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„Nakręcony Maślicami” inżynier z branży 
IT, który – wspólnie z lokalnymi Robin 
Hoodkami i Maślicmanem – angażuje 
się w liczne akcje na rzecz miejscowej 
społeczności. W roku Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016 w ramach projektu 
„Literatura na wynos” z jego inicjatywy po-
wstały niezwykłe maszyny – odtwarzające, 
wyświetlające i drukujące książkowe cytaty. 
W Mikrograntach pojawił się parę lat temu 
z grupą „Kolektyw Pomysłów”, który z bie-
giem lat stał się stowarzyszeniem, a Tomek 
jego prezesem. Obecnie wydają osiedlową 
gazetkę „Halo, Tu Maślice” i wciąż zaskakują 
mieszkańców osiedla nowymi pomysłami.

An IT engineer Turned on by Maślice, 
who works together with Maślicman 
and Robin Hoods of Maślice district on 
numerous campaigns for the local com-
munity. In 2016, the year of the European 
Capital of Culture Wrocław, he worked 
on the Literature To Go project, design-
ing unusual machines that reproduced, 
displayed and printed book quotes. 
He joined the Microgrants programme 
a couple of years ago with a team called 
the Collective of Ideas [pl. Kolektyw 
Pomysłów], which over the years turned 
into an association with Tomek at its 
helm. They are now publishing a local 
newspaper entitled “Halo, Tu Maślice”, 
while constantly surprising local resi-
dents with new ideas.

Tomasz Patoła

Jej historia w Mikrograntach rozpoczę-
ła się od współpracy przy inicjatywie 
poświęconej słynnej rodzinie drukarzy 
z Wrocławia. Potem zaangażowała się we 
własne projekty, m.in. „Zakrzów wczoraj, 
Zakrzów dziś” czy „Przepiśnik polsko-
-ukraiński” na Psim Polu. Obecnie Ada nie 
zwalnia tempa – została nominowana do 
tytułu Wrocławianki Roku 2020 w plebi-
scycie organizowanym przez Wrocławską 
Radę Kobiet, a za zainicjowanie i zreali-
zowanie „Różowej Skrzyneczki” została 
jedną z „30 kreatywnych Wrocławia”.
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Collected by: the Microgrants programme team

You’ve got Mail! Come – the project 
launched under this title started  
her Microgrants journey in 2016.  
Taking advantage of the energy of  
the residents of the Strachocin-Swoj- 
czyce-Wojnów district, she set up  
the Group with Passion [Association  
pl. Grupa z Pasją] which is respon-
sible for the programme of the 
Local Activity Centre named “Rewir 
Twórczy”. These days, Renata works 
as the president of the association, 
city activist, estate councillor, culture 
manager and a leader of the Civic 
Budget projects. In 2018 she was 
named one of the 30 Creative People 
of Wrocław, along with her team of 
co-workers.

Z małym dzieckiem na rękach i stolikiem 
pod pachą kilka lat temu po raz pierw-
szy zabrała nas na kulinarne wędrówki 
po Karłowicach. Potem udowodniła, że 
z kuchennych resztek wyczarować można 
pełnowymiarowe (i smaczne!) dania.  
Obecnie wciąż jej wszędzie pełno – jest 
lektorką języka angielskiego, redaktorką 
prowadzącą w „Kurierze Karłowickim”  
oraz inicjatorką kulinarno-sąsiedzkich  
wydarzeń osiedlowych „Karłowice gotu-
ją-się”. Ola jest także zaangażowana w po-
wstanie Centrum Aktywności Lokalnej pod 
szyldem Duo!Sfera przy ul. Bałtyckiej 8.  
Koniecznie śledźcie ich działania!

With a small child and a table under  
her arm, a few years ago she took us 
for the first culinary journey around 
Karłowice. Later on, she proved that 
you can make tasty and full-fledged 
dishes from kitchen leftovers. Current-
ly, she does everything –and more. 
She works as an English teacher, 
editor-in-chief of “Kurier Karłowicki” 
and initiator of neighbourhood culinary 
events in the Cooking Karłowice series. 
Ola is also involved in the creation  
of the Duo!Sfera Local Activity Centre 
at Bałtycka 8 Street. Be sure to follow 
their activities!

Her journey with the Microgrants 
programme started with cooperation 
on an initiative dedicated to a famous 
family of printers from Wrocław. She 
later became involved in her original 
projects, including Zakrzów Yesterday, 
Zakrzów Today and Polish-Ukrainian 
Recipe Book in Psie Pole district. These 
days, Ada is hardly slowing down – she 
was nominated for the title of 2020 
Wrocław Woman of the Year in a poll 
organised by the Wrocław Women 
Council, while her Pink Box project won 
her the title of one of the 30 Creative 
People of Wrocław.

Renata Piwko-Wolny

Aleksandra Bolek 

Adrianna Klimaszewska 
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„Masz wiadomość! Przyjdź!” – projektem 
o tym tytule rozpoczęła swoją przygodę 
z Mikrograntami w 2016 roku. Idąc za 
ciosem i wykorzystując rozbudzoną energię 
mieszkańców osiedla Strachocin-Swojczy-
ce-Wojnów, powołała do życia Stowarzy-
szenie „Grupa z Pasją”, które odpowiada 
za program osiedlowego CAL-u – Rewiru 
Twórczego. Dziś Renata łączy kilka ról: 
jest prezeską stowarzyszenia, aktywistką 
miejską, radną osiedla, menedżerką kultury 
i liderką projektów WBO, a w 2018 roku 
– wraz z zespołem współpracowniczek – 
otrzymała nominację do „30 kreatywnych 
Wrocławia”.

Tradycją się stało, że w lutym star-
tuje pierwszy w roku nabór projek-
tów do programu Mikrogranty. Ich 
realizacja przynosi mieszkańcom 
miasta nowe doświadczenia, umie-
jętności, a także wiele satysfakcji 
i osiedlowe znajomości. Może 
zaowocować też wspaniałymi 
historiami, sukcesami i działaniami 
na rzecz lokalnych społeczności. 
W tym numerze „Niezbędnika” 
przedstawiamy czwórkę osób, 
których dotychczasowa aktywność 
jest na to najlepszym dowodem.

As always, February brings the 
first open call for projects within 
the Microgrants programme, 
which result in new experiences, 
skills, as well as tons of satisfac-
tion and neighbourhood friend-
ships. The participation can 
also come with amazing tales, 
success stories, as well as sup-
port for local communities. That 
is why we decided to devote this 
issue of the “Guide” to showcase 
four people, whose activities to 
date are the best proof of that.
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http://www.strefakultury.pl/mikrogranty
https://strefakultury.pl/en/microgrants

