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N iestrudzoną panią pre-
zes znają przed wszyst-

kim setki Polaków miesz-
kających na Ukrainie, Bia-
łorusi i Wileńszczyźnie.

Opolski oddział Wspól-
noty Polskiej nie tylko or-
ganizuje dla nich pomoc
materialną, ale też poma-
ga kultywować polskość.
Np. sama pani prezes jeź-
dzi uczyć języka polskiego
w szkołach na Wschodzie.

- Zachować tradycję
można najlepiej poprzez
słowo, dlatego organizuje-
my np. warsztaty teatralne

dla dzieci - opowiada Kry-
styna Rostocka. - Pomaga-
ją nam w nich aktorzy te-
atru dramatycznego i lalek.
To coś fantastycznego - wi-
dzieć, jak pracują z mło-
dzieżą.

Ale działalność Wspól-
noty to także pamięć o Kre-
sach. Stąd pomysł fotogra-
fowania polskich budowli
na Wschodzie i organizo-
wania z nich wystaw jeż-
dżących po Polsce. Dzięki
temu dziś wielu Kresowia-
ków mogło zobaczyć miej-
sca, które ostatni raz oglą-
dali w dzieciństwie.

- Staramy się też walczyć
zmitem, że repatrianci przy-
byli z terenów cywilizacyj-
nie zapóźnionych - dodaje
Rostocka. - Dlatego zorga-
nizowaliśmy konferencję
poświęconą inteligencji
za wschodnią granicą.

Prezes zaangażowana
jest w pracę oddziału
od kilkunastu lat. To ko-
bieta pełna energii i taka,
której niestraszna żad-
na przeszkoda.

ARTI

W Zdzieszowicach znają go
wszyscy, bo Michała

wszędzie pełno. Nie ma ak-
cji, w której nie wziąłby udzia-
łu. W ubiegłym roku wpadł
na pomysł, by zorganizować
cykl imprez, z których dochód
wsparłby działalność opol-
skiegoDomowegoHospicjum
dla Dzieci.

- Aż mnie ścisnęło w środku,
gdy zobaczyłem plakat hospi-
cjum, na którym jest mały
chłopczyk ze skrzydłami anio-
ła - opowiada Michał. - Wte-
dy właśnie pomyślałem, że

muszę się zaangażować w po-
moc dla tych maluchów.

Zorganizował więc galę
w zdzieszowickimkinie„Odro-
dzenie” oraz aukcję gadżetów
zdobytych od gwiazd. Dzięki
niemu akcję na rzecz hospi-
cjum wsparły takie osoby jak
Kazimierz Marcinkiewicz czy
piosenkarka Izabella Skrybant.
Udało się zebrać 2800 zł.

W tym roku nie spoczął
na laurach. Dowspółpracy za-
prosił kolegów zza oceanu.
Uczniowie Century High
School z Hilsboro również
zbierali pieniądze na rzecz ho-
spicjum. A 1 lutego zorgani-
zował kolejną imprezę cha-
rytatywną - Zdzieszowice
Karaoke Show. Uzbierano ko-
lejne 3200 zł.

Michał działa też w funda-
cjiMamMarzenie, która speł-
nia pragnienia chorych dzie-
ci i udziela się w świetlicy śro-
dowiskowej, gdzie pomaga
odrabiać lekcje najmłodszym.
Przy tym wszystkim ma czas
dla siebie. Świetnie się uczy
i startuje z powodzeniem
w wielu konkursach.

MAT

T rzech lekarzy, cztery pie-
lęgniarki, pracownik so-

cjalny, psycholog, rehabili-
tantka i wolontariusze - to
zespół, który tworzy dziś
Domowe Hospicjum dla
Dzieci w Opolu. Fundacja,
która je prowadzi, powsta-
ła dzięki staraniom śp. dr
Ewy Borcz-Tutki w 2006 ro-
ku. Obecnie opiekuje się 15
dzieci w całym wojewódz-
twie. Często to kilkunasto-
miesięczne maluchy cier-
piące na choroby, wobec
których medycyna jest bez-
radna. Pracownicy hospi-
cjum pomagają w fachowej

opiece nad małymi pacjen-
tami w ich własnych do-
mach, są z nimi i ich rodzi-
nami do samego końca. Po-
magają w zakupie leków,
sprzętu rehabilitacyjne-
go, 24 godziny na dobę słu-
żą pomocą lekarską i pie-
lęgniarską.

- Nominacja to dla nas
wyróżnienie, ale i promocja.
Dzięki temu, że zaistnieli-
śmy w mediach, więcej lu-
dzi wie, co robimy, ufają
nam, jesteśmy dla nich wia-
rygodni - mówi Sylwia Si-
korska, pielęgniarka w ho-
spicjum. LUD

Mają czas i wielkie serce
dla najbardziej potrzebujących
ZŁOTE SPINKI. Dziś przedstawiamy nieprzęciętnych opolan nominowanych do honorowej
nagrody nto w kategorii postawa społeczna.

DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLU
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Jutro przedstawimy sylwetki nominowanych w kategorii kultura: Emilii Szpiech, twórczyni grupy te-
atralnej „Faska” z Piotrówki, Urszuli Zajączkowskiej, dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opo-
lu, i Bolesława Polnara, artysty plastyka z Opola.

CZYCZYŁO KOMENTUJE

JERZY K.: -Żądanie odszkodo-
wania przez osoby represjono-
wane w czasach PRL-u uwa-
żam za nieporozumienie.
Mnóstwo ludzi walczyło
o lepszy ustrój, lecz traktowali
to jak patriotyczny obowiązek.
A co najgorsze, to nie pań-
stwo zapłaci za odszkodowa-
nia tylko my wszyscy! A może
by tak obniżyć wysokie emery-
tury byłym ubekom
i esbekom, a te pieniądze
przeznaczyć na ich ofiary?

CZYTELNICZKA ZWALC:
- Jestem ciekawa, czy nasz
wójt, który z takim upo-
remwalczy o postawienie

wiatraków, jest przygotowa-
ny na wypłatę odszkodowań
oraz umorzenie podatku
gruntowego?

SYMPATYK: -Pomimo że jestem
emerytem, to w całości po-
pieram protest białego perso-
nelu i nie mam tu na myśli
lekarzy, którym jest i była bli-
ska tylko własna kieszeń.
Dość białego niewolnictwa
i obiecanek, żyć trzeba tu i te-
raz. A dyrektor, jeżeli nie
umie zadbać o pracowników,
niech się poda do dymisji.

NINA: - Nareszcie przedszkola
będą działać dłużej. Skończy

się dylemat, co zrobić z dzie-
ckiem, gdy pracujemy na dru-
gą zmianę. Dziecku potrzeb-
ny jest stały, przewidywalny
rytm dnia oraz fachowa opie-
ka, którą - pod nieobecność
rodziców - ma zagwaranto-
waną w przedszkolu.

JOTEL
Na Państwa telefony czekamy
w godz. 10-12.
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FORUM
Sędzia sędziemu złamał nos.
Internauci komentują zdarze-
nie w sądzie w Strzelcach Op.

CZAREKMAT: - Panowie sę-
dziowie doszli zapewne
do wniosku, że rozstrzyganie
sporu w sądzie trwałoby lata-
mi. Znaleźli szybsze rozwiąza-
nie.

22222: - Jeśli chodzi o sę-
dziów, to powinni wiedzieć,
że rękoczyny nie są żadnym
rozwiązaniem.

PIOTR MOŚCICKI: - Znam całą
trójkę, bo studiowałem
na UO, i muszę przyznać, że
mi „szczęka opadła” po prze-
czytaniu tego artykułu. Każda

z tych osób jest super jako
wykładowca. Mam nadzieję,
że nie poniosą zbyt surowej
kary, bo stracą na tym stu-
denci.

STUDI2: - Oczywiście jakieś
konsekwencje obaj panowie
poniosą, ale pozbawienie ich
prawa do wykonywania za-
wodu i relegowanie z uczelni
to na pewno zbyt duża kara.
Z wypowiedzi na forum wyni-
ka, że wielu studentów ma
podobne zdanie do mojego.
Łatwo ferować wyroki, ale
póki sprawa nie zostanie wy-
jaśniona, nie obrzucajmy ni-
kogo kamieniami!

WYBRAŁ TJW

PLEBISCYT > Dziś kupon z nominowanymiw na-
szym plebiscycie na Strażaka Roku znaj-
dziecie na str 5. Głosujcie na swoich fawo-
rytów, wybierajcie najlepszego strażaka
ochotnika i zawodowca oraz najlepszą dru-
żynę ochotniczą i zawodową.

W każdej kategorii można wytypować tylko jedno nazwisko
bądź ulubioną drużynę, ale codziennie możecie wysyłać do-
wolną liczbę kuponów. Wyłącznie oryginalnych.
Wśród głosujących rozlosujemy atrakcyjne nagrody.
Ostatni kupon wydrukujemy 30 kwietnia. A już w piątek
aktualne wyniki. KOSZ

BÓJKA SĘDZIÓW

Prokuratura w Brzegu zajmie
się sprawą bójki dwóch sę-
dziów, do jakiej doszło
w sądzie w Strzelcach Op. -
poinformowała Lidia Sie-
radzka, rzecznik Prokuratu-
ry Okręgowej w Opolu.
W bijatyce Jarosław Marci-
niak złamał Piotrowi
Stanisławiszynowi nos.
W aktach sprawy znalazła
się notatka ze zdarzenia
sporządzona przez wicepre-
zesa sądu w Strzelcach Op.
oraz nagranie wideo, z któ-
rego wynika, że do pobicia
doszło w gabinecie sędzie-
go Stanisławiszyna.
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