
Sociální družstvo Parostatek (Parník) 



Parník – sociální družstvo 
Dva roky práce sedmi žen. Spousta 
dobrodružství, několik změn kurzu, 
bouře. Toto je stručný popis cesty k 
sociálnímu družstvu Parostatek (Parník). 
Konečné složení našich aktivit je 
souhrnem našich individuálních 
schopností a zájmů každé z nás. Toto je 
důležité pro ekonomiku, ale neméně 
důležité jsou hodnoty, kterým se snažíme 
být věrné. 





Kdo stojí za Sociálním družstvem Parník? 
 
Paní Alicja Woźnikowska – Woźniak: 
návrhářka. Stará se o estetiku a vzhled 
všeho, co Parník vyprodukuje. Ráda 
vynalézá věci líbivé, i když často absurdní. 
Nekonečný závod s časem a stále 
zamilovan... do Těšína, samozřejmě.  
  
Paní Anna Falkiewicz – vždy na vlně. Je 
zodpovědná za tvorbu programu 
workshopů, vede školící aktivity.  



Paní Justyna Świerczek  - milovnice všeho 
živého a toho, co je možné vyfotit. Ráda o 
sebe pečuje. Má slabost pro peníze, a proto 
obhospodařuje peníze družstva.  
 
Paní Anna Krężelok – loďmistr v Těšíně – 
Zdroj, specialista na jazyky a spolupráce s 
ostatními zeměmi. Kontaktní osoba pro 
poskytování informací. Má ráda kočky a 
pohovky. 
 
Paní Anna Pillar – „Logika vás dostane z 
bodu A do bodu B. Představivost vás 
dostane kamkoliv." A. Einstein. Všeuměl 
workshopů. Vymýšlí, kreslí, provádí. 



Paní Paulina Adamska-Malesza  –  drží 
otěže Živé architetury. Obdivovatelka 
přírody a řemeslného zpracování. Pracuje 
na uvolňování tempa, obhajuje pomalý 
trend. Mohla by dát střih pro velkou 
dávku smíchu v dobré společnosti. 
 
Paní Urszula Szwed –  osoba podílející se 
na propagaci, nerada mluví sama o sobě. 
O Parníku může mluvit celé hodiny. Miluje 
neustálé opakování, miluje Těšín a žádný z 
30 000 nespokojených to nikdy nezmění..  
 



Co zahrnuje sociální družstvo? 







Rozvíjíme a provozujeme semináře. 
Centrum workshopů se nachází v 
budově na Zámku 1 v Těšíně. Nabízíme 
workshopy i tam, kam jsme pozváni.  





Specializujeme se na řemesla, 
ekologickou výchovu, udělej si to 
sám, osobní rozvoj. Děláme 
workshopy v duchu slov. Naše 
workshopy objevují talenty, 
stimulují tvořivost, podporují rozvoj 
emocionální inteligence a 
manuálních dovedností, podporují 
rozmanitost a rovnost, kombinují 
učení se zábavou. 





Naše oblíbená témata: 
 
- živá architektura, 
- městské zahradnictví, 
- krajinotvorba, 
- umění recyklace, 
- tesařské práce, 
- keramika 
 
A mnoho, mnoho dalších.. 







Pro koho workshopy nabízíme 
 
- děti,  
- dospělí, 
- skupiny (školy, školky, firmy, 
exkurze) 





Věci k zapamatování: 
 
 
Když vám přijde na mysl jakýkoliv 
workshop, zavolejte nám a zeptejte 
se, jestli ho náhodou nenabízíme. 
Pracujeme s osvědčeným týmem 
trenérů a odborníků v různých 
oblastech. Rádi cestujeme. 





facebook.com/parostatek 







Anna Falkiewicz 
 
kokpit@parostatek.com 
facebook.com/parostatek 







Navrhujeme, sázíme a pěstujeme 
rostoucí vrbové struktury. Stavby 
jsou důsledkem pěstování 
dlouhých nových výhonků vrb 
(Salix viminalis). Svazky jsou 
zakopány do hloubky cca 0,7 m. 
Opletené struktury rostou, jsou 
zelené a každý rok se mění. 







S radostí do vaší zahrady umístíme: 
• altán 
• pergolu 
• chatu 
• plot 
• bludiště 
• abstraktní sochu 
• nebo realizujeme kompletní 

přírodní hřiště 









Živá Architektura je také perfektní 
do městského prostoru jako 
objekty pro festivaly (ano, dělali 
jsme dva pavilony na OFF Festivalu 
2013) a příležitostné (venkovní 
svatby). 







Můžete si u nás objednat: 
• dokončené stavby 
• společná práce – workshop 
• ukázky 
• údržbu 
• renovace 





Věci k zapamatování: 
 
Jsme jednou ze čtyř organizací v 
Polsku, které se zabývají 
vytvářením živých vrbových 
struktur. Pouze my jsme byli 
vyškoleni a zvoleni mistrem žánru, 
Hansem Peterem Sturmem. 



zywaarchitektura.pl 
biuro@zywaarchitektura.pl 

facebook.com/zywaarchitektura 







Rotunda se stává jedním ze sedmi 
nových divů Polska. Trh se třpytí, 
Těšínské Benátky potěší, hrad 
fascinuje. Je těžké popřít, že Těšín 
je kompletní turistická atrakce. Je 
těžké nalézt lidi, kteří by sem přijeli 
a neřekli: „krásné město“. Ale to 
pro nás není to nejdůležitější. 





Nemáme zájem o standardní 
cestovní ruch, chceme ukázat Těšín 
z jiného pohledu. 
 
To je důvod, proč pořádáme: 
- procházky, 
- městské hry, 
 
A to nejdůležitější – nabízíme 
jízdu na kajaku městem po Olši! 





Používáme specifika hranic, zveme 
vás do restaurace u Huberta, 
ukazujeme úkryty v budově v ulici 
Zamkowa 1, hledáme příběh o 
Avionu, „donutíme“ Vás popovídat 
si s místními obyvateli a objevovat 
jejich vlastní cesty po Těšíně.   









Věci k zapamatování: 
 
Můžete si zapůjčit kajaky u nás, 
můžete nám vysušit Olši. 







 
kokpit@parostatek.com 

facebook.com/cieszynzdroj 







Podle slovníku polského jazyka 
dinks je hovorově: malá věc, 
kterou nedokážeme pojmenovat. 
 
Pro nás toto slovo ukrývá velké a 
malé designové a grafické 
produkty. 





Co byste o nás měli vědět: 
 
Neděláme pěkné obrázky, 
vytváříme poselství. 











 
kokpit@parostatek.com 

facebook.com/dinksy 




