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INFORMACJE  O  ORGANIZACJI 
 

Centrum Inicjatyw Społecznych jest stowarzyszeniem powstałym w grudniu 1992 roku. Zarejestrowane 
zostało 6 lutego 1993 roku pod numerem KRS: 0000002755  
 

Główne cele organizacji to:  
 

1. Inspirowanie i wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej; 
2. Stwarzanie forum dla współpracy organizacji pozarządowych i instytucji w celu rozwiązywania 

problemów społecznych; 
3. Prowadzenie własnych autorskich programów edukacyjnych, integrujących środowisko oraz  

z zakresu szeroko rozumianej  profilaktyki społecznej.  
 

Historia organizacji: 
 

Inspiracja do założenia CIS powstała na Politechnice Śląskiej. Uczelnia od początku lat 
dziewięćdziesiątych była członkiem zainicjowanego w USA, międzynarodowego zrzeszenia  wyższych 
uczelni: „Alliance of Universities for Democracy”. W 1992 roku „Alliance” przeprowadził program VAD 
polegający wspieraniu rozwoju organizacji wolontarystycznych w czterech ośrodkach uniwersyteckich  
w krajach postkomunistycznych. Najcenniejszym efektem tygodniowych warsztatów przeprowadzonych 
przez Amerykanów w Gliwicach było dobre poznanie się kilkunastu aktywnych osób działających  
w różnych organizacjach społecznych w mieście.   
W następstwie osoby te założyły Centrum Inicjatyw Społecznych, aby stworzyć forum dla dzielenia się 
doświadczeniami w działalności społecznej i pomagać we wdrażaniu różnych użytecznych inicjatyw 
obywatelskich. Na przestrzeni lat misja ta nie tylko nie straciła nic na aktualności, ale stawała się coraz 
bardziej zgodna z kierunkami rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Polsce. 
Z poczuciem satysfakcji możemy stwierdzić, że nasza organizacja przyczyniła się do rozwiązywania 
ważnych problemów społecznych i rozwoju obywatelskiej aktywności w mieście i regionie. 
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Początkowo CIS otrzymywało rzeczowe wsparcie Politechniki Śląskiej, polegające na bezpłatnym 
korzystaniu z lokalu i zaplecza biurowego. Obecnie organizacja korzysta z infrastruktury GCOP, oferowanej 
organizacjom przez samorząd Gliwic.  
 

Najważniejsze osiągnięcia organizacji:  
 

 Zintegrowanie w latach 1993 – 1999 środowiska osób tworzących na Śląsku pierwsze ośrodki 
rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci. Ludzie ci - rodzice, lekarze, nauczyciele – szukali 
najlepszego prawnego usytuowania ośrodków; poszukiwali też możliwości kształcenia specjalistów.  
W ramach tzw. Biura Koordynacji Współpracy Ośrodków Rehabilitacyjnych dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnej ze Śląska, zrzeszającego ok. 50 placówek, organizowano cykliczne 
spotkania, podczas których twórcy i pracownicy ośrodków wymieniali się doświadczeniami  
i wzajemnie sobie pomagali. Przeprowadzono również wiele unikalnych wówczas szkoleń dla 
rehabilitantów pracujących w ośrodkach oraz dla rodziców – w tym pierwsze prowadzone w języku 
polskim edycje kursu NDT Bobathów  leczenia dzieci z porażeniem mózgowym. 
 

 Wykształcenie ponad 600 młodzieżowych wolontariuszy, którzy stale - w przynajmniej jednorocznych 
cyklach - pracowali z młodszymi dziećmi: w latach 1994-2004 jako pomocnicy wychowawców 
przekazujący pozytywne wzorce osobowe w trzech wariantach programu Starszy Brat, Starsza 
Siostra (świetlicowym, indywidualnym i harcerskim), a od 2004 roku w programie Makgajwer - jako 
trenerzy kreatywności prowadzący Drużyny Makgajwera. 
Dziś wychowankowie CIS biorą czynny udział w życiu publicznym i społecznym, prowadzą własne 
organizacje. 

 Wielokrotne mistrzostwo Polski w Olimpiadach Kreatywności dzieci i młodzieży, oraz czterokrotny 
udział (2006, 2008, 2010, 2012) gliwickich drużyn reprezentujących Polskę w Global Finals w USA – 
jako efekt kilkunastoletniego programu edukacji kulturalnej i społecznej Makgajwer, w którym wzięło 
udział  około 250 dzieci i młodzieży z Gliwic oraz ponad 20 wolontariuszy - trenerów.  

 Stworzenie pionierskich programów „Sukces” promujących ideę osiągania życiowego sukcesu poprzez  
rozwój osobisty i umiejętność adaptowania się do zmieniających się wymagań. Realizowany 
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początkowo w wersji dla młodzieży licealnej, następnie dla bezrobotnych kobiet, został przejęty przez 
Międzygminny Ośrodek Doradztwa i Orientacji Zawodowej, potem przez Agencję Rozwoju Lokalnego 
i był prowadzony w rożnych wariantach jeszcze przez 10 lat. 

 Zintegrowanie środowiska osób pracujących z dziećmi z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. 
Gliwicka Koalicja na Rzecz Świetlic dla Dzieci i Klubów dla Młodzieży liczyła prawie 100 osób  
z różnych instytucji i organizacji i próbowała wprowadzić modelowe rozwiązania w skali miasta. 

 Popularyzacja w Polsce i w Gliwicach wiedzy na temat Zespołu Tourette’a, neurologicznego 
schorzenia, na które cierpi jeden z członków CIS - maratończyk i sportowiec - poprzez wspieranie jego 
udziału w biegach maratońskich w kraju i za granicą oraz organizację ekstremalnych wypraw górskich  
i polarnych (np. Samotna Wyprawa na Grenlandię), a także poprzez zorganizowanie trzech edycji 
Gliwickiego Biegu Tureta.  

 Centrum Inicjatyw Społecznych jest organizacją bardzo dobrze postrzeganą w Gliwicach i regionie. 
Zarówno organizacja, jak i jej członkowie wielokrotnie otrzymywali wyróżnienia w różnych lokalnych  
i ogólnopolskich konkursach (np. w 2010 roku wyróżnienie w gliwickim konkursie Organizacja 
Pozarządowa Roku; tytuł DIANA 2011 dla Joanny Sarré, przyznawany przez Forum Kobiet Ziemi 
Gliwickiej dla osoby najaktywniejszej na polu zawodowym, społecznym lub biznesowym; a w roku 2014 
- tytuły przyznane członkom CIS: Leszkowi Loszy, Joannie Sarré i Marcinowi Januszkiewiczowi na Gali 
Wolontariatu) 

Po 25 latach istnienia nasza organizacja nadal aktywnie uczestniczy w życiu regionu i wciąż tworzy nowe 
inspirujące społecznie projekty. 

 

Władze organizacji: 

 Zarząd: 
Leszek Losza - prezes, Joanna Sarré – wiceprezes, Marcin Januszkiewicz – skarbnik, oraz Alicja 
Losza, Krystyna Kozikowska-Koppel i Roman Łobos - członkowie.  

 Komisja Rewizyjna: 
Ewa Krzych – przewodnicząca, Zuzanna Dębkowska i Adam Król – członkowie. 
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Ludzie: 
      CIS liczy 54 członków i nie posiada pracowników etatowych. Większość zadań wykonują członkowie  
i sympatycy organizacji w ramach wolontariatu. Czasem zatrudnia się na krótkotrwałe umowy 
cywilnoprawne osoby związane z realizacją programów. Każdego roku, w zależności od potrzeb, pracuje  
w organizacji od kilkunastu do kilkudziesięciu osób – w większości wolontariuszy. 

 
Finanse: 
 

Środki na realizację programów to głównie dotacje celowe wygrywane w konkursach ze źródeł 
publicznych i fundacji, darowizny firm i osób prywatnych oraz, w niewielkim stopniu, środki z odpłatnej 
działalności statutowej (np. szkolenia i warsztaty, zajęcia ruchowe).  
 
 

Zestawienie rocznych budżetów w okresie poprzednich kilku lat 
 

ROK WPŁYWY (zł) WYDATKI (zł) 

2014 63 197,87   65 527,36   

2015 49 624,22 51 330,65 

2016 19 488,34 20 573,26   

2017 132 016,47 121 901,03 

 
 
 
 

**** 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI CIS W 2017 ROKU 
 

CZŁONKOWIE  
Liczba członków Stowarzyszenia pod koniec 2017 roku liczyła 54 osoby – z tego 23 angażowały  się 
aktywnie w realizację programów.  
 

SYMPATYCY 
Liczba wolontariuszy nie będących członkami CIS, którzy aktywnie uczestniczyli w realizowanych 
programach wyniosła 24 osoby. 
 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
 

 Rok 2017 cechował się znacznym ożywieniem działalności, nowymi projektami, nowymi ludźmi, nowymi 
członkami CIS, znacznie większym budżetem – wszystko to w ramach obchodów 25-lecia organizacji  
i dzięki projektowi „Rewitalizacja CIS” wymyślonemu przez koleżankę Krystynę Kozikowską-Koppel. 

 Doroczne Walne Zebranie odbyło się 7 maja. 

 Zmieniliśmy nasze logo zgodnie z sugestią specjalistów ds. PR.  

 Przez trzy miesiące od maja do lipca pracowały u nas dwie stażystki – Agnieszka i Anna, które 
pomagały w pacach biurowych i obsłudze organizowanych przez nas imprez.   

 W czerwcu uczestniczyliśmy w 10 Gliwickiej Art Nocy. 

 Nasza koleżanka Janka Sokołowska została laureatką gliwickiego konkursu Seniorzy w Działaniu  
w kategorii Aktywna Seniorka za całokształt działań – w tym za akcję Polonusy. 

 We wrześniu braliśmy udział w Festiwalu Entuzjastów Sektora Trzeciego w Gliwicach  FEST. 

 Nasze przedstawicielki pracowały w Zespołach Branżowych organizacji pozarządowych działających 
przy GCOP: Ala Losza (ds. Edukacji) oraz Joanna Sarré (ds. Kultury), a Halina Kacprzak w komisjach 
rozstrzygających miejskie konkursy ofert dla organizacji. 

 Współpracowaliśmy z Warsztatem Miejskim – grupą „mejkerów” z pogranicza sztuki i inżynierii; wspólnie 
przeprowadziliśmy całoroczny projekt MajsterSztuk  i zorganizowaliśmy Festiwal „mejKING”.   

 W ramach współpracy ze szkołami przeprowadziliśmy dwa projekty edukacyjne. 
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PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CIS W 2017 ROKU 
 

 
REWITALIZACJA CIS 
  

Pomysłodawczyni i kierowniczka programu: Krystyna Kozikowska-Koppel 
 

Projekt powstał w celu ożywienia działalności, uaktywnienia członków organizacji i zwiększenia ich liczby, 
zrewidowania misji, wizji i podstaw ideologicznych organizacji, usprawnienia promocji naszych programów  
- w związku z rozpoczynającymi się obchodami 25 rocznicy istnienia stowarzyszenia. 
       

Składał się z ogromnej ilości różnych działań: 

 Zatrudniliśmy dwie osoby do prowadzenia projektu, a także specjalistę ds. PR oraz szkoleniowca  
w zakresie pozyskiwania funduszy. Dzięki temu biuro było otwarte codziennie, spotkania odbywały się 
regularnie oraz znacząco zwiększyła się nasza aktywność w mediach społecznościowych.  
 

 Warsztaty dla członków CIS i liderów realizowanych projektów 
 

 
Odbyły się trzy takie warsztaty; uczestniczyły w nich 
głównie osoby chcące podjąć działania, lub już 
realizujące własne projekty. Warsztaty zapoczątkowały  
- trochę dotąd zaniedbaną - pracę z liderami 
programów. 

 
W efekcie kilkoro liderów zapisało się do naszej 
organizacji, powstało też 11 wniosków zgłoszonych na 
konkursy na rok następny do Urzędu Miasta Gliwice. 
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 Szkolenia dla członków zarządu 
 

Sześcioro członków zarządu wzięło udział w kilkudniowych 
szkoleniach zwiększających kompetencje potrzebne  
w zarządzaniu organizacją: w tym dotyczących promowania 
działań, pozyskiwania 
funduszy, księgowości. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Inspirujące Spotkania Otwarte – dla osób zainteresowanych osobistym rozwojem i działaniem. 
Przeprowadzono cykl 9 wykładów z różnych dziedzin (np. zdrowie, sprawność fizyczna i umysłowa, 
treści w Internecie, kultura i obyczaje w innych krajach). Wzięło w nich udział 216 osób 

 Rozmowy Zaangażowane  - Spotkania w ogrodzie przy ognisku dla osób chętnych do współpracy, 
chcących realizować własne programy, poszukujących form działania i współpracowników. 
Zorganizowano 10 spotkań, w których wzięło udział 111 osób. 

 

W efekcie programu do organizacji zapisało się 9 nowych członków, liczba realizowanych programów 
wzrosła do 11, znacznie też wzrosła nasza aktywność w Internecie. 
 
Projekt dofinansowany był przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
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MAJSTERSZTUK 
Koordynatorzy: Magda Foltyniak, Leszek Losza 
 

Pomysłodawcami projektu jest grupa inicjatywna Warsztat Miejski w Gliwicach, nawiązująca do Ruchu 

MAKE („mejkerów”) rozumianego jako społeczność zajmująca się innowacyjnymi formami prac 

realizowanych w oparciu o zasadę „zrób to sam“ (DIY – do it yourself). Program łączy dwie pozornie 

przeciwstawne dziedziny - sztukę inżynierską z działalnością artystyczną; wszystko w duchu ekologii 

(recykling materiałów i przedmiotów-do-wyrzucenia). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pierwszym etapem projektu były cykliczne warsztaty specjalistyczne: 
 

UCHO - budowanie i programowanie własnych ekscentrycznych instrumentów muzycznych bazujących 

na mikrokomputerach i przedmiotach codziennego użytku. 

OKO - blok techniczno-wizualny: hologramy 3D, animacja polaryzacyjna i poklatkowa. 
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RUCH - projektowanie i budowa rzeźb kinetycznych z wykorzystaniem komputerowych narzędzi 

obliczeniowych. 

NOS - blok antysmogowy: elektroniczne czujniki własnej konstrukcji badające zanieczyszczenie powietrza. 

KCIUK - projektowanie i wykonywanie multifunkcjonalnego urządzenia obróbczego. 
 

 
 

Podsumowaniem i ukoronowaniem programu był  Festiwal mejKING – trzydniowa weekendowa impreza 

w dniach 15 – 17 września, będąca prezentacją Twórców i Tworów. Odbyła się w przestrzeni Starej Fabryki 

Drutu. W ramach festiwalu przeprowadzono 31 godzin warsztatów w 8-miu blokach tematycznych,  

w których uczestniczyło 80 osób; odbyła się wystawa dzieł makerów; dwa spektakle teatralne („Piram  

i Tyzbe” – teatr rzemieślniczy ze Snu Nocy Letniej oraz „Emigranci” Mrożka), a także trzy koncerty 

prezentujące różne gatunki muzyki. Pomimo zimna i permanentnie deszczowej pogody, ograniczającej 

działania plenerowe, łączna liczba odbiorców wyniosła ponad 200 osób. 
 

Finansowanie: Miasto Gliwice, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego 
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MAKGAJWER 
 

Trenerzy: Joanna Sarré (opiekunka programu), Alicja Losza, Roman Łobos, Leszek Losza. 
 

To program rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży. Od początku 2017 roku pracowaliśmy z dwoma 

drużynami Makgajwera utworzonymi na początku roku szkolnego 2016/17: z drużyną dzieci w wieku szkoły 

podstawowej z ul. Opolskiej „Piastusie” oraz z drużyną gimnazjalno – licealną „Próżnia”. 

Każda drużyna pracowała podczas cotygodniowych zajęć z dwójką trenerów nad rozwijaniem zaradności  

i nieschematycznego myślenia w sytuacjach braku czasu i środków (jak filmowy bohater MacGyver). 

Drużyny przygotowując się do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności DI, pracowały nad 

wybranym zadaniami konkursowymi. 

 
Dzieci postawiły na tzw. Wyzwanie Społeczne, którego istotą 

miało być zbadanie potrzeb jakiejś społeczności (w ich 

przypadku był to brak placu zabaw w ich dzielnicy) i próba 

przeprowadzenia programu, który na te potrzeby odpowiada 

(wykonanie projektu placu zabaw i makiety, lobbing) oraz 

zaprezentowanie całej historii w formie bajkowego 

przedstawienia teatralnego. Lobbing w Radzie Osiedlowej 

zakończył się rzeczywistym sukcesem -  Rada Osiedlowa 

Zatorza zgłosiła projekt do budżetu obywatelskiego. 
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Młodzież wybrała Wyzwanie Konstrukcyjne 

polegające na wykonaniu jak najlżejszych wież  

z drewna balsa i poddaniu ich próbie 

obciążeniowej podczas przedstawienia, będącego 

prezentacją kultur dwóch państw: Indii i Laosu.  

Oba przedstawienia zaprezentowano podczas 

zmagań konkursowych na Olimpiadzie 

Kreatywności DI we Wrocławiu, która odbyła się w 

dniach 16 – 19 marca 2017 r. Przy okazji 

zwiedziliśmy Wrocław – Stare Miasto, Uniwersytet. 

        
 

Po wakacjach pracowaliśmy z drużyną młodzieżową „Próżnia” w nowym składzie. W jesieni drużyna 

wybrała na nowy rok szkolny tzw. Wyzwanie Improwizacyjne, które polegało na zbadaniu 12 postaci 

rzeczywistych i fikcyjnych odkrywców i podróżników oraz 12 kultur świata, a następnie wpleceniu 

wylosowanych podczas przedstawienia osób, krajów, miejsc i sytuacji w improwizowany na scenie 

spektakl.  Podczas cotygodniowych zajęć drużyna ćwiczyła niezliczoną ilość epizodów scenicznych  

w różnych konfiguracjach, korzystając z kilku warsztatów prowadzonych przez aktorów teatru 

improwizacyjnego „robIMPROjekt”.  

Jednocześnie drużyna ćwiczyła tzw. Wyzwania na Już – czyli umiejętność błyskawicznego (w ciągu kilku 

minut) określenia sedna zadania, zaplanowania zespołowego rozwiązania, skonstruowania wymaganych 

elementów z podanych materiałów i zaprezentowania rozwiązania sędziom.  

   

Finansowanie projektu: Miasto Gliwice, darczyńcy 
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SPRAWNA SZKOŁA 
 

Pomysłodawczyni i realizatorka: Agnieszka Filipkowska 

 

Agnieszka jest nauczycielką, która od dziecka porusza 
się na wózku inwalidzkim. Pomysł na program 
wyniknął z jej własnych doświadczeń osoby, która 
kończyła „normalną” szkołę, studia, jest niezwykle 
aktywna na polu społecznym i całe życie zmaga się  
z różnymi barierami – nie tylko architektonicznymi, 
które próbuje zwalczać.  
Głównym celem programu jest nabycie przez uczniów 
umiejętności współdziałania w grupie osób zdrowych  
i z różnymi dysfunkcjami, w duchu prawdziwej 
integracji. Program realizowany był w różnych 
wariantach, dostosowanych do różnych grup 
wiekowych. Ćwiczenia pozwalają dzieciom zdrowym 
doświadczyć świata z perspektywy osoby z dysfunkcją (np. pokonać schody na wózku inwalidzkim, 
próbować poruszać się przy pomocy białej laski z zasłoniętymi oczami), natomiast dzieciom  
z niepełnosprawnością poczuć, jak bezradni czują się ich rówieśnicy w kontakcie z nimi, nie wiedząc czego 
się od nich oczekuje. Uczą jak pomagać osobie niepełnosprawnej, aby pomoc ta nie była krępująca dla obu 
stron. Uczniowie zapoznają się także - z jedynym w Gliwicach – psem asystentem i uczą się jak należy go 
traktować. 
 

Zajęcia odbyły się w 10 placówkach oświatowych (od przedszkoli do liceów) i objęły ok. 1200 dzieci  
i młodzieży. 
 
 

Dofinansowanie: Miasto Gliwice 
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UP SCENA 
 

Koordynatorzy:  Ala i Leszek Losza  
 

To projekt wspierający pasjonatów teatru, nieformalne grupy teatralne oraz osoby przygotowujące 
spektakle i inne działania własnego pomysłu powiązane z teatrem. 
W ramach projektu działały dwie grupy: 
 

 robIM PROjekt 
To pięcioosobowa grupa młodych ludzi specjalizujących się  
w improwizacji scenicznej. Ćwiczą co tydzień, a przy każdej 
nadarzającej się okazji grają spontaniczny spektakl 
kabaretowy, inspirowany pomysłami publiczności oraz z jej  
żywym udziałem  
Najczęściej grają w Klubie Spirala, ale też w różnych miastach 
i podczas różnych festiwali. Są gotowi na wszystko! 
 

 AnoGramy 
 

Ta grupa to zawodowcy – studenci i absolwenci Państwowego 
Studium Wokalno – Baletowego w Gliwicach, aktorzy Akademickiego 
Teatru Remont, których połączyła pasja tworzenia własnego teatru 
edukacyjnego. 
 

W 2017 roku stworzyli spektakl profilaktyczny pt. „Bo tylko my na 
wszystkim się znamy”, ukazujący ryzykowne zachowania w Internecie, 
który połączyli z warsztatami integracyjnymi dla szkół średnich  
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i gimnazjów, interaktywnymi występami grupy 
robIMPROjekt, przygotowali scenariusze lekcji 
wychowawczych oraz połączyli to wszystko  
w program edukacyjny oferowany szkołom pod 
tytułem „Up Scena z Klasą”. 
 
Program został przeprowadzony w trzech szkołach,  
w warsztatach brało udział ok. 180 uczniów z 6 klas,  
a spektakl obejrzało 350 uczniów. Program spotkał 
się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony 
uczniów, jak i nauczycieli i pedagogów. 
 

Dofinansowanie: Miasto Gliwice 
 
TAI CHI - CHI KUNG 
 

Prowadząca: Iwona Wojciechowska 
 

Tai Chi jest przypominającą taniec, niezwykłą starochińską formą aktywności, którą 
zachwycił się świat zachodni. Powstała jako sztuka walki, obecnie bywa też traktowana 
jako gimnastyka medytacyjna związana z chińską filozofią.   
Chi Kung to chińską metodą dbania o zdrowie, która łączy pracę ciała (ćwiczenia 
statyczne oraz łagodny ruch) z oddechem i koncentracją umysłu.  
Te łączone razem ćwiczenia pomagają zachować zdrowie, wzmacniają organizm, 
przeciwdziałają  chorobom, a w przypadku zaistniałych trudności usprawniają  
i poprawiają kondycję. 
 

Zajęcia prowadzone były w każdy poniedziałek. 
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TAŃCE W KRĘGU 
 

Prowadząca: Joanna Sarré 

 

To otwarte warsztaty taneczne dla 

wszystkich chętnych, które 

odbywają się w każdą środę. 

Zapoznają uczestników z prostymi 

układami tańców wywodzących się 

z różnych kultur: polskiej, greckiej 

bałkańskiej, żydowskiej, indiańskiej. 

Adresowane są do osób, które chcą 

wykorzystywać taniec jako element 

integracyjny podczas swoich zajęć, traktują go jako gimnastykę ciała i mózgu - lub po prostu lubią poruszać 

się przy muzyce. W każdych warsztatach uczestniczy od kilkunastu do trzydziestu kilku osób.  

 
DARCIE PIERZA 
 

Koordynatorka: Janina Kania 
 

Projekt polega na cyklicznych zimowych spotkaniach grupy entuzjastek 

rękodzieła, które w wesołej towarzyskiej atmosferze wykonują różne 

artystyczne dekoracje, ozdoby i przedmioty użytkowe – często  

z materiałów recyklingowych. Przy okazji uczą się od siebie różnych 

technik i sposobów zdobienia. 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Realizatorki: Halina Kacprzak, Janina Sokołowska, Anna Kasperlik, Danuta Krain 
 

 Program promuje życie zgodne z przyrodą i zrównoważonym rozwojem, przekazuje wiedzę na 

temat prawidłowego żywienia z wykorzystaniem certyfikowanych produktów rolnych, a także popularyzuje 

zasady ekologicznej produkcji żywności. Propaguje działalność gospodarstw produkujących taką żywność. 

Realizatorki prowadziły program w formie wolontariatu, w dwóch grupach działań: 
 

 prelekcje edukacyjne (Halina Kacprzak) 
 

Data Miejsce/Odbiorcy Temat 
Orient. liczba 
uczestników 

19.01.2017 PKE Gliwice 
Wpływ makro i mikroelementów na 
kondycję roślin i zdrowie człowieka 

25 

16.02.2017 PKE Gliwice Jak sobie radzić ze zmęczeniem 25 

14.03.2017 UTW Komisja zdrowia Gliwice Witamina słońca: D3 40 

06.04.2017 PKE Gliwice 
Czy pestycydy  

w produkcji żywności są konieczne? 
23 

08.04.2017 Festiwal Topinambura Tychy Zalety rodzimych warzyw i owoców 100 

16.05.2017 UTW Komisja zdrowia Gliwice 
Warzywa i owoce – sposób na zdrowie 

 i urodę 
40 

07.06.2017 UTW Gliwice Niedoceniana witamina C 400 

24.08.2017 CIS Gliwice Jak sobie radzić ze zmęczeniem 40 

23.09.2017 Kiermasz ekologiczny Gliwice Rolnictwo tradycyjne i jego produkty 30 

07.10.2017 Kiermasz Tychy W zdrowym ciele zdrowy duch 30 
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 rozprowadzanie materiałów edukacyjnych wydanych w ubiegłych 

latach (Janina Sokołowska, Anna Kasperlik, Danuta Krain)  

w stowarzyszeniach, szkołach, sklepach z ekologiczną żywnością.  
 

   
POLONUSY 
 

Koordynatorka: Janina Sokołowska 
 

Była to błyskawiczna akcja naszej koleżanki, która na niewiele ponad miesiąc przed Wielkanocą 

dowiedziała się o zdolnych młodych ludziach z Ukrainy, Kazachstanu i innych krajów postradzieckich, 

potomkach Polaków – zesłańców, którzy uczą się w Liceum Polonijnym w Warszawie. Ich  wyjazd do domu 

na ferie świąteczne był niemożliwy ze względu na odległość i finanse.  
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Janka wpadła na pomysł, aby kilkunastu osobom zorganizować pobyt w gliwickich rodzinach. Jak burza 

przeleciała przez naszą organizację: pogoniła do roboty Zarząd, zorganizowała skuteczny apel do rodzin 

mających dzieci w podobnym wieku, przygotowała program pobytu, zmobilizowała gliwickich harcerzy do 

przygotowania gry terenowej połączonej ze zwiedzaniem Gliwic, zebrała pieniądze wśród znajomych,  

zaangażowała Posła Ziemi Gliwickiej, który jest wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Łączności  

z Polakami za Granicą.  
 

W efekcie 12-cioro młodzieży spędziło Wielkanoc w Gliwicach i okolicy. Nawiązały się przyjaźnie,  są 

zaproszenia do sejmu RP oraz na następne wizyty do rodzin, wszyscy są szczęśliwi, a Janeczka została 

zwyciężczynią gliwickiego konkursu „Seniorzy w działaniu”. 

 
JOGA 
 

Prowadząca: Ewa Bobrowska 
 
Joga to wywodzący się z Indii system ćwiczeń ciała  

i umysłu o wszechstronnym oddziaływaniu. Zrobił 

ogromną karierę w krajach Zachodu, ponieważ pomaga 

poprawić sprawność i stan zdrowia, korzystnie działa 

na stan emocjonalny.   
 

Ćwiczenia jogi dla kilkuosobowej grupy entuzjastów  

prowadzone były od jesieni w każdy wtorek. 
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EKSCESY SENIORALNE 
 

Pomysłodawczynie: Krystyna Kozikowska-Koppel,  

                              Joanna Sarré 
 

Zamysł polegał na tym, aby zerwać ze stereotypem 

społecznego postrzegania seniorów. Przedstawić ich jako 

ludzi aktywnych, niezwykłych, realizujących swoje pasje, 

działających na rzecz społeczności lokalnej, tworzących 

Kluby Seniora w osiedlach. Także zaprezentować ich 

osiągnięcia - nie tylko artystyczne, stwarzając jednocześnie 

uroczystą ramę do wręczenia naszej koleżance Jance 

Sokołowskiej nagrody i tytułu Aktywna Seniorka w gliwickim 

konkursie „Seniorzy w Działaniu”.  

 

Impreza odbyła się 24 października na Scenie Forum. 

Pomysł spotkał się z entuzjazmem środowiska 

Klubów Seniora, które zorganizowały bogatą wystawę 

obrazów i rękodzieła, a także przygotowały występy 

kabaretowe i muzyczne. 

W imprezie uczestniczyło ponad 200 osób. 

  
Została zorganizowana praktycznie „bezkosztowo” 

dzięki zaangażowaniu wolontariuszy.  
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ART NOC  - udział w gliwickiej nocy otwartych galerii 
 
10 Gliwicka Art Noc, której symbolem tradycyjnie są nocne koty, odbyła się 24 czerwca  
i tworzyło ją w całym mieście ok. 40 instytucji kultury, galerii, pracowni plastycznych. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nasza organizacja prowadziła trzy warsztaty: 

 Sztuka w 5 min. – tworzenie kolaży z różnych materiałów nieoczywistych, 
 

 MajsterSztuk – tworzenie rzeźb kinetycznych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz czujników jakości 
powietrza we współpracy z Warsztatem Miejskim, 

 

 Tańce integracyjne w kręgu. 
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UDZIAŁ W FEST 
 
Festiwal Entuzjastów Trzeciego Sektora miał być imprezą zapoznającą gliwiczan z dorobkiem gliwickich 

NGO-sów oraz możliwościami, jakie one dają. Niestety – może ze względu na zimną i deszczową pogodę – 

uczestnikami festynu w Parku Chopina byli prawie wyłącznie wystawcy – czyli uczestnicy kilkunastu 

organizacji, które przygotowały w namiotach bardzo ciekawe wystawy. Poodwiedzaliśmy się nawzajem, 

zachwyciliśmy się tęczą nad Gliwicami, a potem bawiliśmy się w NGO-sowym gronie na afterparty w Starej 

Fabryce Drutu.  

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



22 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

WPŁYWY W ROKU 2017 
 

ŹRÓDŁO PRZEZNACZENIE KWOTA zł 

Urząd Miasta Gliwice 
Majstersztuk, Makgajwer, Sprawna Szkoła, 

 Up Scena z Klasą,  
34 941,47 

FIO Rewitalizacja CIS 72 025 

Urząd Marszałkowski  
woj. śląskiego 

Majstersztuk 9000 

Darczyńcy Wszystkie programy, koszty administracyjne 15 200 

Odpłatna działalność 
statutowa 

Warsztaty Gimnastyka Mózgu 550 

Składki członkowskie Koszty administracyjne 300 

Razem 132 016,47 
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WYDATKI W ROKU 2017 
 

PROGRAM KWOTA zł 

Rewitalizacja CIS 74 419,99 

Majstersztuk 24 983,33 

 Makgajwer 12 841,13 

Sprawna Szkoła 4 027,15 

Up Scena z Klasą  4 067,83 

Warsztaty Gimnastyka Mózgu 552,52 

CIS - koszty organizacji (poza programami), 
obsługa konta bankowego 

1009,08   

Razem 121 901,03 

 
Wkład pracy społecznej członków CIS i wolontariuszy – zarówno przy realizacji projektów, jak i w sprawach 

organizacyjnych, biurowych i porządkowych - jest trudny do wycenienia w godzinach i w złotówkach. 

Jej wartość prawdopodobnie przewyższa kwotę przychodów finansowych. 


