzieci	 mogły	 odwiązać	
sobie	baloniki,	którymi	ozdobio-
no	wejście	do	centrum.	

Nowe centrum 
działań wspólnych 
otworzyło drzwi 
dla przybyłych gości
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Otwarc ie 	 d la 	 doros łych	
o d b y ł o 	 s i ę 	 w ł a ś c i w i e	
dwukrotnie . 	 O 	 godz in ie	
15:00	spotkali	się	zaproszeni	
goście	z	władz	miasta,	polscy	
partnerzy	projektu,	zaprzyja-
źniony	 personel	 biblioteki	
i	wielu	innych	-	w	tym	senator	
S� umpe rka 	 i 	 J e s i o n i c k a	
Miroslav	 Adámek.	 Odbyły	
się	 krótkie	 przemówienia,	
symbol i czne 	 przec ięc ie	
taśmy,	 zwiedzanie	 nowych	
pomieszcze ń 	 i 	 wsp ó lne	
rozmowy.	Publiczność	została	
zaproszona	na	godzinę	16:30,	
a	 zainteresowanie	 przerosło	
oczekiwania.	 W	 godzinach	
popołudniowych	 i	wczesnym	
wieczorem	 przez	 centrum	
p r z ew i n ę ł o 	 s i ę 	 p o n a d	
200	gości,	a	na	moment	przed	
ceremonią	 otwarcia	 sala	
koncertowa	była	tak	zatłoczo-
na,	że	nie	wystarczyło	miejsca	
dla	 wszystkich	 chętnych	
a	wielu	 z	 nich	 po	 prostu	 nie	
dostało	 się	 do	 środka.	 Petra	
Fusová,	 dyrektor	 Miejskiego	
Ośrodka	 Kultury	 Jesionik,	
krótko	 przedstawiła	 CDW	
oraz	 podziękowała	 osobom	
lub	 instytucjom,	 bez	 których	
budowa	 byłaby	 trudna	 lub	
niemożliwa.	 Jana	 Dekanová,	
menadżer	 czesko	 -	polskiego	
projektu	 CDW	 krótko	 przed-
stawiła, 	 co	 odbędzie	 się	
w 	 r a m a c h 	 p r o j e k t u .	
Odwiedzających	 powitała	
także	 burmistrz	 Jesionika	
Zdeňka	 Blišťanová,	 która	
przypomniała	nam	o	trudnoś-
ciach	w	budowie	i	podkreśliła,	
że	 w	 Jesioniku	 już	 długo	
brakowało	 ośrodka	 kultury.	
Właściwy	 chrzest	 nie	 może	
oczywiście	 odbyć	 się	 bez	
rodziców	 chrzestnych	 –	 lub	
mówiąc	inaczej,	patronów.	W	
przypadku 	 CDW	 byl i 	 to	
nauczyciel	 i	 muzyk	 Rafeala	
Drgáčová	oraz	muzyk	i	artysta	
Jaromı́r	 S�vejdı́k.	 Przed	 pub-
licznością	 powiedzieli	 wiele	

miłych	 sł ów, 	 pamiętając	
o	 doświadczeniach	 z	 dawną	
biblioteką	na	ulicy	Lipowskiej	
i	życząc	nowej	siedzibie	wielu	
szczęśliwych	 gości	 i	 cieka-
w y c h 	 w y d a r z e ń 	 n a	
p r z ys z ł o ś ć . 	 C e remon i a	
zakończyła	 się	 uroczystym	
toastem.	Następnie	na	scenie	
w y s t ą p i ł 	 L e t n i 	 z e s p ó ł	
Jaromı́ra	 S� vejdı́ka.	 Grupa	
muzyków	z	Jesionik	działają-
ca	 wokół	 byłego	 wokalisty	
zespołu	 Priessnitz	 zagrała	
p ó łgodzinną 	 degustac ję	
piosenek, 	 kt óre 	 Jaromı́ r	
S� vejdı́k	 napisał	 w	 swoich	
licznych	 projektach	 -	 oprócz	
wspomnianych	już	Priessnitz	
n p . 	 z 	 Umaka r t em , 	 T h e	
B om b e r s , 	 K a � k a 	 B a n d	
czy	 dla	 Václava	 Neckářa.	
Nazwa	 może	 sugerować ,	
że	 Letni	 zespół	 jest	 lekkim,	
może	akustycznym	zespołem	
-	 ale	 w	 bibliotece	 muzycy	
wystąpili	w	pełnym	sześcioo-
sobowym	 składzie	 i	 chętnie	
s łuchałbym	 ich 	 wiosną ,	
jesienią	 i	 zimą.	 Po	 koncercie	
odbył	 się	 występ	 czterech	
„slamerów”	z	 ligi	ołomuniec-
kiej	 poezji	 slamowej.	 Poezja	
slamowa	powstała	w	połowie	
lat	80.	w	Chicago	w	USA	jako	
przeciwwaga	 dla	 czytania	
autorskiego	i	stoi	na	pogranic-
zu	poezji,	rapu	i	performance.	
Daniel	 Kunz,	 Lumi,	 Jiřı	́ Juráň	
i	 Switcher	w	dwóch	 rundach	
wykonali	 różne	 występy	 -	

niektórzy	 rymowali,	 inni	nie,	
niektórzy	 czytali	 z	 notatek,	
a	 inni	 improwizowali	 na	
miejscu.	 Pięć	 losowo	 wybra-
nych	 osób	 z	 publiczności	
oceniło	 występ	 slamerów	
dając	noty	od	1	do	10,	co	jest	
podobne	w	 trakcie	 zawodów	
poezji	 slamowej,	 w	 których	
rozgrywane	 są	 ligi	 i	 turnieje.	
Dla	 wielu	 widzów	 było	 to	
zupełnie	nowe	i	bezpośrednie	
do św iadczen ie , 	 c zasem	
s k ł a n i a ł o 	 d o 	 r e � l e k s j i ,	
a 	 c z a s e m 	 d o 	 z a b a w y .	
Zachwycona	 publicznoś ć	
nagrodziła	 artystów	 w	 pełni	
zasłużonymi	 owacjami.Kiedy	
ostatni	 goście	 opuszczali	
pomieszczenia 	 Centrum	
działań	 wspólnych,	 na	 zew-
nątrz	było	już	ciemno	–	co	jest	
znakiem	 udanego	 „otwarcia”.	
Wierzmy,	że	Centrum	działań	
wspólnych	spełni	swoją	misję	
centrum	 kultury	 i	 będzie	
służyć	obywatelom	w	odniesi-
eniu	 do	 ich	 zainteresowań	
i	potrzeb.																																	(jj)

ciąg	dalszy
z	poprzedniej	strony
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Kooperační burza v Nyse přinesla řadu dobrých nápadů

FOTO:(jj),	Michal	Sedlák,	Jan	Mrosek



Kooperační burza v Nyse přinesla řadu dobrých nápadůZ Kristyną Weiserovą o Centrum działań wspólnych 

Rozpoczęcie	działalności	Centrum	działań	wspólnych	jest	kamieniem	milowym	dla	polsko-czeskiego	projek-
tu	o	tej	samej	nazwie,	mającego	na	celu	połączenie	organizacji	trzeciego	sektora	po	obu	stronach	granicy.		Dla	
tych,	którzy	(na	przykład	w	poprzednich	wydaniach	magazynu)	nie	zdążyli	jeszcze	zapoznać	się	z	projektem	
Centrum	działań	wspólnych,	przynosimy	wywiad	z	osobą	najlepiej	wykwali�ikowaną	-	koordynatorem	sieci	
współpracy	Kristyną	Weiserovą,	która	pełni	tę	funkcję	od	samego	początku.	
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Centrum	działań	wspólnych	wreszcie	dysponuje	
budynkiem	i	sprzętem	odpowiednim	do	realizac-
ji	 wielu	 wydarzeń.	 Co	 to	 za	 kamień	 milowy	
i	dokąd	zmierza	sam	projekt?	
Integralną	częścią	wniosku	o	dotację	był	kalendarz	
działań	 społeczno-kulturalnych	 czesko-polskiej	
współpracy	organizacji	pozarządowych	i	organizacji	
III.	 sektora,	 a	 nowo	 zbudowany	 budynek	 CDW	
zapewnia	 niezbędne	 zaplecze	 dla	 ich	 działania.	
Centrum	jest	dostępne	nie	tylko	dla	działań	projek-
towych.	 Sala	 muzyczna,	 sala	 komputerowa/multi-
funkcyjna	 oraz	 mała	 sala	 konferencyjna	 mogą	 być	
również	wykorzystywane	przez	inne	organizacje	lub	
stowarzyszenia	 do	 prowadzenia	 różnych	 dyskusji,	
warsztatów,	wykładów	itp.	

W	ramach	projektu	pracuje	pani	jako	koordyna-
tor	sieci	współpracy.	Czy	może	pani	powiedzieć	
czytelnikom,	 co	 jest	 sednem	 takiej	 pracy	 i	 na	
czym	polega	bycie	koordynatorem?	
W	ramach	współpracy	czesko-polskiej	powstaje	tzw.	
„sieć”	polskich	i	czeskich	organizacji	niezyskowych.	
Organizacje	 te	 mają	 zawsze	 ten	 sam	 lub	 podobny	
charakter.	Np.	grupy	artystyczne,	klub	szachowy	itp.	
Moim	zadaniem	jest	zwrócenie	się	do	takich	organi-
zacji,	zasugerowanie	możliwej	współpracy	w	ramach	
projektu	-	pokazanie	nowych	pomieszczeń	CDW,	a	w	
razie	 zainteresowania	 zapewnienie	 wszystkiego	
dookoła,	tzn.	transport	uczestników,	tłumacz,	harmo-
nogram	 wydarzenia,	 niezbędna	 pomoc.	 Odnośnie	
planowania	i	ustalenia	szczegółowego	harmonogra-
mu	 komunikuję	 się	 z	 kolegami	 z	 CDW	 (Centrum	
działań	 wsp.)	 w	 Nysie.	 Każde	 działanie	 ma	 swoje	
własne	 zasady	 i	 specy�ikę,	 dlatego	 należy	 upewnić	
się,	 że	 wszystko	 przebiega	 zgodnie	 z	 zasadami	
udzielanych	 dotacji . 	 Chodzi	 o	 zapewnienie	
odpowiedniej	reklamy,	list	obecności	i	związanych	z	
tym	 dokumentów.	 Oprócz	 mnie	 adresowaniem	 i	
komunikowaniem	 z	 poszczególnymi	 organizacjami	
pozarządowymi	zajmują	się	również	dwaj	metodolo-
gowie	sieciowi.	W	ten	sposób	dotrzemy	do	większej	
liczby	organizacji	pozarządowych	i	jesteśmy	w	stanie	
dotrzeć	do	większej	liczby	zainteresowanych	stron,	a	
tym	samym	zaangażować	więcej	organizacji.	

Słowem	 kluczowym	 projektu	 jest	 „tworzenie	
sieci”,	tj.	łączenie	podobnych	podmiotów	trzecie-
go	sektora	po	obu	stronach	granicy.	Jak	wygląda	
nawiązywanie	kontaktów	w	praktyce?	
Tworzenie	sieci	 rozpoczęło	się	od	wysłania	e-maili	

do	 szkół,	 różnych	 organizacji	 pozarządowych	 itp.,	
gdzie	 krótko	 przedstawiliśmy	 znaczenie	 i	 treść	
projektu.	Myślę,	że	w	kwietniu	2018	r.	na	ratuszu	w	
Jesioniku	 zorganizowaliśmy	 prezentacje	 dla	 przed-
stawicieli	 różnych	 organizacji	 pozarządowych,	
wyjaśniliśmy,	w	jaki	sposób	projekt	może	przynieść	
korzyści	 ich	 stowarzyszeniom,	 i	 omówiliśmy	 różne	
możliwości	 współpracy.	 Kontakty	 do	 organizacji,	
które	 wykazały	 zainteresowanie	 przekazaliśmy	
koordynatorom	 do	 Nysy.	 Następnie	 przebiegała	
komunikacja	 w	 zakresie	 planowania	 wspólnego	
spotkania	na	tak	zwanej	Giełdzie	współpracy,	która	
odbywa	się	dwa	razy	w	roku	w	Jesioniku	(CSA)	i	w	
Nysie	(CDW).	Na	tych	giełdach	–	często	po	raz	pierws-
zy	spotykają	się	przedstawiciele	podobnych	organi-
zacji	ze	strony	czeskiej	i	polskiej.	To	tutaj	wydarzenia	
zaczynają	 się	 planować	 i	 kształtować	 w	 bardziej	
konkretne	 formy	-	co,	gdzie,	kiedy	 i	 jak.	Tworzenie	
sieci	 trwa	 cały	 czas.	 Po	 stronie	 czeskiej	 jest	 wiele	
stowarzyszeń,	grup	i	klubów,	niestety	nie	ma	ich	tak	
wiele	 w	 Polsce,	 co	 zawęża	 możliwości	 organizacji	
niektórych	wydarzeń.	 	Myślę,	że	pod	tym	względem	
polscy	 koordynatorzy	 trochę	 się	 trudzą	 podczas	
wyszukiwania	 stowarzyszeń	 i	 kontaktowania	 się	 z	
nimi	 .	 Celem	 jest	 stworzenie	 sieci	 współpracy	 o	
stałym	 charakterze	 –	 popularnie	 mówiąc	 -	
„zaprzyjaźnimy	 się”	 z	 2	 podobnymi	 organizacjami	
(czeską	i	polską)	-	rozpoczniemy	współpracę	planu-
jąc	wspólne	wydarzenie	-	podam	przykład	turnieju	
szachowego	klubów	z	Jesionika	i	Nysy	-	przygotuje-
my	warunki	do	realizacji,	płacąc	za	transport	uczest-
ników,	 zapewniając	 odpowiednie	 pomieszczenia	
(CDW)	 lub	zapewniamy	małe	przekąski	dla	graczy.	
Uważam,	 że	 taki	 czesko-polski	 turniej	 mógłby	
odbywać	się	co	roku	bez	wsparcia	ze	strony	projektu.

Języki	czeski	i	polski	są	pod	wieloma	względami	
podobne,	ale	rodzimi	użytkownicy	obu	języków	
mogą	 nie	 zawsze	 doskonale	 się	 rozumieć.	 Czy	
bariera	językowa	i	jej	przezwyciężenie	odgrywa-
ją	istotną	rolę	w	komunikacji,	czy	też	nie	stanowi	
większego	wyzwania?	
Na	początku	planowania	czesko-polskich	wydarzeń	
byliśmy	trochę	zaniepokojeni	zrozumieniem	wszyst-
kiego,	co	myślą	polscy	partnerzy.	Na	szczęście	języka	
polskiego	można	się	trochę	nauczyć	słuchając.	Ważne	
jest,	 aby	nie	bać	 się	przerwać	 rozmowy	 i	 powiedzieć	
Polakom,	 aby	 powtórzyli	 zdanie	 lub	 powiedzieli	 je	
inaczej,	gdy	nie	jesteśmy	pewni,	czy	rozumiemy	popra-
wnie.
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Bez	tłumaczy	na	początku	niewiele	byśmy	wiedzieli,	to	
fakt.	Po	kilku	spotkaniach	stwierdziliśmy,	że	różnice	w	
mowie	 nie	 są	 aż	 tak	 duże.	 Ja	 sama	 przestałam	 się	
krępować	 powiedzieć	 nie	 rozumiem	 dopiero	 po	
4-5	spotkaniu.	Muszę	zapukać,	że	zawsze	potra�iliśmy	
się	 porozumieć	 a	 na	 wydarzeniach	 zawsze	 wszystko	
wyszło.	Ponadto	człowiek	uczy	się	słownictwa	i	moim	
zdaniem	niektórzy	uczestnicy	to	docenią.	

Wydarzenia	 objęte	 czesko-polskim	 projektem	
realizowane	są	w	ramach	wstępnie	przygotowane-
go	kalendarza.	Ile	wydarzeń	jeszcze	odbędzie	się	po	
stronie	czeskiej	 i	polskiej?	 Jak	szeroki	 jest	zakres	
charakteru	planowanych	wydarzeń?	
Zacznę	 od	 charakteru	 wydarzeń.	 Podzieliliśmy	 je	 na	
obszary	tematyczne,	takie	jak	wydarzenia	edukacyjne,	
rozrywkowe,	 historyczne,	 artystyczne	 lub	 sportowe.	
Z	 ogólnej	 ich	 liczby	 odbyło	 się	 około	 30.	 A	 więc	
15	w	Polsce	i	15	w	naszym	kraju.	

Czy	 może	 pani	 powiedzieć	 czytelnikom,	 jakie	
interesujące	wydarzenia	w	kalendarzu	wyróżniają	
się	lub	jakie	są	w	fazie	przygotowawczej?	
Moim	zdaniem	każde	wydarzenie	jest	czymś	interesu-
jącym.	Każdy	znajdzie	coś	 „dla	siebie”.	Niezależnie	od	
tego,	czy	są	to	matki	z	dziećmi,	które	mogą	przyjść	na	
tworzenie	dekoracji	sezonowych,	czy	miłośnicy	przyro-
dy	 lub	 zabytków,	 dla	 których	 przygotowujemy	 trzy	
wydarzenia	 „Wspólne	 czesko-polskie	 poznawanie	
regionu”,	gdzie	wspólnie	odwiedzimy	ciekawe	miejsca	
w	Jesionikach	i	okolicy	Nysy.	Dla	miłośników	literatury	
oferujemy	 spotkania	 z	 autorami	 współorganizowane	
przez	bibliotekę	Vincentza	Priessnitza.	W	fazie	przygo-
towawczej	 mamy	 takie	 wydarzenia	 jak	 wernisaż	
czesko-polskich	artystów	w	Nysie	w	terminie	prawdo-
podobnie	15.11.2019	-	w	bibliotece	w	Nysie.	Wszystkie	
informacje	 można	 znaleźć	 na	 naszej	 stronie	 interne-
towej.	Kolejnym	wydarzeniem	w	Polsce	będzie	spotka-
nie	bibliotek	regionalnych	z	prezentacją	ich	działalnoś-
ci.	Jest	to	blok	wykładów	przeznaczony	dla	pracowni-
ków	bibliotek.	W	Centrum	działań	wspólnych	w	Jesioni-
ku	planujemy	występ	Adolfa	Dudka	pod	tytułem	temat	
„Rysujemy	 -	 nie	 palimy”,	 wystawę	 fotogra�iczną	
z	wykładem	podróżniczym	pani	Hyvnar	(Bronia	Gill);	
Turniej	szachowy	z	warsztatem	myślenia	strategiczne-
go	 lub	 czesko-polski	 pokaz	 �ilmu	 o	 wspólnej	 historii	
z	komentarzem	słownym.	

W	 jaki	 sposób	 osoba	 lub	 organizacja	 należąca	 do	
grupy	 docelowej	 dowiaduje	 się	 o	 planowanych	
wydarzeniach?	Z	kim	 i	 jak	się	 skontaktować,	 jeśli	
chcę	wiedzieć,	co	będzie	się	działo	i	chcę	porozma-
wiać	o	ewentualnej	współpracy?	
Wszystkie	 niezbędne	 informacje	 można	 znaleźć	 na	
stronie	www.csajesenik.cz,	gdzie	znajdują	się	nie	tylko	
informacje	 o	 nadchodzących	wydarzeniach,	 ale	 także	
kontakty	na	pracowników	projektu	 (e-mail	 i	 telefon).	
Oczywiście	nie	każdy	ma	dostęp	do	Internetu	-	dlatego	
kontakty	podajemy	w	naszym	magazynie	Razem,	gdzie	

czytelnicy	znajdą	je	na	ostatniej	stronie.	Magazyn	jest	
dostępny	bezpłatnie	w	takich	miejscach	jak	Biblioteka	
Vincentza	Priessnitza,	Urząd	Gminy	Jesionik,	Centrum	
Informacyjne	Katovna,	Teatr	P.	Bezruča	oraz	w	okolicz-
nych	 gminach	 w	 biurach,	 bibliotekach	 i	 centrach	
informacyjnych.	

Za	co	można	płacić	ze	środków	przewidzianych	na	
realizację	wydarzeń	w	ramach	projektu?	Co	uzyska-
ją	organizacje,	jeśli	wezmą	udział	w	projekcie?	
Naszym	celem,	jak	już	powiedziałam,	jest	rozpoczęcie	
współpracy	czesko-polskiej.	Aby	wesprzeć	taką	począt-
kową	 współpracę,	 zaoferujemy	 np.	 �inansowanie	
transportu	 organizacji	 partnerskiej	 na	 wydarzenie,	
poczęstunek	jeśli	wydarzenie	jest	bardziej	czasochłon-
ne;	 z	 budżetu	 mamy	 możliwość	 pokrycia	 kosztów	
tłumacza,	 co	 jest	 konieczne	 w	 przypadku	 bardziej	
wymagających	wydarzeń	(wykładów,	spotkań	podróż-
niczych	 itp.).	 Jeśli	 potrzebny	 jest	 nawet	 niewielki	
materiał,	 jak	w	przypadku	warsztatów	kreatywnych	-	
również	 go	 dostarczymy.	 Organizacje	 zaangażowane	
we	 współpracę	 najpierw	 będą	 kontaktować	 się	 z	
organizacjami	 o	 podobnym	 charakterze	 z	 Polski,	 a	
następnie	 przy	 pomocy	 projektu	 rozpoczniemy	moż-
liwą	 współpracę	 organizując	 i	 wspierając	 �inansowo	
dane	 wydarzenie.	 Właśnie	 �inanse	 często	 stanowią	
problem	 dla	 małych	 organizacji	 niezyskowych,	 więc	
dlatego	jesteśmy	tutaj.

Pod	patronatem	projektu,	co	sześć	miesięcy	odby-
wają	się	tak	zwane	giełdy	współpracy,	koncentrują-
ce	się	na	nawiązaniu	kontaktów	transgranicznych.	
Co	dokładnie	dzieje	 się	w	ramach	 takich	giełd?	A	
kiedy	będzie	najbliższa?	
Wspomniałam	już	o	giełdach	współpracy.	Mogą	w	nich	
brać	udział	przedstawiciele	organizacji	grupy	docelo-
wej,	 tam	 odpowiadamy	 na	 wszystkie	 pytania	 i	 osta-
tecznie	 wymieniamy	 kontakty	 ze	 stroną	 polską	 lub	
planujemy	 kolejne	 spotkania	 z	 bardziej	 konkretnym	
pomysłem	współpracy.	Najbliższa	giełda	odbędzie	się	w	
grudniu	 w	 Nysie	 -	 kto	 byłby	 zainteresowany,	 może	
skontaktować	 się	 ze	mną	 telefonicznie	 lub	mailowo	 -	
zapewniony	zostanie	transport	do	Polski.	

Po	doświadczeniach	z	polsko-czeską	współpracą	w	
praktyce	-	 jak	pani	ocenia	jej	obecny	poziom?	Czy	
ludzie	 z	 obu	 stron	 granicy	 wiedzą	 wystarczająco	
dużo	o	sobie?	A	gdzie	 jeszcze	można	potencjalnie	
coś	ulepszyć?	
Seniorzy	wiedzą	najwięcej	o	sobie.	Tam	kwitnie	długo-
terminowa	 współpraca	 i	 bardzo	 przyjazne	 stosunki.	
Związek	między	 współpracą	 a	 wspólną	 działalnością	
jest	 również	 widoczny	 w	 bibliotekach.	 Chciałabym	
wykorzystać	 ten	 projekt	 do	 zmniejszenia	 bariery	
między	 dziećmi	 /	 uczniami	 szkół	 podstawowych,	
poprzez	wspólne	turnieje,	czy	to	w	grach	planszowych,	
konkursach	wiedzy,	wycieczkach	 krajoznawczych	 czy	
turniejach	piłkarskich.	

Pytał	(jj)	
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Otwierając	Centrum	działań	wspólnych	Jesio-
nik	zyskał	nie	tylko	godne	warunki	do	organi-
zowania	czesko-polskich	wydarzeń	w	ramach	
projektu	o	tej	samej	nazwie,	ale	także	centrum	
kultury	 służące	 potrzebom	 organizacji	 nie-
zyskowych,	 stowarzyszeń,	 organizacji	 wspie-
rających	i	samego	miasta	w	celu	organizowa-
nia	 różnych	 wydarzeń	 niekomercyjnych.	
Pokażmy	 teraz,	 co	dzieje	w	Centrum	działań	
wspólnych	na	przykładzie	miesiąca	września	
(lub	kilku	poprzednich	i	następnych	tygodni).	

Pierwsza	 próba	 generalna	 odbyła	 się	 w	 sali	
muzycznej	 Centrum	 działań	 wspólnych	 jeszcze	
przed	 ceremonią	 przecięcia	 wstęgi.	 30	 sierpnia	
ponad	30	młodych	naukowców	w	wieku	14-18	lat	
spotkało	się	w	siedzibie	Centrum,	aby	przedsta-
wić	 wyniki	 swoich	 badań	 w	 ramach	 Talneta	 -	
projektu	edukacyjnego	mającego	na	celu	wspiera-
nie	aktywnych	i	zdolnych	dzieci	oraz	pogłębianie	
wiedzy	z	zakresu	nauk	przyrodniczych.	Rezultaty	
tak	 zwanych	 ekspedycji	 -	 T	 odbywających	 się	
w	 dniach	 25–30	 sierpnia	 w	 różnych	 zakątkach	
regionu	 Jesionik	 były	 przedmiotem	 różnych	
tematów,	 takich	 jak:	 „Badanie	 wegetacji	 wokół	
potoku	 Keprnický	 i	 Rudohorský”,	 „Porównanie	
ekosystemów	 potoku	 Keprnický	 i	 S�umný”,	 „Wy-
korzystanie	zlikwidowanych	linii	kolejowych”	lub	
„Biała	 Woda	 w	 cieniu	 nazizmu	 (1938–1945)”.	
Prace	 młodych	 talentów	 staną	 się	 częścią	 dru-
kowanych	 prospektów,	 które	 zostaną	 opubli-
kowane	 pod	 koniec	 roku	 kalendarzowego.	 Być	
może	 jeszcze	 lepszą	 wiadomością	 jest	 to,	
że	 kolejna	 edycja	 ekspedycji	 -	 T,	 gwarantowana	
przez	 Muzeum	 Historii	 Narodowej	 w	 regionie	
Jesionik,	będzie	okazją	szczególnie	dla	uzdolnio-

nych	 dzieci	 z	 tego	 regionu.	 Przed	 ceremonią	
otwarcia	w	Centrum	odbyło	się	kolejne	regularne	
spotkanie	 Rady	 Seniorów,	 ważnego	 organu	
zrzeszającego	 kluby	 seniorów	 w	 Jesioniku	
i	 rozwijającego	 różne	 działania	 w	 dziedzinie	
społecznej,	kulturalnej	i	doradczej	miasta.	Senior-
zy	 Jesionik	 są	 szczególnie	 brani	 pod	 uwagę	
w	projekcie	Centrum	działań	wspólnych	-	w	końcu	
miały	już	miejsce	pierwsze	wspólne	wydarzenia.	
Dlatego	 możemy	 się	 tylko	 cieszyć,	 że	 widzieli	
nowe	pomieszczenia	i	wykorzystali	je	do	swoich	
spotkań.	

Otwarcie	wielką	odskocznią	
Inauguracja	otwarcia	Centrum	działań	wspólnych	
jest	szczegółowo	omówiona	w	innym	miejscu	tego	
wydania.	 Długo	 oczekiwany	 moment	 stał	
się	 odskocznią	 dla	 wielu	 innych	 wydarzeń	 -	
niecały	tydzień	później,	w	czwartek	12	września,	
Centrum	 działań	 wspólnych	 było	 gospodarzem	
zabawnego	popołudnia	Dzień	(dla)	rodzin	zastęp-
czych	 zorganizowanego	 przez	 Departament	
Ochrony	 Społecznej	 i	 Prawnej	 Dzieci	 Urzędu	
Miasta	 Jesionik	w	 ramach	ogólnorepublikowego	
Tygodnia	 (dla)	 rodzin	 zastępczych.	 Wydarzenie	
to	nie	tylko	promowało	organizacje	zajmujące	się	
kwestią	opieki	zastępczej	i	dostarczyło	informacji	
osobom	 zainteresowanym	 tą	 formą	 opieki	 nad	
dziećmi,	 ale	 tego	 dnia	 pamiętano	 również	
o	 zabawie.	 Odbyły	 się	 zabawne	 i	 kreatywne	
zajęcia	 dla	 dzieci,	 które	 mogły	 także	 zobaczyć	
bajkę	 o	Królewnie	 S�nieżce	 i	 siedmiu	krasnolud-
kach.	 Dla	 dorosłych	 przygotowano	 �ilm	 z	 serii	
dokumentalnej	Olgi	S�pátovej	„Rodzice	na	zawsze”.	
Jednym	z	wydarzeń	projektu,	które	odbyło	się	we	
wrześniu	2019	r.,	był	wernisaż	wystawy	polskich	
artystów	w	 Centrum	działań	wspólnych	 (20.9.),	
który	 ponownie	 odbył	 się	 w	 sali	 muzycznej.	
O	wystawie	szczegółowo	 informujemy	w	 jesien-
nym	 numerze	 magazynu	 CDW,	 możemy	 jednak	
być	tylko	zadowoleni,	że	wernisaż	różnorodnych	
gatunkowo	i	technicznie	prac	artystów	z	nyskiej	
grupy	 artystycznej	 poradził	 sobie	 w	 rywalizacji	
z	 równoległą	 ceremonią	 otwarcia	 festiwalu	 Im	
Zentrum	/	W	Centrum,	która	odbyła	się	w	pomie-
szczeniach	 dawnej	 biblioteki.	 Prace	 było	można	
oglądać	do	2	października.	

Wrzesień
w Centrum działań wspólnych
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Spotkanie	
świadomych	
klimatycznie

W	 następnym	 tygodniu ,	
dokładnie	 w	 czwartek,	 26	
września	-	w	sali	multimedial-
nej	 CDW	 odbyła	 się	 seria	
wykładów	 na	 temat	 „Woda	
i	krajobraz”	w	ramach	Tygod-
nia	 Klimatu. 	 Trio	 wykła-
dowców	 w	 swoim	 wolnym	
czasie	 dzieliło	 się	 bezpłatnie	
swoją	 wiedzą.	 Juraj	 Grňo	 ze	
Sileziki	 zapoznał	 publiczność	
z 	 cyk lem	 re tenc j i 	 wody	
w	 krajobrazie	 i	 opowiedział	
o	 działalności	 organizacji,	
której	 przewodniczy.	 Silezika	
działa	w	 regionie	 Jesionik	od	
10	lat	i	koncentruje	się	głów-
nie	na	spowolnieniu	odpływu	
wody	z	krajobrazu	i	wspiera-
niu	 tak	 zwanego	 krótkiego	
cyklu	 wodnego.	 W	 tym	 celu	
nie	tylko	buduje	małe	zbiorni-
ki	 wodne	 i	 utrzymuje	 mok-
radła,	 ale	 także	 stara	 się	
wspierać	 sadzenie	 drzew	
i	 krzewów	 w	 krajobrazie.	
Działalność	 Sileziki	 zyskała	
nowy	 obrót	 w	 zeszłym	 roku,	
kiedy	 organizacja	 rozpoczęła	
realizację	 projektu	 „Baseny	
głębinowe	 w	 odpowiednich	
miejscach	 gminy	 Jesionik”,	
którego	celem	jest	utworzenie	

69	 basenów	 głębinowych	
w	25	lokalizacjach	w	regionie	
Jesionik.	 Przydatny	 cel	 jest	
stopniowo	 osiągany,	 a	 jego	
wyniki	 można	 znaleźć	 na	
przykład	 na	 stronie	 interne-
towej	 silezika.org.	 Radny	
miasta	 Jesionik,	 Lukáš	 Morá-
vek	 odpowiedzialny	 za	 śro-
dowisko,	stał	się	osobą,	która	
zapoznała	 słuchaczy	 bloku	
wykładów	 z	 planowanymi	
działaniami	miasta	mającymi	
na	 celu	poprawę	zarządzania	
zasobami	 wodnymi.	 Miasto	
zleciło	 też	 wykonanie	 mapy	
hydrogeologicznej	 obszaru	
katastralnego	miasta	Jesionik,	
która	powinna	 identy�ikować	
miejsca	 problematyczne.	
Wynikiem	powinna	być	 seria	
konkretnych	 działań	 reali-
zowanych	 na	 terenie	 miasta.	
Nie	 musi	 to	 być	 wyłącznie	
realizacja	małych	 powierzch-
ni	 wodnych	 -	 można	 zasto-
sować	 różne	 środki,	 na	 przy-
kład	w	warunkach	przetargo-
wych.	 Morávek	 mówił	 także	
o	 zasobach	 wodnych	 zaopa-
trujących	miasto	Jesionik	or 	az
o 	 ś rodkach 	 łagodzących	
konsekwencje	 pozyskiwania	
drewna	 w	 regionie	 Křı́žový	
vrch	-	na	przykład	po	wydoby-
ciu	 należy	 pozostawić	 na	
miejscu	 czę ś ć 	 materiału	
organicznego,	 aby	 umożliwić	
wchłonięcie	wody	deszczowej	
do	 podłoża.	 Interesujący	 był	

także	wykład	Martina	Petrás-
ka	z	 Instytutu	Fizyki	Uniwer-
sytetu	 S� ląskiego	 w	 Opawie,	
poświęcony	 zagadnieniu	
zanieczyszczenia	świetlnego.-
Petrásek	omówił	niewłaściwe	
wykorzystanie	 światła	 w	
gospodarstwach	 domowych,	
od	 wyświetlaczy	 kompute-
rowych	 i	 telefonów	 komór-
kowych	po	białe	lampy	LED	w	
łazience,	a	przede	wszystkim	
mówił	 o	 zanieczyszczeniu	
świetlnym	krajobrazu	spowo-
dowanym	 przez	 oświetlenie	
publiczne.	 Swoje	 informacje	
z i l u s t rowa ł 	 wyk re s am i	
pomiarowymi	 i	 fotogra�iami	
nieodpowiednich	 rozwiązań.	
C ho c i a ż 	 w 	 c zwa r t kowy	
wieczór	 nie	 było	 obecnych	
wielu 	 s łuchaczy, 	 faktem	
natomiast	jest,	że	publiczność	
składała	 się	 głównie	 z	 mło-
dych	 ludzi,	 których	 wykład	
niewątpliwie	 zaciekawił .			



Sala muzyczna 
uniwersalnym 
miejscem
W	budynku	Centrum	działań	wspólnych	odbyła	się	
również	 część	 programu	w	 ramach	Dnia	 Seniora	
w	 Jesioniku.	 W	 poprzednich	 latach	 (włącznie	
bieżącego	roku)	znaczna	część	programu	odbywała	
się	w	budynku	przyległego	 teatru	Petra	Bezruča,	
szkoda	byłoby	nie	rozszerzyć	imprezy	do	nowych	
pomieszczeń.	 Pierwszego	 dnia	 października	 w	
bibliotece	Vincentza	Priessnitza	odbył	się	odczyt	z	
podtytułem	„Ze	skórą	na	rynek”	z	prac	 lokalnych	
autorów	 Jarmily	 Josefıḱ ovej	 i	 Vlaďki	Mrňkovej.W	
czwartek	 3	 października	 w	 sali	 muzycznej	 CDW	
odbył	się	wykład	otwierający	Akademię	III.	wieku	
rocznika	 2019/2020	 na	 temat	 „Nie	 martw	 się	
o	 swoje	 prawa	 u	 lekarza”,	 który	 dla	 seniorów	
przygotowało	 biuro	 Ombudsmana	 ds.	 zdrowia.	
Pomiędzy	tymi	dwoma	wydarzeniami	sala	służyła	
jeszcze	 innemu	 celowi,	 tym	 razem	 na	 potrzeby	
miasta.	 Stała	 się	 miejscem	 spotkania	 na	 temat	
projektu	 budżetu	 partycypacyjnego	 „Tworzymy	
Jesionik”,	 który	 miasto	 testuje	 po	 raz	 pierwszy	
w	tym	roku.	W	tych	ramach	miasto	uwolniło	kwotę	
1	miliona	CZK	na	realizację	projektów	z	inicjatywy	
mieszkańców.	Po	zebraniu,	posortowaniu	i	ocenie	
wniosków	odbyła	się	faza	głosowania	–	ale	przed	
jej	rozpoczęciem	miasto	zorganizowało	spotkanie	
w	 celu	 przedstawienia	 propozycji	 i	 udzielenia	
odpowiedzi	 na	 pytania	 obywateli.	 Owocna	
dyskusja	 stała	 się	 odskocznią	 do	 głosowania,	
którego	 wyniki	 poznamy	 na	 początku	 listopada.	

Ostatnim	 wydarzeniem,	 o	 którym	 wspominamy	
w	przeglądzie,	jest	wykład	podróżnika	i	akademika	
Tomáša	C�ernohousa,	który	odbył	się	w	sali	muzy-
cznej	 4	 października	 pod	 patronatem	 projektu	
CDW.	 C�ernohous	 skoncentrował	 się	 na	 regionie	
Banat	 -	regionie	we	współczesnej	Rumunii,	który	
został	 osiedlony	 przez	 czeskich	 mieszkańców	
w	połowie	XIX	wieku,	którzy	do	dziś	zamieszkują	
tam	 kilka	 wsi.	W	 przeciwieństwie	 do	 wykładów,	
które	 są	 raczej	 przewodnikiem	 po	 fotogra�iach,	
C�ernohous	 intensywnie	 wykorzystuje	 �ilm	 jako	
medium,	w	którym	pozwala	mieszkańcom	rozma-
wiać	o	życiu	w	Banacie,	tradycyjnych	rzemiosłach	
i	 wizji	 przyszłości	 regionu	 w	 obliczu	 odpływu	
mieszkańców.	 Interesujące	 jest	 porównanie	
�ilmów	 z	 2008	 roku,	 kiedy	 C� ernohous	 po	 raz	
pierwszy	odwiedził	Banat	z	�ilmami	z	2018	roku,	
kiedy	 powtórzył	 spotkanie	 po	 dziesięciu	 latach.	
Bardziej	szczegółowe	informacje	można	znaleźć	w	
jesiennym	 numerze	 magazynu	 CDW.	 Wrzesień	
(i	 pierwszy	 tydzień	 października)	 pokazał,	 że	
rozjazd	Centrum	działań	wspólnych	nie	jest	stopni-
owy,	ale	przypomina	start	dobrze	przygotowanego	
sprintera	wybiegającego	z	bloków	startowych	tuż	
po	strzale.	Przegląd	podobny	do	tego,	który	właśnie	
ma	 czytelnik	 przed	 sobą,	 nie	 będzie	 zawarty	
w	każdym	numerze	magazynu	-	ale	jest	ilustracją	
tego,	do	czego	są	użyteczne	wszystkie	pomieszcze-
nia	Centrum	działań	wspólnych	i	jest	może	więcej	
niż	wymowny.	Mamy	nadzieję,	 że	 portfolio	 Cent-
rum	 pod	 względem	 wydarzeń,	 które	 organizuje,	
będzie	się	dalej	rozszerzać	w	przyszłości,	wykor-
zystując	 w	 ten	 sposób	 swój	 potencjał	 centrum	
kultury	dla	ogółu	społeczeństwa.	
	 	 	 	 	 	 									(jj)	

9



10

Inauguracja otwarcia Centrum działań wspólnych  
Centrum	 działań	 wspólnych,	
ośrodek	 kultury,	 w	 którym	
społeczeństwo	doczekało	się	
nowej	 biblioteki	 dla	 dzieci	
i	 dorosłych,	 sali	 muzycznej,	
sali	 multimedialnej	 i	 sali	
projektowej,	 zostało	 dzisiaj	
uroczyście	otwarte	w	Jesioni-
ku.	Centrum	będzie	służyć	nie	
tylko	 mieszkańcom	 miasta	
i	 regionu	 Jesioników,	 ale	
także	partnerom	współpracy	
transgranicznej	 z	 Polski.	

Sama	budowa,	która	rozpoczęła	
się	 w	 lutym	 ubiegłego	 roku,	
zakończyła	 się	 dopiero	 na	
początku	maja	bieżącego	 roku.	
Real izac ja 	 wymagającego	
projektu	 inwestycyjnego	 o	
wartości	 dziesiątek	 milionów	
koron 	 zos ta ła 	 op ó źn iona	
d o d a t k o w ym i 	 p r a c a m i	
budowlanymi.	 Nowy	 budynek	
powstał	 poprzez	 przebudowę	
pierwotnych	 domów	 dawnego	
teatru	lalek	i	sąsiedniego	domu	
mieszkalnego.	 W	 pierwszych	
dniach	 budynki	 zostały	 opróż-
nione,	na	dziedzińcu	wytyczono	
linie	 użytkowe	 i	 rozpoczęto	
prace	 rozbiórkowe.	 	 „Chodziło	
głównie	 o	 ścianki	 działowe,	
podłogi,	su�ity,	otwory	i	prakty-
c z n i e 	 c a ł e 	 w e w n ę t r z n e	
okablowanie . 	 Najbardz ie j	
charakterystyczną	 zmianą	 jest	
usunięcie	 części	 budynku	 twor-
zącego	wejście	 do	 domu	miesz-
kalnego	i	wybudowanie	schodów	

do	 dawnego	 teatru	 lalek.	 Gruz	
był	 nieustannie	 usuwany	 ”-	
opisał	 początek	 pracy	 Marek	
Fatura	z	działu	inwestycyjnego	
ratusza	w	 Jesioniku.	Następnie	
zrealizowano	 nowe	 okładziny,	
konstrukcje	su�itowe	i	podłogi.	
Dach	 został	 również	 zdemon-
towany	 w	 celu	 szczegółowego	
przeglądu	 i	 projektu	 więźby	
dachowej . 	 „Na	 dziedzińcu	
wykonano	przyłącze	gazu,	wody,	
kanalizacji	 i	 fundamenty	 dla	
nowo	 wybudowanej 	 części	
łączącej	 kompleks	 budynków”	 -	
dodał	 Marek	 Fatura.	 Termin	
zakończenia	prac	budowlanych	
zap lanowany 	 pod 	 kon iec	
u b i e g ł e g o 	 r o k u , 	 z o s t a ł	
przedłużony	o	prace,	które	nie	
były	 pierwotnie	 planowane.	
„Musieliśmy	 poradzić	 sobie	 z	
szeregiem	 zmian,	 takich	 jak	
zmiany	 podłóg	 na	 drugim	
piętrze,	 dodatkowe	 pilotowanie	
fundamentów	 nowego	 szybu	
windy,	 wzmocnienie	 statyki	
budynku	zbrojonym	betonowym	
obrzeżem,	 usuwanie	 wilgoci	 z	
piwnicy	lub	izolacja	przestrzeni	
poddasza,	 ”	 dodał	 Jiřı́	 Uher,	
Kierownik	 Działu	 Inwestycji.	
Następnie 	 za insta lowano	
wyposażenie 	 wewnętrzne	
budynku	 i	przeniesiono	biblio-
tekę	 Vincentza	 Priessnitza	 do	
nowoczesnych	 pomieszczeń	
Centrum	 działań	 wspólnych.	
„Cieszę	 się,	 że	 udało	 nam	 się	
zakończyć	 to	 duże	wydarzenie	

inwestycyjne,	chociaż	wcale	nie	
było	 to	 łatwe.	 Ale	 wynik	 jest	
rewelacyjny,	 społeczeństwo	
doczekało	 się	 pomieszczeń	
reprezentacyjnych,	 w	 których	
znalazło	 się	miejsce	 dla	 nowej	
biblioteki	i	gdzie	można	organi-
zować	 różne	 wydarzenia.	 Do	
tego	 celu	 dostępna	 jest	 sala	
muzyczna,	 sala	projektowa	 lub	
sala	multimedialna	”-	powiedzi-
ał	 wiceburmistrz	 Jesioniku	
Václav	Urban.		Całkowite	koszty	
projektu	 Centrum	 działań	
wspólnych	 wynoszą	 ponad	
40	milionów	koron	z	VAT.	Prace	
budowlane	 kosztowały	 prawie	
27,5	milionów	koron,	dokupie-
nie	wyposażenia	oraz	przyszłe	
działania	 wspierające	 współ-
pracę	 instytucji	 w	 regionie	
przygranicznym,	planowane	są	
na	około	11,5	milionów	koron.	
„Ten	 projekt	 inwestycyjny	 na	
dużą	 skalę	 rozpoczął	 się	 dzięki	
dotacjom	-	Zintegrowany	regio-
nalny	 program	 operacyjny	
współ�inansował	część	budowla-
ną	 inwestycji	 a	 Program	 Inter-
reg	 V-A	 Republika	 Czeska	 -	
Polska	współ�inansuje	działania	
projektowe,	w	tym	wyposażenie	
budynku”	-	wyjaśnił	Jiřı	́Uher.	Jak	
wspomniał	dalej,	kwota	dotacji	
z	 IROP1	 wynosi	 18	 milionów	
koron,	 a	 z	 programu	 Interreg	
9,5	 miliona.	 Pozostałą	 część	
z a p ł a c i 	 m i a s t o 	 J e s i o n i k	
ze	swojego	budżetu.	

Richard	Kapustka
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Podczas	 gdy	 czytelnicy	 już	
zmierzają	do	nowego	budyn-
ku	biblioteki	Vincenza	Priess-
nitza	 w	 Centrum	 działań	
wspólnych,	jeszcze	raz	spójrz-
my	na	budynek,	w	którym	we	
wrześniu	 odbył	 się	 wyjąt-
kowy 	 c zesko -n iemieck i	
festiwal	 sztuki.	 Festiwal	 Im	
Zentrum	/	W	centrum	zrodził	
pytanie	o	przyszłość	budynku	
dawnej	 biblioteki	 przy	 ulicy	
L ipowskie j . 	 Czy 	 projekt	
partycypacyjny	 „Nasz	 dom”	
p r zyn ie s i e 	 odpowiedź?	

Festiwal	Im	Zentrum	/	W	cent-
rum	odbył	 się	w	dniach	20–22	
września, 	 a 	 jego	 głównym	
tematem	 był	 dawny	 budynek	
Biblioteki	Vincentza	Priessnitza	
przy	 ul. 	 Lipowskiej. 	 Wielu	
ochotników	 uczestniczyło	 w	
przygotowaniu	 budynku.	 Z	
pomieszczeń	 usunięto	 drzwi,	
wymalowano	ściany	a	dywany	z	

budynku	posłużyły	za	podstawę	
instalacji	 artystycznej	 „Kokon”	
Thomasa	Gerstmeiera	i	Meriana	
Teutscha,	 którzy	 rozcięli	 orygi-
nalne	 wychodzone	 dywany,	
łącząc	je	w	długie	paski	i	zawie-
szając	 na	 fasadzie	 biblioteki.	
Stare	 na	 zewnątrz,	 nowe	 do	
środka! 	 Kreatywnoś ć 	 była	
widoczna	 w	 wielu	 drobnych	
szczegółach,	 które	 odwiedza-
jący	budynek	mógł	odkryć	sam	-	
na	 przykład	 przy	 wejściu	 do	
biblioteki,	 na	 miejscu	 dawnej	
tablicy	 ogłoszeń	 jarzyła	 się	
świetlna	 instalacja	wykonana	z	
żarówek. 	 Na	 obu	 piętrach	
odbywały	 się	 wystawy,	 multi-
medialne	instalacje	artystyczne	
i	 laboratorium	 rzeźbiarskie	
Andrey	 Demek;	 do	 dyspozycji	
był	też	dobrze	wyposażony	bar.	
Reakcje	na	festiwal	były	bardzo	
pozytywne	 i	 jest	 oczywiste,	 że	
na	 jesionickie	 warunki	 był	 on	
wyjątkowym	projektem.	Jednak	
najczęściej	 zadawane	 pytanie,	
które	słyszałem	w	związku	
z	 festiwalem	 Im	 Zentrum	 /	 W	
centrum,	nie	dotyczyło	instalac-
ji	ani	zaproszonych	artystów,	ale	
było	proste:	„A	co	teraz	będzie	z	
dawną	biblioteką?”.	Festiwal	na	
krótki	czas	ożywił	pomieszcze-

nia,	 ale	 jak	 na	 razie	 nie	 ma	
długoterminowego	rozwiązania	
na	 ich	 zagospodarowanie.	
Przeniesienie	 archiwum	 do	
budynku	 biblioteki	 zostało	
o d r z u c o n e 	 p r z e z 	 u r z ą d	
budowlany	na	podstawie	oceny	
s ta tyczne j , 	 modern izac ja	
budynku	 na	 mieszkania	 praw-
dopodobnie	 kosztowałaby	
ponad	 10	 milionów.	 W	 grę	
wchodzi	też	sprzedaż	budynku,	
ale	ponownie	nie	jest	pewne,	za	
jaką 	 cenę	 i 	 czy 	 nie 	 lepie j	
pozostawić	 budynek	 na	 strate-
gicznej	lokalizacji	we	własności	
miasta.	 Alternatywne	 wykor-
zystanie	 budynku	 może	 przy-
nieść	projekt	„Nasz	dom”,	który	
był	 częścią	 festiwalu	 W	 cent-
rum.	 Za	 nim	 stoi	 niemiecka	
artystka	 Lucia	 Dellefant	 a	 jej	
pomysł 	 działa 	 w	 zasadzie	
podobnie	 do	 niedawno	 wpro-
wadzonego	w	Jesioniku	budżetu	
partycypacyjnego.	 Obywatele	
mogą	 wysyłać	 na	 adres	 e-mail	
info@imzentrum.eu	 lub	 wrzu-
cać	 do	 przygotowanej	 urny	
przed	biblioteką	swoje	propozy-
cje	 sporządzone	 na	 max	 1	
stronie	 A4	 odnośnie	 tego,	 jak	
można	 wykorzystać	 pomieszc-
zenia	 dawnej	 biblioteki.	 Zbiór	
odbędzie	 się	do	końca	 stycznia	
2020	 r.,	 a	 w	 marcu	 powinna	
odbyć	się	wystawa	propozycji,	w	
ramach	której	wybrana	zostanie	
ta	najlepsza.	Miasto	dla	zwycięz-
cy	udostępni	budynek	biblioteki	
bezpłatnie	 (z	 możliwością	
przedłużenia)	przez	rok	od	maja	
2020	 r.,	 wyłącznie	 kosztem	
zużytej	 energii.	 Dzięki	 temu	
budynek	nie	zostanie	opuszczo-
ny,	 co	 prawdopodobnie	 przy-
spieszyłoby	 jego	 niszczenie,	
projekt	 spełni	 dobry	 cel,	 a	
miasto	będzie	miało	wystarcza-
j ą c o 	 d u ż o 	 c z a s u , 	 a b y	
zadecydować	o	tym,	jak	wykor-
zystać	 budynek	 w	 dłuższej	
czasowej	perspektywie.	Miejmy	
nadzieję,	 że	 stary	 budynek	
biblioteki	zostanie	 jak	najlepiej	
zagospodarowany.																																			 	 	 	 	 															
																																																							(jj)

Co będzie
z budynkiem 
dawnej 
biblioteki? 
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menadżerka	projektu
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Joanna	Kanin
dyrektorka	MiGBP	
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+48	60	03	79	846
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Anna	Kotlarz
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