„Trzeba pomagać ludziom, nie patrząc na to, czy mi się to opłaca” - to słowa
i motto Pana Wiesława Pietrasa – społecznika oraz człowieka o wielkiej charyzmie,

który tworzy wielkie dzieło pomagania drugiemu człowiekowi. Wskazuje drogę
właściwego działania, dając ludziom nadzieję i wspierając ich w pokonywaniu słabości.
Pan Wiesław Pietras to człowiek idei, który na miarę swoich sił i możliwości, dokłada
kamyczek swego trudu do ludzkiego dzieła. Niemal od początku swojej kariery
zawodowej gromadzi wiele osób wokół swojej idei i umie wszystkich przekonać, że ma
ona sens.
Jego pragnienie to wykorzystanie swojego czasu nie tylko dla siebie,
pozostawienie po sobie trwałego śladu, dobrego owocu swojej pracy - dla następców

i kontynuatorów. Po poetach pozostają ich utwory, po budowniczych - budowle, po
malarzach – ich dzieła, po bohaterach pozostaje pamięć ich czynów, a po zwykłych
ludziach – to co zrobili dobrego dla innych.
Życzliwy, ale w swych działaniach zdecydowany, pracowity i oddany
powierzonej sprawie, zawsze znajdujący czas dla drugiego człowieka. Bogactwo
doświadczeń Pana Wiesława Pietrasa związane jest z jego dwoistą naturą, łączącą w
sobie niezwykłą wrażliwość z racjonalnym podejściem do rzeczywistości. Wrażliwość
jest bez wątpienia istotnym elementem jego osobowości. Dobrze obrazuje to jego

kariera. Przez 11 lat był dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, a wcześniej
dyrektorem technicznym Szpitala w Olkuszu. Aby móc dobrze wypełniać swoje
obowiązki zawodowe oprócz Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie,
ukończył studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Ekonomii Społecznej na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
wykorzystuje jako wykładowca, trener i ekspert z dziedziny ekonomii społecznej

podczas licznych szkoleń, warsztatów i konferencji.

Pan Wiesław Pietras to doświadczona osoba w działalności stowarzyszeń.
Był współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty Kultury i Pomocy
Społecznej Wszyscy dla Wszystkich, Stowarzyszenia Pro-Psyche na Rzecz Zdrowia
Psychicznego
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Wykluczeniu Społecznemu, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w
Olkuszu. Pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Integracyjnego Pleneru
Malarskiego. Włącza się w działania na rzecz m. in. wykluczenia bądź zagrożenia
wykluczeniem osób niepełnosprawnych z życia społecznego. Działa na rzecz
aktywizacji

zawodowej

i

społecznej
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i

bezrobotnych. Pełni także społeczną funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu.
Swój czas poświęcił również dla Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego.
Sprawdził pod względem merytorycznym i opracował dokumentację do rejestracji STLu w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Czuwał nad opracowywanym przez nas Statutem.
Dzieli się wiedzą i doświadczeniem w czasie spotkań, warsztatów oraz szkoleń z
zakresu
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pozarządowych. W ramach projektu FIO Małopolska Lokalnie Działania artystyczne
jako niezbędny czynnik w terapii i edukacji poprowadził serię szkoleń dla członków
Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego. Jego doskonała wiedza matematycznoinformatyczna jest źródłem wiedzy podczas wypełniania i budowania kosztorysów
wniosków konkursowych.
Pan Wiesław Pietras uważa, że jednostki organizacyjne pomocy społecznej
są niezbędne, ale niewystarczające. Wie, że dzięki organizacjom pozarządowym
można osiągnąć i zrobić dużo więcej. Ustawy o pomocy społecznej i samorządowe
ograniczają swobodę ich działania.
I właśnie organizacje pozarządowe mogą stworzyć warunki do realizacji nowych
postulatów we współpracy i partnerstwach.
Organizacje pozasystemowe, które tworzy i wspiera, i sam w nich działa, to
m.in. jedna z form budowania społeczeństwa obywatelskiego. Z jego ust można
usłyszeć stwierdzenie, że warto pomagać, tak jak warto być przyzwoitym, dobrym,
uczciwym i pomocnym. Zaznacza, że to jest właściwa definicja stowarzyszenia, zaś
praca społeczna to dla niego „drugi dom”, dzięki któremu uczy się lepiej rozumieć
współczesny świat, a zwłaszcza region, w którym mieszka.

Pasją

Pana

Wiesława

Pietrasa

jest

niewątpliwie

czynienie

lepszej

rzeczywistości. Cóż bowiem znaczy wysiłek jednego człowieka – niewiele, ale
wspólnie można góry przenosić – zaznacza podczas licznych spotkań.
Wybitne osobowości nie mówią wiele, a najczęściej prawie nic o sobie
samych. Mówią za nich ich czyny, stając się ich świadkami i medium dotarcia myśli do
każdego człowieka.
Dziękujemy za uczenie nas wszystkich godności do drugiego człowieka.
Życzymy, by w realizacji pasji poprawiania rzeczywistości i wytrwałości w dążeniu do
celu towarzyszyła Panu pomyślność i życzliwość przyjaznych ludzi. Niech Pana
działalność pozwala ukazać osoby potrzebujące jako zwyczajnych członków
społeczeństwa, chociaż wymagających uwagi ze względu na specyficzne potrzeby.
Niech każdego dnia odczuwa Pan ludzką radość, uśmiech dzieci oraz wdzięczność za
udzieloną pomoc, wsparcie i dobre na co dzień słowo.
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