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Czasem masz mnie
dosyæ, chocia¿ zawsze
mnie potrzebujesz. By³am z Tob¹, gdy mia³eœ
dzieñ i bêdê, jak skoñczysz sto lat. Uczy³am
Ciê ¿yæ i kochaæ. Nawet gdy za³o¿ysz now¹, do poprzedniej nieraz powrócisz. Beze
mnie jesteœ jak samotny pies w³ócz¹cy siê
po nieprzyjaznym œwie.
cie. Kim jestem?
TWOJ¥ RODZIN¥.
Jakub Kwiecieñ
Micha³ Fajferek

Jesteœmy ...
Powstaje kolejny numer JesteœMy. Dlaczego RODZINA? To zawsze - dla
.
wszystkich - jest bardzo wa¿ny punkt odniesienia. Bardzo osobisty temat.
Rodzina albo jest, albo jej nie ma. Rodzina naszych marzeñ - ciep³a, bezpieczna, wspania³a. Rodzina, o któr¹ trzeba walczyæ, która siê rozpada, boli. Rodzina patologiczna, rodzina zastêpcza. Rodzin¹ mo¿e staæ siê szko³a, klub, œwietlica œrodowiskowa. Rodzina - to dom, miejsce. Ludzie. Uczucia. O rodzinie jak o wszystkim, co wa¿ne i osobiste - trudno mówiæ i pisaæ.
.
Maria Schejbal

Jesteœ Potrzebny
Jesteœ Potrzebny! Taki tytu³ nosi projekt Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI Pracownie Aktywizacji Spo³ecznej, w ramach którego powsta³y pracownie dziennikarska, grafiki komputerowej, technik graficznych i introligatorsko - drukarska. Uczestniczy w nich m³odzie¿ i osoby doros³e,
które chc¹ nauczyæ siê nowych, praktycznych umiejêtnoœci przydatnych przy
poszukiwaniu pracy. Efektem zajêæ warsztatowych s¹ gazetki, ulotki, plakaty,
a tak¿e niniejsza gazeta zredagowana i wydana niemal w ca³oœci przez uczestników pracowni. Swym zaanga¿owaniem i twórcz¹ prac¹ udowadniaj¹
.
- ¿e S¹ Potrzebni!
Jolanta Kajmowicz-Sopicka
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Zdarzy³o siê tyle rzeczy prywatnych, nie do opisania...
Wiem, ¿e ka¿dy z nich bêdzie czytaæ te s³owa z uwag¹, ciekawy: Co on tak naprawdê o mnie myœli?
A wiêc dobrze... O nieobecnych nie mówimy.
.
Pierwsza jest Agnieszka, obecna od samego pocz¹tku. Jej ³agodnoœæ, kiedy siedzia³a za sto³em wœród tych komputerów, kiedy mówi³a o sobie, kiedy rozmawialiœmy o tym, jak mêtne s¹ zasady, które okreœlaj¹, ¿e ci s¹ niepe³no, a tamci pe³nosprawni. Zastanawia³em siê potem
Agnieszko, jak to w ogóle mo¿liwe,
.
¿e takiego na przyk³ad faceta, który maltretuje psychicznie i fizycznie swoj¹ ¿onê i dzieci, uznaje siê za pe³nosprawnego. Na to otworzy³aœ mi oczy i to mi pewnie od ciebie zostanie na zawsze. Aœka - ogieñ we krwi! Co w g³owie, to na jêzyku! ¯ywio³
czaniecki! ¯yciem powia³o, energi¹. Wylewa³y siê wywiady, wywiadziki, wiersze,
pamiêtniki, ¿ycie têtni¹ce, a opisywane, tak jak Aœka umia³a. Tak bardzo chce
JU¯ TO UMIEÆ, ¿e trudno jej siê uczyæ. Aœka wyprzedza niecierpliwa sam¹
siebie i denerwuje siê, czekaj¹c na siebie za rogiem. Radoœæ
Aœki robi¹cej nam zdjêcia w parku - to trzeba by³o zobaczyæ!
jej wariacki bieg dooko³a parku! Jej niezapomniany telefon do
mnie z sanatorium! Ledwo co by³o s³ychaæ i przerywa³o strasznie, ale energia Aœki roznosi³a linie telefoniczne. I wreszcie jej
decyzja, w której oznajmi³a na którychœ z kolei zajêciach
o powrocie do szko³y! Có¿ wiêcej! Ela - spokojna radoœæ
w spojrzeniu. Na pocz¹tku cicha, nieœmia³a ogromnie, mia³em
wra¿enie, ¿e ka¿de zdanie obróci piêæ razy w g³owie zanim je
wypowie. Skupiona. Powa¿na. Ale radoœæ w oczach! Pewnoœæ. Ufnoœæ. To siê da³o odczuæ. To jest osoba szczêœliwa!
Z czasem, z poniedzia³ku na poniedzia³ek otwiera³a siê po troszeczkê jej niecodzienne zapiski. Jej œmiech! Kiedy Ela zaczyna siê œmiaæ, œmiej¹ siê wszyscy. Jej dobroæ, zatroskanie
o cz³owieka, o którego problemach s³ucha. Ela jest uwa¿na,
bardzo uwa¿na. Najuwa¿niej reaguje na wszelkie uwagi,
fot.: J. B³achut, A. Pa³yga
sugestie, wskazówki. Cierpliwa jest i wytrwa³a. Kaœka - szczêœliwa ma³¿onka, spokojna, opanowana, pewna, ale pozostaj¹ca w cieniu. Na czym ma polegaæ moja rola, jako
wolontariuszki? dopytywa³a siê kilkakrotnie i uparcie, nie otrzymuj¹c jasnej odpowiedzi. Na tym, ¿e jesteœ, Kaœka.
¯e przychodzisz, rozmawiasz o czytanych tekstach, piszesz o dobrej rodzinie, o dobrym Przystanku Woodstock,
czytasz wiersz Œwietlickiego, pracujesz, jak wszyscy. Teraz ju¿ wiem, o czym wtedy nie wiedzia³em. Dajesz, co
masz, co potrafisz. Adam przyszed³ najpóŸniej, ale znamy siê dobrze z innych zajêæ. Z ogromnym, zaskakuj¹cym
poczuciem humoru, bardzo specyficznym i rozpoznawalnym. Nieco rozproszony. Maj¹cy plany, ale nieco rozbiegany. Adam, który jest z tych, o których siê mówi: „Uczciwoœæ wypisana na twarzy". Adam i jego ¿ycie. Czytaj¹cy
Owidiusza, starochrzeœcijañskie apokryfy i Homera, dyskutuj¹cy o Biblii, której znaczn¹ czêœæ przeczyta³ razem
z tymi, jak mówi, nudnymi fragmentami. Adam czytaj¹cy o swojej babci. Adam, który sobie radzi i który pisze tekst
o tym, ¿e zastanawia³ siê raz na dworcu, po co ja to robiê. Mo¿e po to, ¿e jak ktoœ z nich (tzn. Adam i inni)
.
dostanie kiedyœ Nobla, bêdê móg³ wstaæ i powiedzieæ: S³uchajcie! On chodzi³ do mnie na zajêcia! A co!
Artur Pa³yga

Niepe³nosprawny dziennikarz
Czy to mo¿liwe, aby osoba niepe³nosprawna zosta³a dziennikarzem? Otó¿ tak! Teatr Grodzki w Bielsku-Bia³ej
organizuje pracownie dziennikarskie dla niepe³nosprawnych osób w przedziale wiekowym od 16 do 30 lat.
Celem zajêæ jest zapoznanie uczestników z warsztatem dziennikarskim od strony teoretycznej i praktycznej, aby
umo¿liwiæ zdobycie odpowiednich kwalifikacji i zwiêkszyæ mo¿liwoœci osób niepe³nosprawnych na rynku pracy.
Przecie¿ niepe³nosprawnoœæ nie musi oznaczaæ biernoœci!
.
Agnieszka K³usak
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Rodzinne zainteresowania

Rodzina...

W³aœnie przeczyta³am rozprawkê napisan¹ przez
dziecko, w której pad³o stwierdzenie, ¿e ojciec jest
.
g³ow¹ rodziny.
Zastanowi³am siê czy faktycznie tak jest? Czy rzeczywiœcie ojciec jest g³ow¹ rodziny? Myœlê, ¿e wiele
ludzi siê z tym nie zgodzi. Czêsto jest tak, i¿ to kobieta ma na swej g³owie dom, wychowanie dzieci, dzia³kê i utrzymanie tego wszystkiego, A to nie jest ³atwe.
M¹¿, jeœli nie chodzi po pracy na piwo, to siedzi przed
telewizorem i ogl¹da sport. Robi siê przy tym marudny,
bo sêdziowie pi³ki no¿nej to kalosze. Jeœli rodzeñstwo
tak¿e jest uzale¿nione od telewizyjnego sportu, to ju¿
w ogóle nie ma z kim porozmawiaæ. S³ychaæ tylko sa.
me narzekania.

Rodzina wielopokoleniowa, wielodzietna, zastêpcza…
Rodzinne œwiêta, spotkania i wiêzi. Rodzinny obiad.
Rodzinne miasto i rodzinny dom. Pedagogika rodziny,
nauki o rodzinie…Wszystko to wi¹¿e siê ze wspólnot¹,
której cz³onkami jesteœmy i w której ¿yjemy. Ró¿ne s¹
nasze rodziny. Wiele je ³¹czy, a zarazem dzieli. Ka¿da
jest inna. A jaka jest moja rodzina? Hmm... Moja najbli¿sza rodzina to przecie¿ mama, tata, brat, od kilkunastu miesiêcy bratowa i maleñstwo bêd¹ce jeszcze
pod jej serduszkiem, którego oczekujemy z tak wielk¹
mi³oœci¹. £¹czy nas bardzo wiele, choæ tak ró¿ni jesteœmy. Pe³nimy odmienne funkcje. Mieszkamy pod
jednym dachem, dziel¹c siê radoœci¹, trosk¹ i cierpieniem… Rodzina to: ciep³e spojrzenie, przystañ, gdzie
mo¿na odpocz¹æ; najlepsi przyjaciele, na których
zawsze mo¿na liczyæ. Wiem, ¿e nie jestem sama.
Choæ s¹ oni i jestem ja - to razem stanowimy jedno!

Mamy wtedy przewa¿nie gotuj¹ lub szyj¹. One wol¹
ciszê i spokój. Czêsto same pracuj¹ w domowym
ogródku, gdy¿ mê¿a i dzieci trudno zagoniæ do fizycznej pracy. Czasem siê zdarzy, ¿e w czymœ pomog¹.
Dzieje siê to przewa¿nie wtedy, gdy czegoœ chc¹.
Dobrze jest, gdy mê¿owie zajm¹ siê czymœ po¿ytecznym poza prac¹. Przyk³adem mo¿e byæ tu praca
spo³eczna, choæ istnieje takie niebezpieczeñstwo, ¿e
bêd¹ wracaæ póŸno do domu i prawie w ogóle siê
nim nie interesowaæ. Najlepiej by by³o, gdyby sami,
albo razem z dzieæmi zaczêli uprawiaæ sport. By³oby
to dobre rozwi¹zanie, gdy¿ przynajmniej polepszy³aby siê ich kondycja i poprawi³oby siê zdrowie, a pewnie nawet i humor. Mama by³aby wówczas szczêœliwsza, poniewa¿ lubi, kiedy wszyscy s¹ zadowoleni
.
i chêtni do pomocy.

Agnieszka K³usak

Ela Moll

Marzena Biedroñ

Nie wybierasz
Nie zostawiasz
Mnie samej
Z gór¹ codziennych problemów
Ty ca³y czas jesteœ przy mnie
Nie wykluczasz mnie
Ze swojego œwiata
Ani swych w³asnych myœli.
Jakaœ garstka ciebie we mnie tkwi

fot.: Agnieszka K³usak

Joanna B³achut

JESTES POTRZEBNY
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Jesteœmy super...
Jesteœmy specyficzn¹ grup¹ dziennikarzy szukaj¹cych sensacji(?). Piszemy, redagujemy, tworzymy to, do czego
jesteœmy stworzeni. Naszym przewodnikiem i opiekunem jest wystrza³owa kobieta, która na naszych cotygodniowych
spotkaniach zaskakuje nas swoimi
nowymi, coraz dziwaczniejszymi
pomys³ami. Najm³odszym z nas
jest pewien mi³y, skromny, choæ
utalentowany amator œwiata dziennikarskiego o imieniu Wojtek, który
ostatnio o nas zapomnia³.
.
Nastêpnym przedstawicielem p³ci
brzydkiej jest Mateusz. To zdolny,
kompetentny i wygadany ulubieniec kobiet. Aœka, mimo swoich
osiemnastu lat, nie zna siê na zegarku, ci¹gle siê spóŸnia lub rzadko trafia na zajêcia. Jest optymistyczn¹ i zabawn¹ dziewczyn¹. Bartek lubi przegl¹daæ siê w lustrze, ale jest to m³ody
i ¿¹dny wiedzy ch³opak. ,,Wszystko jest super!” - to jego motto ¿yciowe. Anka zawsze ma coœ do powiedzenia, niekoniecznie na temat, troskliwa i uœmiechniêta marzycielka. Spotykamy siê co tydzieñ od kilku miesiêcy.
Pracuj¹c bez przerwy przez trzy godziny, piszemy informacje prasowe, relacje z ró¿nych wydarzeñ, recenzje. Na tych
³amach przedstawiamy nasze teksty i fotografie.
Bart³omiej Melka.

¯ycie na peryferiach...
Stare Bielsko - usytuowane na pagórku, otoczone ze wszech stron polami. Przyroda idealnie wspó³gra z wiejsk¹
zabudow¹. W powietrzu czuæ zapach zwierz¹t gospodarskich. Po ulicach mkn¹ traktory.
.
Mieszkaj¹ tu g³ównie ludzi starsi, ale m³odzie¿ równie¿ mo¿na tu spotkaæ. Ulubionym jej miejscem jest budynek
miejscowej stra¿y po¿arnej. Co oni robi¹? Rozmawiaj¹. Œmiej¹ siê, ¿artuj¹. Niektórzy pracuj¹ i rzadziej przekraczaj¹
progi OPS, ale gdy wszyscy razem siê spotkaj¹, tworz¹. Maj¹ w³asny sk³ad hip-hopowy EPS (Ekipa Po³udniowego Stylu) i pisaniu tekstów, i muzyki w wiêkszoœci poœwiêcaj¹ swój wolny czas. Brak sta³ej pracy, niepewne jutro- to najbardziej
.
ich ogranicza. Jednak oni siê nie poddaj¹ i staraj¹ siê przezwyciê¿aæ trudnoœci, jakie stawia im ¿ycie.
Dziewcz¹t w Starym Bielsku jest ma³o - stanowi¹ one odrêbn¹ grupê, która swój wolny od pracy i nauki czas spêdza
w mieœcie. Te, których rodzice maj¹ gospodarstwa, us³u¿nie pomagaj¹, pozosta³e chc¹ siê realizowaæ, wybiæ i niejednokrotnie opuszczaj¹ tê piêkn¹ okolicê, emigruj¹c do centrum.
.
Stare Bielsko ze wzglêdu na swoje usytuowanie, malowniczoœæ, sta³o siê oaz¹ ludzi w wieku podesz³ym. Wiêkszoœæ
z nich mieszka tu z dziada pradziada, a paru migrowa³o z miasta w poszukiwaniu spokoju. Ta grupa ludzi czuje siê tu
najlepiej. Znajduje bowiem wszystko to, co potrzebne ludziom starszym - spokój, czyste powietrze, piêkn¹ nieska¿on¹
przyrodê, harmoniê. Ludzie m³odzi z kolei siê tu nudz¹. Brak im miejskiego stylu ¿ycia, zabawy, dyskotek, dlatego
czêsto opuszczaj¹ to miejsce.
.
Ja natomiast czujê siê tu dobrze, ale nie ukrywam, ¿e obco równie¿. Przed czterema laty mieszka³am w bloku
przy ulicy Zwierzynieckiej- to by³o miejsce, gdzie siê wychowa³am. Tam zna³am wiele osób, zawsze by³o z kim wyjœæ
na spacer, szczerze porozmawiaæ. Teraz tego mi brakuje i za tym têskniê najbardziej. Poza tym wszystko inne jest
jak najbardziej o.k.!
.
Joanna Kulpa

Milion bez wysi³ku
Gdybym wygra³a milion z³otych, kupi³abym mieszkanie
lub dom. Poprosi³abym moje najbli¿sze kole¿anki,
aby siê do mnie wprowadzi³y. PóŸniej posz³ybyœmy na
zakupy. Kupi³abym ciuchy, du¿o ciuchów na jakie nigdy
nie by³o mnie staæ. Oczywiœcie równie¿ kosmetyki i buty.
Pojecha³ybyœmy nad morze, obojêtnie jakie i zabawi³ybyœmy siê na super imprezie. Pewnie pozna³ybyœmy du¿o, ciekawych ludzi, których mo¿na zawsze spotkaæ na
wyjazdach. Na pewno pomog³abym moim rodzicom i rodzeñstwu. Tylko nie wiem czy pieni¹dze to, co tak naprawdê chcieliby otrzymaæ, gdy¿ jak mówi moja mama,
ja jestem zadowolona z tego co mam. Myœlê, ¿e w³aœnie tym milionem najbardziej pomog³abym swoim kole¿ank¹, dla których tylko pieni¹dze s¹ problemem do
osi¹gniêcia pe³ni szczêœcia. Milion z³otych zapewni³by mi start w moje, przysz³e, doros³e ¿ycie.
.
Anna Ko³acz
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Gdybanie
Gdybym by³ moj¹ mam¹, to dzieciom pozwala³bym na
o wiele wiêcej ni¿ mama teraz mnie pozwala. Moje
dzieci nie musia³yby zmywaæ, bo kupi³bym zmywarkê.
Teraz mama stawia mi wiele ograniczeñ, ja swoim dzieciom tak bym nie robi³, bo wiem, jak to jest. Nic nie wolno, piwa nie - nawet ³yka ze szklaneczki od mamusi.
Wszystkie dzieci mog¹ siê napiæ tylko nie ja, to niesprawiedliwe! Moje dzieci mog³yby siê napiæ pi.
wa z mojej szklaneczki.
Gdybym by³ moj¹ siostr¹, to nie obija³bym siê ca³y bo¿y dzieñ, tylko pomóg³bym mamie robiæ obiad, a nie le¿a³ na kanapie i s³ucha³ durnego walkmana, w dodatku
mojego. Wypra³bym od czasu do czasu ubrania, pozmywa³bym. No dobra, skoro ona nic nie robi, mog³a-

by siê chocia¿ trochê pouczyæ, a tak
ani nauki, ani porz¹dku. Nie wspomnê o jej szafce z ciuchami, to jest
po prostu burdel.
.
Gdybym by³ moim kotem, by³bym
grzeczniejszy dla swoich w³aœcicieli,
a ju¿ na pewno nie gryz³bym ich po
rêkach i to w dodatku za nic. Pi³bym
mleko, bo jak bym nie pi³ to nie by³bym wielki, tak przynajmniej mówi¹
w reklamach mleka. Z pewnoœci¹
po zrobieniu kupy nie lata³bym jak
.
szalony po ca³ym mieszkaniu.
Gdybym by³ sob¹ to... wraca³bym
wczeœniej do domu, ¿eby pobyæ
.
z moj¹ rodzin¹.
Mateusz Patera

fot.: Piotr Walczak

Dzieñ Ojca

.
Drrr, drrr, drrr, drrr...
,,Proszê zostawiæ wiadomoœæ po sygnale”, powiedzia³
.
g³os z telefonu hydraulika.
Panie S³awku, czy móg³by pan wpaœæ do nas jak najszybciej, bo rano szuka³em g³ównego zaworu w piwnicy, ale by³ zamkniêty na klucz; szuka³em go, ale nie
znalaz³em. Nie chcia³bym, ¿eby zala³o s¹siadkê z do³u, bo zepsu³ siê kurek przy wannie i ciek³a woda.
Proszê o pomoc! Acha, klucz jest u s¹siadki spod
szóstki, tej u której wci¹¿ leje siê woda. Mówi³ Staœ
.
Bogacki.
.
Drrr, drrr, drrr, drrr...
Proszê zostawiæ wiadomoœæ po sygnale, powiedzia³
.
g³os z telefonu ojca.
Drogi Tatusiu, wiesz, ¿e jutro jest Dzieñ Ojca? Jeœli
tak, to mo¿esz naszej rodzinie fundn¹æ fajn¹ rzecz
z tej okazji. Bardzo chcielibyœmy, ¿ebyœ kupi³ dla nas
nowy kurek do ³azienki. Jest nam potrzebny, ¿eby s¹siadka z do³u nie podwy¿sza³a kosztu remontu swojej
.
³azienki. Kochaj¹cy synek.

Stasiu, dlaczego sterczysz wci¹¿ przy tym telefonie!? - krzykn¹³ rozgniewany dyrektor.
.
Ale¿ Panie dyrektorze, szko³a przez to nie straci³a,
¿e ja d³ugo rozmawia³em przez telefon. Szko³a mog³aby straciæ, gdyby ojciec mnie zabi³ z powodu zalania
³azienki.
.
Pan dyrektor wie, ¿e ojciec niedawno mia³ zawa³. Proszê siê na mnie nie gniewaæ, jeœli Pan chce, mogê od.
pracowaæ koszty.
Nie, nie, lepiej wracaj ju¿ na lekcje - zakoñczy³ roz.
mowê dyrektor.
Drrr, drrr, drrr, drrr....- us³ysza³em za plecami.

.

Mateusz Patera

Maria Sobczyñska

Drogi panie dyrektorze, czy pozwoli³by mi pan skorzystaæ z tego cudownego wynalazku?- zapyta³em.
Po co ci telefon, mój kochaneczku? - odpowiedzia³
.
pytaniem dyrektor.
Panie dyrektorze, chcia³bym z niego skorzystaæ, bo
przed wyjœciem do szko³y zepsu³ siê kurek przy wannie i chcia³em jeszcze z domu zadzwoniæ, do taty, ale
on wyszed³ wczeœniej do pracy i nie wzi¹³ swojej ko.
mórki.
Tak, to bardzo powa¿na sprawa, ale nie wiem, czy
.
szko³ê staæ na twoj¹ rozmowê z tat¹?
.
Ale¿ Panie dyrektorze!.

5

S³owo weekend jest przede wszystkim kojarzone
z kilkoma dniami koñcz¹cymi tydzieñ pracy, z wypoczynkiem. Dla nas to s³owo oznacza zupe³nie coœ
innego. Weekend jest to grupa m³odych, pocz¹tkuj¹cych dziennikarzy, a dok³adniej uczêszczaj¹cych
na warsztaty dziennikarskie. Do tej grupy ja tak¿e
nale¿ê. Prócz mnie s¹ tam równie¿: Marek, Gosia,
Jakub, Iwona. Ale nie mo¿emy równie¿ zapomnieæ
o Ani i Marzenie, które s¹ wolontariuszkami, a tak¿e
o pani Magdzie, która wprowadza nas w œwiat dziennikarstwa.Spotykamy siê ju¿ od kilku miesiêcy .
.

fot.: J. Kajmowicz - Sopicka

Jesteœmy grup¹ zupe³nie ró¿ni¹cych siê od siebie osób, ale mo¿e dziêki temu jakoœ siê uzupe³niamy. Na przyk³ad Jakub jest informatykiem, a Gosia pisze wiersze i opowiadania. £¹czy nas zami³owanie do dziennikarstwa.
Niektórzy z nas rozwijaj¹ ju¿ wczeœniej zakorzenion¹ w sobie pasjê do pisania, a dla niektórych, jak choæby
dla mnie, jest to nowe,fascynuj¹ce doœwiadczenie. Naszym celem jest stworzenie redagowanego przez nas pisma. Mimo ¿e dopiero zaczynamy, wierzymy, ¿e uda nam siê to osi¹gn¹æ.
Agnieszka Stachurska .

Przejœcie podziemne

Rodzina jest wa¿na
Jest dla mnie wa¿na, bo daje mi zabezpieczenie finansowe, dach nad g³ow¹, poczucie bezpieczeñstwa,
uczy jak ¿yæ i zarabiaæ, wychowuje. Mama jest na
emeryturze. Pracowa³a w biurze podró¿y, dlatego jest
m¹dra, fajna. Mój dziadek s³u¿y³ kiedyœ na wojnie. Jest
wspania³ym cz³owiekiem, bo fajnie siê z nim rozmawia
na ró¿ne tematy, chocia¿ jest staroœwieckim cz³owiekiem. Ma swoje przyzwyczajenia: wstawanie o œwicie,
skleroza, g³oœne s³uchanie telewizora. Brat jest po
awuefie i szuka pracy w zawodzie rehabilitanta; kiedyœ
gra³ w koszykówkê i tam u niego pozna³em moich
kolegów z Diakonii.
.

Niewidzialni
Przechodzimy przez ulicê
Szkoda, ¿e
bez
s³oñca lub deszczu.
Adam Miks

Budowniczy ¿ycia

Pamiêtaj, ¿e rodzina jest najwa¿niejsza, bo inni przychodz¹ i odchodz¹, a my zawsze bêdziemy z Tob¹!
- tak zawsze mawia moja mama. Z perspektywy czasu dochodzê do wniosku, ¿e to najprawdziwsza
prawda. Dla mnie rodzina to przede wszystkim poczucie bezpieczeñstwa, ciep³o. Dom to miejsce,
do którego zawsze mogê przyjœæ, ale to tylko budynek. Najwa¿niejsi s¹ ludzie w nim mieszkaj¹cy. Rodzina to osoby, które choæby nie wiem co siê dzia³o,
zawsze bêd¹ przy mnie, bêd¹ kochaæ i wspieraæ. Moja
rodzina to mama, tata, siostra i brat, osoby które s¹
dla mnie w stanie zrobiæ wszystko i ja dla nich równie¿, bo s¹ dla mnie NAJWA¯NIEJSI na œwiecie!
Moja rodzina to SKARB!
.

Budowniczy dróg czêsto tworz¹ podziemne przejœcia
dla bezpieczeñstwa pieszych. Niew¹tpliwie w przypadku infrastruktury komunikacyjnej jest to jak najbardziej
s³uszne. Jednak co siê dzieje, gdy to samo rozwi¹zanie przeniesiemy w nasze ¿ycie? Ten problem podj¹³
w swoim wierszu pod tytu³em Przejœcie podziemne
Adam Miks. Utwór licz¹cy zaledwie 5 wersów, wydawaæ by siê móg³ za krótki, jak na tak powa¿ny temat.
Jednak tak nie jest. Autor porównuje nasze ¿ycie do
przejœcia przez ulicê. Mo¿emy to zrobiæ na dwa sposoby: pierwszy, ukryæ siê pod ziemi¹. Zapewne prawie
nikt nas nie zauwa¿y, ryzyko niepowodzeñ zminimalizujemy do najni¿szego poziomu. Bêdziemy jedynie
s³uchaæ o wielkich sukcesach innych. Ale za to jakoœ
przejdziemy przez to nasze ¿ycie w miarê bezpieczni.
Jest jednak drugi sposób: prze¿yæ swój czas w pe³ni.
Wówczas poznamy smak wielkiej radoœci,choæ nieraz
Zmokniemy w strugach ulewnego deszczu. Jednak
wtedy na staroœæ bêdziemy mogli powiedzieæ jak tytu³owy bohater jednej z moich ulubionych ksi¹¿ek,
Forest Gump: Wiele marzeñ zostanie ju¿ tylko marzeniami, ale moje ¿ycie nie by³o nudne jak flaki z olejem,
a to ju¿ chyba coœ?
.

Agnieszka Stachurska

Jakub Kwiecieñ

Marek Urbanke

Mój najcenniejszy skarb
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Widok z okna
Gdy trzeba opisaæ, co widaæ z mojego okna, cz³owiek
¿a³uje, ¿e mieszka w spokojniej dzielnicy. O czym tu pisaæ? O s¹siedzie, który co chwilê majstruje coœ na dachu przy swojej antenie TV? Mo¿e o wiêkszym ruchu
samochodów jad¹cych na skróty do jednego z licznych
hipermarketów? Mo¿e by napisaæ o zak³adzie, gdzie
niemal niepostrze¿enie ka¿dego dnia produkuje siê
wyroby miêsne? Móg³bym te¿ napisaæ o drzewach,
które rosn¹ od dziesi¹tków lat nad starobielskim potokiem i tyle ju¿ widzia³y. Z daleka te¿ rysuje siê prastara osada Bielska - Grodzisko i o tym te¿ móg³bym
napisaæ. Tak wiele rzeczy tworzy spokojny obraz widoku z mojego okna. Pamiêtaj o tym, gdy myœlisz, ¿e
nic siê nie dzieje.
.
Jakub Kwiecieñ

Niemo¿liwe jest mo¿liwe
Pomys³odawcy projektu Pracownia Aktywizacji Spo³ecznej Jesteœ potrzebny postawili przed prowadz¹cymi zajêcia dziennikarskie, ale tak¿e przed ich
uczestnikami, trudne zadanie. Proces organizowania
redakcji, zak³adania i wydania nowego pisma trwa
zwykle d³ugo. Tu trzeba by³o zmieœciæ siê w kilku mie.
si¹cach.

Z wspólnej perspektywy

.

Przedtem trzeba by³o jeszcze poznaæ siê, oswoiæ,
nabraæ zaufania do kole¿anek, kolegów, do instruktora,
do podopiecznych. Trzeba by³o prze³amaæ wstyd
przed wypowiedzeniem swojego zdania, przeczytaniem swojego tekstu, oceniania pracy innych. Trzeba
by³o poczuæ sens takiego dzia³ania, sens wspó³pracy.
I s¹dzê ¿e poczuliœmy. Nie na pierwszym i nie na drugim spotkaniu, jakoœ tak, w trakcie, mimochodem. Zaczêliœmy byæ ciekawi siebie. Tego, co mamy do powiedzenia o œwiecie. W jak¹ formê dziennikarsk¹ to
ubraæ? Prawdziwe emocje wzbudzi³ pisany wspólnie
wiersz. Zacz¹³ tworzyæ siê zespó³. Wydawa³oby siê,
rzecz zupe³nie niemo¿liwa, a jednak, uda³a siê! Ka¿da
z grup przygotowa³a ostatecznie swoje pismo. Oczywiœcie dziêki wspó³pracy innych pracowni. Wybór winiety, przygotowanej przez uczestników zajêæ z grafiki
komputerowej wywo³a³ za¿arte dyskusje. Bo tyle
ró¿nych fajnych nam zaproponowano. Kolejne korekty
ujawnia³y, jak bardzo byliœmy zaanga¿owani w to, ¿eby
nasze pismo zaciekawi³o innych i zarazem charakte.
ryzowa³o nas.

Z perspektywy instruktora

.

Czy na pocz¹tku by³y obawy? Z pewnoœci¹ nie dotyczy³y zak³opotania prac¹ z osobami niepe³nosprawnymi, bo oczywiste jest, ¿e poruszanie siê na wózku
to jedna rzecz, a mo¿liwoœci intelektualne, wra¿liwoœæ,
dowcip, pomys³owoœæ - druga. Raczej obawa, czy
przygotowany program sprawdzi siê, czy uda siê dostosowaæ æwiczenia redakcyjne i stylistyczne - bo na
przyk³ad krzy¿ówka z wyrazami bliskoznacznymi
odpada w przypadku osób, które wprawdzie pisz¹

Andrzej Ko³odziej

Siedzê przy oknie
To moje okno na œwiat
Siedzê i obserwujê
Jak zmienia siê ¿ycie
W moim oknie
Chcia³abym wyjœæ
I dotkn¹æ i poczuæ
¯ycie
Skrywane w kwiatach
W wietrze i œpiewie ptaków
Chcia³abym wyjœæ
Ma³gorzata Wiœniewska

opowiadania i wiersze, ale z trudem lub wcale nie
pisz¹ rêcznie. Co sprawia³o satysfakcjê? Zainteresowanie, pytania, propozycje ze strony grupy. Równie¿ to,
¿e wszystko by³o mo¿liwe, tak¿e pod wzglêdem organizacyjnym. Piszemy recenzjê z wystawy - proszê
bardzo, ju¿ podje¿d¿a specjalistyczny transport, a galeria otwiera drzwi od strony podjazdu. Chcemy zrobiæ
reporta¿ z koncertu hip-hopowego? Nie ma sprawy, do
.
naszej dyspozycji s¹ dyktafon i aparat fotograficzny.

Z perspektywy czasu

.

Projekt siê koñczy, ale nie skoñcz¹ siê, miejmy nadziejê, wzajemne kontakty. Oprócz umiejêtnoœci
warsztatowych pozostanie w nas to, czego uczyliœmy siê wzajemnie od siebie: ¿yczliwoœci, cierpliwoœci,
otwartoœci, ciekawoœci. Czy uczestnicy wykorzystaj¹
to w przysz³oœci? A, to ju¿ inna bajka, której treœæ zale¿eæ bêdzie od wielu czynników.
.
M.L.
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Polecam mi³oœæ
Jest coœ, co z ca³¹ pewnoœci¹ mogê poleciæ ka¿demu, niezale¿nie od wieku, wyznania czy koloru skóry.
Tym czymœ jest uczucie zwane Mi³oœci¹. Jak zapewne wszyscy wiedz¹, s¹ ró¿ne rodzaje mi³oœci: do rodziców, rodzeñstwa, do zwierz¹t itd. Ja chcia³abym wyró¿niæ, jeden z nich, a mianowicie mi³oœæ do
ch³opaka lub dziewczny. Nie bêdê siê rozpisywaæ, co to jest mi³oœæ i jak zachowuje siê
zakochana osoba. Ka¿dy, kto by³ zakochany, wie, o czym mówiê, a jeœli ktoœ jeszcze nie by³, to sam siê o tym
przekona.W³aœciwie od Mi³oœci (Boga do ludzi) wszystko siê zaczê³o, wiêc czy ludzie mogliby bez niej
¿yæ ? Cz³owiek bez mi³oœci by³by samotny i nieszczêœliwy. Moim zdaniem kochaæ i byæ kochanym to najcudowniejsze uczucie na œwiecie. Wiêc: Kochajmy siê !
Agnieszka Stachurska
Ach, to zboczenie zawodowe... Jak ka¿dy informatyk, oprócz jedzenia i powietrza do ¿ycia potrzebujê Internetu.
Czy¿ nie jest to coœ piêknego, jeœli dwie osoby oddalone od siebie o wiele kilometrów mog¹ w ci¹gu kilku sekund
wys³aæ sobie list? Takie niepozorne zajêcie, jak pisanie maili ( listów wysy³anych przez Internet) jest w rzeczywistoœci czymœ niesamowitym. Siedzê sobie w pokoju i piszê list do bliskiej osoby. Wystarczy jedno klikniêcie myszy
i ju¿ list czeka w jej skrzynce. Chocia¿ mieszkamy daleko i widzimy siê rzadko, to dziêki Internetowi wiemy,
co siê u nas dzieje. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e telefony pozwalaj¹ na to samo... Jednak przy niektórych chorobach
telefon siê nie sprawdza.
Jakub Kwiecieñ.

Polecam
To co ja polecam, chyba nie jest zbyt dobre, tzn. zbyt bezpieczne... ale to jest cudownym prze¿yciem!!! Myœlê,
¿e ka¿dy lubi spacery, ale chyba nie wszyscy spacery w nocy... a w³aœnie takie sprawiaj¹ najwiêcej przyjemnoœci. I na dodatek w takim miejscu, w którym jest baaaardzo ciemno... czyli na lotnisku Bieganie po ciemku
w ró¿ne strony po olbrzymiej przestrzeni zieleni, nie martwi¹c siê o to, ¿e za chwilê przez przypadek w coœ siê
trafi, jest cuuudowne!!! Mo¿na krzyczeæ, tañczyæ, œpiewaæ, a i tak nikt Ciê nie s³yszy i nie znajdzie! Najlepiej
jest siê po³o¿yæ w ciep³¹, noc na trawie i patrzeæ na gwiazdy, które w tym wyj¹tkowym miejscu czasami
nawet siê do Ciebie uœmiechaj¹. Polecam... ale jak ju¿ coœ, to róbcie to na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
.
Ach, zapomnia³abym, tam siê nie chodzi samemu.....
Justyna Kacperska.
.
Osobie, która ma lekki dó³ lub nie potrafi sobie poradziæ z przejœciowymi problemami, poleci³abym:
przede wszystkim, wyjechaæ w zaciszne miejsce np. na wieœ. Jest tam spokój, inne powietrze, zawsze inny
klimat czy te¿ inni ludzie. Na wsi cz³owiek czuje siê zupe³nie inaczej. Nale¿y wstaæ rano, zjeœæ dobre œniadanie
puœciæ radyjko i wyjœæ na pole. Po chwili po³o¿yæ siê na hamaku i patrzyæ w jasne, zachodz¹ce chmurami b³êkitne niebo. I nie robiæ nic innego, tylko rozmyœlaæ o samych przyjemnych rzeczach. Potem iœæ na trawkê z ukochanym psem Burkiem, zjeœæ dobry obiad i pogadaæ z s¹siadem. Dni mijaj¹, a cz³owiek czuje siê coraz zdrowszy, zw³aszcza psychicznie. S¹dzê, ¿e takie wczasy pomog¹ nie tylko doros³ym, ale osobom w ka¿dym wieku.
Monika Poniewierska

Sylwia poleca:
Polecam spanie. Sen to najprzyjemniejsza rzecz w ¿yciu. W czasie snu cz³owiek odpoczywa - od pracy, od
problemów, od g³oœno graj¹cego telewizora i radia, od wszystkiego, co trzeba zrobiæ na czas. Najprzyjemniej
jest k³aœæ siê spaæ wczeœnie i wstawaæ o siódmej rano. W starym domu spa³am d³ugo, bo tam by³y ¿y³y wodne,
a w nowym domu wczeœnie siê budzê i jestem wypoczêta. Mój sen jest bardziej wartoœciowy. Od czasu do czasu
mam sny - o ró¿nej tematyce, nawet koszmary. Ostatnio œni³o mi siê, ¿e mój s¹siad, który jest narkomanem,
przyszed³ do nas do domu pod pretekstem, ¿e chce u nas nocowaæ. By³am w swoim pokoju i nagle widzê, ¿e on
przyszed³ do mnie z ig³¹ i strzykawk¹. Mia³ w tej strzykawce narkotyki i chcia³ mi wstrzykn¹æ. Wystraszy³am siê,
bo przy³o¿y³ mi tê strzykawkê do nogi, ale zaczê³am siê z nim szamotaæ, wyrwa³am mu j¹ i schowa³am pod kaloryfer. A potem siê obudzi³am - i to by³a wielka ulga. Sen jest przyjemny tak¿e dlatego, ¿e kiedy jest z³y, to mo¿na siê z niego obudziæ. Polecam.
.
Polecam bycie aktywnym, mo¿e to byæ cokolwiek: kó³ko teatralne, sklejanie modeli czy nawet kopanie w pi³kê
na boisku, byle robiæ coœ w grupie. Cz³owiek jest zwierzêciem stadnym, wiêc ¿eby móg³ funkcjonowaæ, potrzebni
mu s¹ inni ludzie, a nie tylko szklany kwadracik piêæ na piêæ. Myœlê, ¿e nie ma takiej osoby, która nie mia³aby potrzeby wykazania siê przed innymi tym, co potrafi i lubi robiæ. Ruszcie wiêc swoje szanowne siedzenia
sprzed telewizora i idŸcie pograæ w pi³kê, potañczyæ czy tak jak ja, zapiszcie siê na warsztaty dziennikarskie.
Polecam.
Katarzyna Wiewióra.

Polecam bardzo:
1. Powiedzenie: Jeœli masz do wyboru dwie rzeczy, a jedn¹ z nich ju¿ kiedyœ robi³aœ, zrób tê drug¹.
.
2. Pisanie odrêczne na papierze, najlepiej w formie pamiêtnika. Bardzo porz¹dkuje myœli i uspokaja emocje.
Beata Zamlewska-Pa³yga
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Radoœæ? Co sprawia, ¿e jestem radosna? S³oñce
trawa, kwiatek, drugi cz³owiek. Zwyk³a ma³a rzecz
dana komuœ z serca mo¿e sprawiæ wiêcej radoœæ,
ni¿ jakiœ drogi prezent. Czasem wystarczy zwyk³y
uœmiech, aby ktoœ poczu³ siê lepiej. Ludzie siedz¹ smutni w pracy, w autobusie. Id¹ tacy przez ca³e swoje ¿ycie,
zamiast pomyœleæ o tych ma³ych pere³kach, które s¹ w naszym
codziennym ¿yciu. Siedz¹ w domach, przed telewizorem, zamiast
gdzieœ pójœæ, np. w góry. Przecie¿ nasze Beskidy s¹ naprawdê przepiêkne. Id¹c w góry mo¿na zobaczyæ wspania³¹ panoramê naszego miasta i okolic. Przy dobrej widocznoœci i przy przejrzystym powietrzu mo¿na zobaczyæ
najpiêkniejsze szczyty gór, a nawet Tatry. Nic piêkniejszego!!! Wiêc mo¿e warto by by³o ruszyæ siê z domu i wyruszyæ, gdzie nas nogi ponios¹.Taka wyprawa dobrze nam zrobi, nie tylko dla zdrowia, ale i dla ducha. Cz³owiek,
id¹c, mo¿e siê wyciszyæ, pos³uchaæ œpiewu ptaków i wiele sobie przemyœleæ. Do tego nie trzeba wiele. Ktoœ nawet kiedyœ powiedzia³, ¿e wszyscy uwa¿aj¹, i¿ aby zdobyæ sukces trzeba wczeœnie wstawaæ. Otó¿ nie! Trzeba
wstawiaæ w DOBRYM HUMORZE!!!
Ela Moll.

Polecanka
Polecam Pañstwu jedzenie s³odyczy. Polecam bia³¹ czekoladê z czarn¹ kaw¹. Polecam kawa³ek placka ze œliwkami na œniadanie. Polecam d¿emy i powid³a, galaretki i budynie. Polecam szczególnie p³atki cynamonowe z mlekiem, ciasteczka maœlane i lody pistacjowe. Lekarze mówi¹, ¿e coœ s³odkiego po posi³ku przyspiesza trawienie.
A m¹drzy Czesi mówi¹ po prostu, ¿e dobrych ludzi zêby nie bol¹.
MB..

Polecam:
Rêcznik, œwie¿o wyprany i wysuszony na s³oñcu. Bez ¿adnych zmiêkczaj¹cych p³ukanek, szorstki i drapi¹cy.
A przy tym pachn¹cy tak, jakby ca³y dzieñ wisia³ w sadzie, miêdzy dwiema jab³onkami. Wytrzeæ siê takim rêcznikiem po ch³odniej k¹pieli, w upalny dzieñ. Po plecach, biodrach, szczególnie mocno po twarzy. Cz³owiek siê robi
suchy i przy okazji jakoœ szczególnie energiczny. Zdolny do podejmowania dzia³añ d³ugofalowych i strategicznych.
Dlatego takiego rêcznika najlepiej u¿yæ rano. Na dobry pocz¹tek dnia. Polecam.
Majka Trzeciak .
Osobom ciê¿ko pracuj¹cym zaproponowa³bym:
Pobiegaæ sobie a¿ do siódmych potów, a potem iœæ siê wyk¹paæ w lodowatej wodzie. ACH!!! A¿ dech zapiera.
Mariusz B³achut (Maniek)

Wschód radoœci
Widzia³eœ kiedyœ wschodz¹ce s³oñce? Jeœli nie, to pragnê Ciê do tego zaprosiæ! Mo¿e warto spróbowaæ... .
Ciemnoœæ zostaje wyparta przez jasnoœæ. Na horyzoncie pojawia siê czerwony okr¹g, który w przeci¹gu chwili
w pe³ni opromienia swym blaskiem. Œpiew ptaków zdaje siê byæ zawieszony w ciszy. Wszystko nabiera barw.
Tak jest w moim ¿yciu, a mo¿e tak¿e i w Twoim. SprawdŸ, a zobaczysz, ¿e ka¿dy dzieñ bêdzie kolejnym wscho.
dem radoœci, któr¹ jak promyki s³oñca opromieniasz innych.
Agnieszka - Aktywni
Chcia³abym poleciæ wszystkim wstawanie wczeœnie rano. Niech budzik zadzwoni, gdy œpicie g³êboko, gdy nikt
jeszcze nie wsta³, na dworze jest cisza, a mo¿e nawet jeszcze ciemnoœæ. I wtedy jest czas na wszystko - na leniuchowanie, myœlenie, porz¹dki, budzenie œpiochów. I mo¿na sobie ten czas spokojnie zmarnowaæ, bez wyrzutów
sumienia. Gor¹co polecam.
.
Ania (wolontariuszka)

Polecam zwyk³y dzieñ. Normalny. Bez problemów. Bez k³ótni i pijañstw. Trochê jak w bajce.
Poniewa¿ jest wtedy spokój. Tak potrzebny innym.

.
Asia B³achut

W pierwszej czêœci Shreka jest moment, kiedy Osio³ ze smutkiem wo³a: Niech mnie ktoœ przytuli!. To wo³anie
chcê uczyniæ jakby mottem tej polecanki - cacanki. Myœlê, ¿e ka¿demu od razu robi siê mi³o i przyjemnie, jeœli
ktoœ kochany go przytuli. To mo¿e byæ ktokolwiek - mama, przyjaciel, ktoœ, komu ufamy. Wa¿ne, ¿eby przy
okazji te¿ mia³ ochotê na przytulankê i ¿ebyœmy go lubili. Do tego jest bardzo dobrze, je¿eli jest du¿y i ciep³y,
ale to nie zmienia faktu, ¿e je¿eli przytula nas ktoœ mniejszy i zmarzniêty, to te¿ jest dobrze. Ka¿dy ma swój
sposób przytulania. Wa¿ne, ¿eby pamiêtaæ, ¿e jest to chyba najlepszy sposób na poczucie czyjejœ obecnoœci
i poprawê nastroju. Zawsze, kiedy komuœ robi siê smutno, polecam przytuliæ siê do najbli¿szego piecyka.
To dzia³a!
Ela Sraga.
...czas spêdzony na absolutnie nieproduktywnym gadaniu w gronie bliskich osób.

Polecam
zaleca-poleca Krystyna
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JESTES POTRZEBNY

G R U P A
czwartkowa

Prawda jest taka, ¿e na pierwsze spotkanie z moj¹
grup¹ sz³am z wielk¹ trem¹. Jacy s¹? Czy z³apiê
z nimi kontakt? Czy zdo³am im coœ przekazaæ?
Czterech ch³opców i jedna dziewczyna! Nie by³o Ÿle.
Najpierw du¿o wiadomoœci o gazetach, tekstach, tytu³ach, informacjach, wywiadach, za oknem zrobi³o siê
ciemno i rozmowa sta³a siê bardziej kameralna.
Pierwsze zwierzenia i w³aœciwie ostatnie, w nastêpnych tygodniach sama, po udzielanych mi odpowiedziach, próbowa³am poznaæ uczestników mojej grupy:
jak wygl¹da ich dom, jakie maj¹ rodziny, co ich interesuje, co robi¹ w szkole i poza ni¹. To pierwsze spotkanie zakoñczy³o siê pytaniami, które mnie zaskoczy³y. Co pani sobie o nas pomyœla³a jak nas zobaczy³a?
Co pani myœli o nas teraz? Gor¹czkowo szuka³am odpowiedzi. Bardzo chcia³am, ¿eby przyszli na nastêpne
zajêcia. I jeœli przychodzili (niestety coraz rzadziej)
i przychodz¹, to naprawdê bardzo siê cieszê. Grupê
m³odych ludzi trudno jest opanowaæ, ale wkrótce rytm
pracy sam siê ustali³: najpierw propozycje tematu, potem omówienie, jak mo¿na to napisaæ, potem pisanie
na kartce, potem na komputerze z powtórn¹ redakcj¹
tekstu. Ka¿dy uczestnik absolutnie inny od pozosta³ych. Na pocz¹tku dogl¹da³am wszystkich po kolei, potem staraliœmy siê, aby ka¿dy, w miarê mo¿liwoœci
pracowa³ samodzielnie. To, co powstaje, trudno nazwaæ tekstami dziennikarskimi. To raczej próby literackie. Dla niektórych mozolne zamkniêcie w poprawnie
zbudowane zdanie myœli i wypowiedzi w³asnych oraz
innych. Najwiêkszy komplement, jaki us³ysza³am podczas zajêæ? Dyrektor szko³y, polonista, zwróci³ uwagê,
¿e D. lepiej pisze, robi mniej b³êdów. Ale D. przesta³
ju¿ przychodziæ na zajêcia... Poœlê mu nasz¹ gazetkê, niech zobaczy swój tekst „w druku". Mieliœmy dwie
wyprawy reporterskie i jedno spotkanie z goœciem,
który udzieli³ nam wywiadu. Efekt dziennikarski raczej
mizerny, ale psychologiczny, a mo¿e towarzyski, wydaje mi siê, dosyæ spory. Na przyk³ad M. by³a bardzo
przejêta po rozmowie z ch³opcami na wózkach inwali.
dzkich.
S³ownik, który powstawa³ w trakcie kilku pierwszych
zajêæ, pojawi³ siê z koniecznoœci. Miêdzy nami jest
oko³o 10 lat ró¿nicy, a mimo to nie mog³am ich czasami
zrozumieæ. Na szczêœcie, przy definiowaniu poszczególnych s³ówek okaza³o siê (na moj¹ korzyœæ), ¿e
uczestnicy te¿ maj¹ w¹tpliwoœci, jak czego u¿ywaæ.

fot.: Jolanta Kajmowicz - Sopicka

ZAWÓD MARYNARZ
wywiad z moim tat¹
Dlaczego wybra³eœ zawód mechanika okrêtowego?
Zawsze pasjonowa³a mnie ¿egluga morska i zwiedzanie obcych krajów. W latach mojej m³odoœci
czyta³em wiele powieœci morskich i postanowi³em
wiedzê tê sprawdziæ w swoim ¿yciu.
Czy nie ¿a³ujesz tego wyboru?
Nigdy nie ¿a³owa³em swojego wyboru, choæby tylko
dlatego, ¿e spe³ni³y siê moje m³odzieñcze marzenia.
W ilu krajach by³eœ?
Dok³adnie nie pamiêtam, ale mogê przyj¹æ, ¿e
odwiedzi³em w okresie 30 lat pracy na statkach
morskich oko³o 90 % krajów maj¹cych dostêp do
morza.
Czy oprócz blasków tego zawodu, widzisz jakieœ
cienie?
Oczywiœcie, przede wszystkim roz³¹ka z rodzin¹,
tak¿e niebezpieczeñstwo pracy na morzu.
Jakie by³o Twoje najbardziej drastyczne prze¿ycie na morzu?
Takich prze¿yæ by³o wiele. Od ataków piratów
morskich do tragedii i zatoniêcia statku w³¹cznie.
Czy pomimo tego ryzyka, gdybyœ dzisiaj podejmowa³ decyzjê o swojej przysz³oœci, by³aby ona
taka sama?
Zdecydowanie taka sama.

¯eby nie wygl¹da³o tak ró¿owo dodam, ¿e nieraz zabrak³o mi cierpliwoœci i czasami chyba by³am zbyt sroga. Jestem jednak przekonana, ¿e nauka nie posz³a
w las. Mnie warsztaty nauczy³y opanowania, spokoju
i otwartoœci w podejœciu do innych. To w dziennikarst.
wie doœwiadczenie nie do przecenienia.

Tata jest wysoki i dobrze zbudowany. Lubi wspania³e pokazy typu œwiat³o - dŸwiêk i ³adne koncerty. Lubi
jeœæ zupê pomidorow¹, pizzê z pieczarkami, frytki,
które nie wch³aniaj¹ t³uszczu. Potrafi byæ wyluzowany, jak i grzeczny, i ³agodny.

Beata Zamlewska- Pa³yga

Piotr ¯urek - Raczyñski
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Szczêœcie i smutek
Dla mnie idealn¹ rodzin¹ jest rodzina mojej kole¿anki Ani, gdzie bardzo siê szanuj¹. Tata najczêœciej zajmuje
siê wyprowadzaniem byd³a i dba o czystoœæ wokó³ domu. Mama zaœ przygotowuje obiad. Ania czêsto pomaga
jej albo odrabia zadanie. Podoba mi siê ta rodzina, poniewa¿ wspólnie wykonuj¹ pracê domow¹. S¹ szczêœliwi,
bo gdy tam przychodzê, widaæ na ich twarzach radoœæ i czêsto do siebie szepcz¹ mi³e s³ówka, które s¹ zarazem
¿artobliwe. Ania czuje siê kochana, doceniana i zauwa¿ana. Gdy idzie do rodziców z proœb¹, to chêtnie jej doradz¹. Ania rozmawiaj¹c z nimi, nie zawsze siê z nimi zgadza, ale potrafi mi to wyt³umaczyæ inaczej, a nie krzycz¹c jak, w innych rodzinach. Ania z³oœci siê, gdy ka¿¹ jej wyjœæ ze œmieciami. Dochodzi wtedy do nieprzyjemnych rozmów, poniewa¿ ona czuje siê gorsza od swoich kole¿anek, które bawi¹ siê w tym czasie na podwórku.
Wydaje mi siê, ¿e dzieci nie chwal¹ swojej rodziny poniewa¿ wyobra¿aj¹ sobie, ¿e inne s¹ lepsze od ich.
Czasami w klasie rozmawiamy o swoich rodzinach. S³uchaj¹c wypowiedzi kolegów staram siê ich zrozumieæ,
a nie obgadywaæ i wyœmiewaæ siê z tych rozmów na korytarzu. Mam w klasie kolegê Krzyœka, który nie ma zbyt
dobrej rodziny. Mówi³ nam, ¿e rodzice lubi¹ sobie wypiæ i awanturowaæ siê z s¹siadami. Gdy prosi ich o pieni¹dze na wycieczkê mówi¹ mu, ¿e nie maj¹, a gdy wraca ze szko³y s¹ ju¿ pijani. Ostatnio ¿ali³ mi siê, ¿e nie zauwa¿yli, i¿ nie by³o go przez cztery dni w domu. Ze ³zami w oczach, a zarazem ze z³oœci¹ czu³ siê niesprawiedliwie potraktowanym przez los. Zapyta³ mnie, dlaczego rodzice w ogóle siê nim nie interesuj¹, skoro jest ich dzieckiem. Odpowiedzia³em mu, ¿e nie wiem, dlaczego tak jest i ¿eby zapyta³ o to swoich rodziców. Moim zdaniem rodzina powinna wspieraæ siê i pomagaæ sobie nawzajem, tak jak u Ani, a nie szkodziæ, tak jak u Krzyœka.
.
Mariusz B³achut

Rodzina patologiczna
W dzisiejszych czasach zdarzaj¹ siê skrajne przypadki rodzin patologicznych. Jedn¹ z nich jest rodzina
Marka. Jest to ch³opak doœæ wybuchowy i chwilami ma nadmiar agresji. Na pozór ma zwyczajn¹ rodzinê, po której nie widaæ, ¿e maj¹ pewne k³opoty. Wszystko to praktycznie zwi¹zane jest z synem. Marek mieszka w bloku,
gdzie od 1 do 4 piêtra mieszkaj¹ sami dilerzy. Sprzedawali oni narkotyki od najbardziej miêkkich pocz¹wszy
od marihuany, do najtwardszych koñcz¹c na herze. Marek mia³ kumpla starszego o 3 lata. Bierze herê ju¿ od
7 lat. By³ on kilkakrotnie na odwykach, ale z takiego na³ogu bardzo ciê¿ko jest wyjœæ. Na pocz¹tku wraz z nim
Marek pali³ trawkê. To mu w zupe³noœci wystarcza³o. Po jakimœ czasie jego dobry kolega namówi³ go, aby i on
spróbowa³. I poczu³, jak to jest byæ na haju. Spodoba³o mu siê to i razem zaczêli æpaæ. Rodzice Marka byli przeciwni, aby spotyka³ siê z osob¹, która ju¿ praktycznie jest na skrajnym dnie. A ka¿dy wiedzia³, ¿e ma on najwiêksz¹ stycznoœæ z narkotykami. Niestety groŸby czy nieusttanne gadanie przelatywa³y Markowi jak wiatr ko³o nosa,
.
gdy¿ wiedzia³, ¿e matka go kocha, zawsze broni przed ojcem.
Marek ma te¿ siostrê Basiê, m³odsz¹ o 3 lata, która równie¿ bardzo kocha brata. Po czêœci nawet jeœli coœ by³o
przeskrobane z jego win¹, stawa³a za nim. Czasami Marek stawa³ siê tak agresywny, ¿e kilka razy dosz³o do bójki z ojcem, rozwalania drzwi i lampki na biurku. Czasami ojciec uspokaja³ pijanego syna, a ten tuli³ siê do niego
jak dziecko i mówi³, ¿e go kocha. Wtedy tata Marka
myœla³ o tym, ¿e jego syn nie jest do koñca taki z³y.
Ja myœlê, ¿e Marek sta³ siê tak agresywny i lekkomyœlny pod wp³ywem swoich zdemoralizowanych ko.
legów, bezrobocia i zawodów mi³osnych.

Po dwóch latach Marek trafi³ do szpitala. Okaza³o siê,
¿e ma chor¹ w¹trobê. Od tego czasu rodzice jeszcze
bardziej zaczêli siê przejmowaæ losem swego jedynego syna, który stacza siê coraz bardziej na dno. .

Monika Poniewierska

Beata Kamiñska

Rodzice Marka s¹ tak samo zakrêceni jak on. Matka,
chocia¿ widzi, co siê dzieje w jej domu, udaje ¿e
wszystko jest w porz¹dku. A poniewa¿ ojciec patrzy
bardziej realnie na to, co syn wyprawia, czêsto docho.
dzi miêdzy nimi do k³ótni lub dzikich awantur.
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fot.: £ukasz KuŸma

Na pierwsze zajêcia przyjecha³y dwie dziewczyny.
Siad³yœmy we trójkê w wielkiej sali Domu ¯o³nierza
i przez chwilê bezradnie patrzy³yœmy na siebie przez
stó³. Zaraz potem zaczê³y wychodziæ ró¿nice: Kaœka
gada³a du¿o i g³oœno (a echo w wielkiej sali gra³o),
Sylwia wola³a odpowiadaæ na pytania konkretnie, ale
krótko. Kaœka opowiada³a, jak po czterech latach przerwy zdecydowa³a siê zdawaæ maturê - Sylwia za¿¹da³a stanowczo, ¿eby o maturê jej nie drêczyæ. Szybko
okaza³o siê, ¿e pisz¹ te¿ zupe³nie inaczej. D³ugie historie mi³osne Sylwii œmia³o mog³yby pos³u¿yæ za scenariusz wenezuelskiej telenoweli. Na³adowanych emocjami opowiadañ i wierszy Kaœki s³uchaliœmy w milczeniu. Bo wtedy ju¿ by³o nas wiêcej: wolontariuszki
Ela i Justynka (i czasem £ukasz), pani Krysia, ostatnio Maciek. Bez-b³êdni.
.
Podczas naszych spotkañ momentów milczenia nie by³o wiele, ale jako instruktor muszê samokrytycznie przyznaæ, ¿e w tych nieustannych rozmowach tematy stricte dziennikarskie zajmowa³y doœæ nieznaczny procent. Postronnemu obserwatorowi by³oby chyba trudno siê zorientowaæ, ¿e spotykaliœmy siê jako grupa dziennikarska,
dzia³aj¹ca w ramach Pracowni Aktywizacji Spo³ecznej. Jest dla mnie zatem ca³kowit¹ tajemnic¹, jakim cudem
w takich warunkach zdo³aliœmy napisaæ ca³kiem sporo tekstów. Mam nadziejê, ¿e rozgrzesz¹ one moje niezbyt
.
udolne instruktorstwo. Ale tak naprawdê myœlê, ¿e nie o te teksty chodzi³o.
Mo¿e wa¿niejsze jest doœwiadczenie bycia razem z kimœ w wielkim dole, a potem wygrzebywanie siê z niego.
A mo¿e po prostu to, ¿e nauczy³am siê przeprowadzaæ wózek inwalidzki przez próg tak, ¿eby nie wywaliæ pasa¿era na ziemiê.
Maria Trzeciak.

Dlaczego bez-b³êdni?
Bez-b³êdni - có¿ to mo¿e znaczyæ? Z góry zaznaczam, ¿e nie zamierzam dok³adnie t³umaczyæ tej nazwy. Teoretycznie bezb³êdny oznacza kogoœ, kto postêpuje bez zarzutu, w sposób budz¹cy ogólne uznanie. Ale zapewniam, ¿e nie o to nam chodzi. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e to jest paradoks, gdy¿ jak wszyscy ludzie pope³niamy wiele b³êdów, ale raczej ich nie ¿a³ujemy, bo one pomagaj¹ odkryæ nam siebie i naszych
.
najbli¿szych; wzmacniaj¹ nas.
Ogromn¹ rolê w naszej nazwie odgrywa ten ma³y,
niewinny, ale jak¿e wa¿ny myœlnik. Bo to on pokazuje
wieloznacznoœæ i sk³ania do zastanowienia. “B³êdni”tak, b³¹dzimy wœród wielu dróg, ciemnych, krêtych,
budz¹cych strach. Ale czasami pojawia siê œwiat³o,
ma³e œwiate³ko w tunelu, daj¹ce nam nadziejê i si³y na
zwalczanie wszelkich przeciwnoœci. Poprzez b³¹dzenie
poœród codziennych dni szukamy chwili oderwania,
krótkiego czasu, w którym mo¿emy pomyœleæ i zasta.
nowiæ siê nad naszym ¿yciem.
Szukaj¹c, ale równie¿ b³¹dz¹c, znajdujemy w koñcu
cel, do którego d¹¿ymy. Nasza wielka wêdrówka, przemyœlenia i refleksje zostaj¹ zapisane na tych kilku stronach, które powsta³y, gdy¿ mamy wiele do powiedzenia
i chcemy siê z wami podzieliæ naszymi doœwiadczeniami, smutkami i radoœciami.
.
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A bez to taki œliczny kwiatuszek, który kwitnie na
wiosnê i swoim zapachem dodaje nam natchnienia...:)
Justyna Kacperska

Podwójna rozmowa
Stojê przy œcianie z g³ow¹ opart¹ o pi¹t¹ klepkê.
Stojê na swoich czterech kó³kach.
Za oknem lec¹ czyjeœ ³zy,
a mo¿e to tylko deszcz na mojej twarzy.
Na œcianie zegar wbija godziny,
jak szpilki we mnie.
Jak ³zy w to serce wci¹¿ zap³akane,
minuty kamieniem spadaj¹,
wewn¹trz ja stojê i czekam stabilnie niepewna.
Stojê wci¹¿ czekam w rozbitym milczeniu
i b³agam ciê - zadzwoñ,
po prostu b¹dŸ ze mn¹ bo nie chcê byæ sama
z podwójn¹ rozmow¹.
Pytasz mnie ci¹gle czy sensem jest ¿ycie,
czy p³acisz potrzebnie a¿ tak¹ cenê
za trochê mi³oœci.
Mo¿e ktoœ kiedyœ z³¹czy nas w jedno,
¿eby to lustro nie by³o potrzebne.
Katarzyna Wiewióra

Zaklêta klatka
Niektórzy twierdz¹, ¿e wózek inwalidzki to jest taka zaklêta klatka. Jest taki przes¹d, ¿e jeœli zdrowy usi¹dzie
na wózek, to ju¿ na nim zostanie. Ja wprawdzie nikomu nie ¿yczê, ¿eby jeŸdzi³ na wózku, bo zawsze lepiej jest
byæ ca³kiem zdrowym, ale w sumie, patrz¹c z perspektywy czasu, stwierdzam, ¿e nie jest tak Ÿle - bo jednak
da siê zrealizowaæ swoje marzenia, mo¿na siê uczyæ, pracowaæ i tym podobne. Wprawdzie jest trochê trudniej,
ale mo¿na to zrobiæ. Tym, którzy wol¹ liczyæ kropki na suficie, mogê tylko powiedzieæ, ¿e trac¹ czas. Ale w koñcu to jest ich ¿ycie. Ja w ka¿dym razie nie mam zamiaru zmarnowaæ swojego i moja karoca mi nie przeszkodzi
wykorzystaæ go w pe³ni. I bardzo wszystkim polecam takie podejœcie.
.
Katarzyna Wiewióra

Co mnie najbardziej wkurza w moim bracie ?
Mój brat nazywa siê Andrzej. Ma czternaœcie lat i bardzo mnie denerwuje. Usprawiedliwiam go, bo jest w g³upim
wieku. Pyskuje mi strasznie, mówi, ¿e jestem niem¹dra i u¿ywa brzydkiego s³ownictwa. Ogl¹da strasznie g³oœno telewizjê, a konkretnie mecze i s³ucha strasznie g³oœno muzyki techno, a¿ dom siê trzêsie. Ja go proszê, ¿eby przyciszy³, a on daje jeszcze g³oœniej. Wtedy zaczynam na niego g³oœno krzyczeæ i robi siê z tego awantura. Wkurza mnie
wtedy, gdy zachowuje siê jak dzieciak, robi g³upie miny i wywala jêzor! Zostawia skarpetki na pod³odze i robi ba³agan w pokoju. Gdy przychodzi ze szko³y, rzuca tornister na œrodek pokoju. Gdy mu siê zwraca uwagê, robi na z³oœæ
wszystkim. Nie lubi siê myæ, ale lubi ogl¹daæ filmy sensacyjne, a potem staje siê bardzo agresywny. Chodzi czêsto
.
do kolegi graæ na komputerze i potem ma oczy czerwone jak ryba.
Jest bardzo punktualny i to jest jego zalet¹. Jest pracowity i jest specem od majsterkowania - ostatnio zepsu³a siê
komórka i naprawi³. Jest bardzo bystry i podpatruje tatê. Nie pomaga mi w niczym. Jak mama go zmusi, to mi pomo¿e. Tacie chêtnie pomaga przy budowie, bo siê boi. Kiedy mama go pyta, czy dosta³ jak¹œ ocenê, coœ mruczy
pod nosem. Nie lubi siê uczyæ i jest bardzo leniwy, je¿eli chodzi o naukê. Ma bardzo z³e oceny. Nie lubiê go, ale
go kocham jako brata. Nie wyobra¿a³abym sobie na d³u¿sz¹ metê, ¿eby go nie by³o na œwiecie. Jest czêœci¹ rodziny. Moja rodzina to mama, tata, brat i ja. Jest nas czworo. Najbardziej mi pomaga mama, któr¹ uwa¿am za
moj¹ przyjació³kê, poniewa¿ pomaga mi rozwi¹zywaæ ró¿ne problemy i samym faktem, ¿e jest ze mn¹. Tata te¿
mi pomaga. Mój brat jest zbuntowanym nastolatkiem, ale jest moim bratem, gdy nie ma rodziców, to te¿ mi pomaga. Rodzina, w której ¿yjê, jest kochaj¹ca, pomimo drobnych sporów i nieporozumieñ.
.
Sylwia Juraszek

Gest
Kim jestem? - Tak naprawdê nie wiem.
Mo¿e powie mi to kiedyœ twoja twarz.
Nasze spotkanie byæ mo¿e na chwilê.
Gdzieœ, kiedyœ w kosmosie okruszek istnienia.
Spojrzenie czy dotyk - pozornie niewa¿ne.
Ja bêdê zawsze pamiêtaæ kogoœ, kto da³ mi ze swej duszy ten
okruszek wiêkszy ni¿ œwiat - nadziejê.
Wiêc cokolwiek, kiedykolwiek i gdziekolwiek siê [...]
Zawsze bêdê pamiêtaæ ciebie.
Katarzyna Wiewióra

Moje miejsce
dla moich rodziców z okazji 39 rocznicy œlubu.

.
Mówi siê o rodzinie, ¿e jest podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹, ale czy jest ni¹ tylko wy³¹cznie?
Kilka tygodni temu kiedy pad³a propozycja, ¿ebym napisa³a coœ na temat rodziny. Zaczê³am siê zastanawiaæ,
czym jest dla mnie i jakby j¹ tu opisaæ, ¿eby nie wysz³o patetycznie i nieszczerze. Dosz³am do wniosku, ¿e nie
bêdê zaczynaæ od takich oczywistoœci jak to, ¿e rodzina jest podstaw¹ ¿ycia cz³owieka. Myœlê, ¿e przynajmniej
.
dla czytelników naszego pisma to jest sprawa bezdyskusyjna.
Ja chcia³am raczej poruszyæ kwestiê relacji miêdzy pokoleniami. Z mojej perspektywy to wygl¹da z pozoru dosyæ dobrze, a tak naprawdê nie jest zbyt ró¿owo. Dopiero niedawno zaczê³am rozumieæ, z czego wynikaj¹ konflikty w naszym domu. W sumie stwierdzi³am, ¿e mój ojciec ma racjê, mówi¹c, ¿e ja siê nie staram go zrozumieæ,
bo chyba rzeczywiœcie w pewnym momencie przesta³am siê staraæ. Chcia³am mu w ten sposób zrobiæ na z³oœæ,
bo wkurza³o mnie to, ¿e siê wiecznie mnie czepia i ¿e cokolwiek zrobiê, to jest z³e. Ale te¿ wydaje mi siê, ¿e im
wiêksza ró¿nica wieku miêdzy rodzicami a dzieæmi, tym ci pierwsi maj¹ wiêksze wymagania. W ka¿dej rodzinie
s¹ takie animozje, a potêguje siê to jeszcze bardziej, je¿eli zjawia siê w niej dziecko niepe³nosprawne. Zdarza siê
czasem, ¿e d³ugie za³amanie powoduje, ¿e to rodzice zdaj¹ siê byæ bardziej niepe³nosprawni. Tak jest w moim
przypadku, mimo wszystko chcê bardzo podziêkowaæ moim rodzicom, bo dali mi wszystko, co mogli najlepszego.
.
I mimo to, ¿e teraz idê w³asn¹ drog¹, to dziêki nim zawsze bêdê wiedzieæ, gdzie jest moje miejsce.
Katarzyna Wiewióra
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Festyn Podaj Rêkê
Kasia wybiera siê na studia socjologiczne na ATH. Jak wiadomo, wi¹¿e siê to z pewnymi wydatkami.
W zwi¹zku z tym 4 wrzeœnia br. odby³ siê festyn na osiedlu Z³ote £any, na którym miêdzy innymi zbierano fundusze na ten cel. Impreza mia³a te¿ na celu integracjê wszystkich obecnych: tych mniej i bardziej
.
sprawnych.
Naszym zdaniem takie dzia³anie jest bardzo dobre, bo wszyscy daj¹ pieni¹dze na szlachetny cel i przy okazji
mog¹ siê dobrze bawiæ. Je¿eli w ofercie organizatorów pojawi siê wojskowa grochówka, loteria fantowa
z super nagrodami i specjalnie przygotowane widowisko, przedsiêwziêcie nie mo¿e siê nie udaæ. Oczywiœcie
.
bardzo wa¿nym czynnikiem jest ³adna pogoda.
Osoba, na której rzecz zbiera siê pieni¹dze staje siê w jakiœ sposób s³awna. Bycie rozpoznawanym przez
ludzi na ulicy mo¿e byæ bardziej mêcz¹ce, ni¿ siê wydaje. Choæ zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy jest to mi³e
.
i sympatyczne.
Jeœli chodzi o sam¹ Kasiê i jej festyn, to nale¿y dodaæ, ¿e uzbierano 1500 z³, czyli akurat tyle, ile potrzeba
.
na pierwszy semestr studiów.
Je¿eli ktoœ z Pañstwa chcia³by wesprzeæ studiowanie Kasi prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia tel.: ( 033 ) 497 56 55
Ela i Sylwia (nieobecne na zabawie)

Zapraszamy
Ogólnopolski Teatr Niepe³nosprawnych zaprasza do wspó³pracy zespo³y, grupy artystyczne oraz aktorów
indywidualnych z ca³ej Polski i z za granicy. Udzia³ artystów nie jest ograniczony wiekiem, rodzajem niepe³nosprawnoœci ani miejscem zamieszkania. G³ównym celem Teatru N jest umo¿liwienie osobom niepe³nosprawnym aktywnego i twórczego wrastania w kulturê artystyczn¹ poprzez dzia³alnoœæ twórcz¹ i odtwórcz¹,
a tak¿e umo¿liwienie poszczególnym grupom artystycznym, w sk³ad których wchodz¹ osoby niepe³nosprawne,
prezentacji ich osi¹gniêæ i talentów w lansowanych przez nich formach twórczoœci teatralnej i artystycznej;Teatr
Niepe³nosprawnych ma do swojej dyspozycji scenê Teatru Ateneum wraz z widowni¹ i zapleczem raz na szeœæ
tygodni. W roku artystycznym wynosi to œrednio 9 do 10 dni na prezentacje spektakli teatralnych, organizacje
prób, inicjowanie i przeprowadzanie przegl¹dów artystycznych, festiwali oraz innych imprez artystycznych
promuj¹cych dzia³alnoœæ artystyczn¹. Nabór zespo³ów i grup artystycznych dokonywany jest na zasadach
naboru powszechnego, w drodze konkursu. Wiêcej informacji o Teatrze Niepe³nosprawnych mo¿na uzyskaæ
pod adresem Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych: tel.: (022) 628 22 65,
www.free.art.pl /niepe³nosprawni artyœci/
.

Przegl¹d Sztuk Teatralnych
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Bia³ej zaprasza na I Ogólnopolski Przegl¹d Sztuk
Teatralnych Porozmawiajmy o AIDS. Przegl¹d odbêdzie siê na zasadach trójetapowego konkursu na
autorsk¹ inscenizacjê z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i uzale¿nieñ. Autorskie inscenizacje mog¹ poruszaæ
problemy, sposób widzenia œwiata i rozwi¹zywania problemów zdrowotnych w jêzyku bliskim grupie
rówieœniczej. Regulamin przegl¹du i formularz zg³oszeniowy mo¿na otrzymaæ w biurze Powiatowego
Inspektora Sanitarnego Bielsko-Bia³a, ul. Broniewskiego 21, tel. (33) 812-57-63. Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ
do 15 paŸdziernika 2004 r.
.

Klub Dyskusyjny
Klub osób niepe³nosprawnych zaprasza na swoje spotkania. Proponujemy wspólne wyjœcia do kina, do teatru, do galerii, do kawiarni, gry towarzyskie i rozmowy przy kawie. Jesteœmy tak¿e otwarci na propozycje.
Spotykamy siê trzy razy w tygodniu - w poniedzia³ki, wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie œwietlicy œrodowiskowej Stowarzyszenia IGNIS przy ul. 11 Listopada (obok Kredyt Banku).
.
Zapraszamy!
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WOLONTARIAT
.

BIURO WOLONTARIATU Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki

Biuro Wolontariatu jest now¹ inicjatyw¹ Stowarzyszenia, choæ wolontariusze byli i s¹ zaanga¿owani w dzia³ania
Stowarzyszenia od pocz¹tku jego istnienia. Utworzenie Biura ma na celu zwiêkszenie aktywnoœci spo³ecznoœci
lokalnej w dzia³aniach statutowych Stowarzyszenia, a tak¿e rozpropagowanie efektów wolontariatu na zewn¹trz
i lepsz¹ koordynacjê dzia³añ. Z definicji wynika, ¿e wolontariat jest to bezp³atne, œwiadome i dobrowolne
dzia³anie na rzecz innych. Daje on mo¿liwoœæ ka¿demu i w ka¿dej dziedzinie ¿ycia zaoferowaæ cz¹stkê siebie innym. Wolontariusz mo¿e pracowaæ wszêdzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest misja naszego Stowarzyszenia, by zostali Wolontariuszami Teatru
Grodzkiego. Jedynym warunkiem wspó³pracy z nami jest twórcze i aktywne podejœcie wolontariusza do dzia³añ
warsztatowych. Prosimy o zg³aszanie sie do biura Stowarzyszenia, tel.: (033) 497-56-55
Jolanta Kajmowicz -Sopicka

Czym jest dla mnie wolontariat

Zwierzenia Marzeny

Wolontariat jest jednym z efektów moich poszukiwañ.
Chcia³am robiæ coœ konkretnego i maj¹cego sens, do
czego jestem przekonana. Zajêcia w Teatrze okaza³y
siê strza³em w dziesi¹tkê. Tutaj mogê przydaæ siê,
pomóc innym ludziom, sama siê czegoœ nauczyæ i zawrzeæ nowe znajomoœci. Praca tu daje mi wiarê w to,
¿e ludzie s¹ sobie nawzajem potrzebni, powinni o tym
g³oœno mówiæ i nie baæ siê prosiæ o pomoc. Dociera
te¿ do mnie coraz mocniej, i¿ wszyscy jesteœmy ró¿ni,
ale nasze osobowoœci i charaktery wzajemnie siê uzupe³niaj¹, tworz¹c bajeczn¹ uk³adannkê. Wszyscy te¿
jesteœmy w jakiœ sposób niepe³nosprawni, nie mo¿na
dzieliæ ludzi na nas - tych lepszych, oraz was - tych
gorszych. W jakiœ sposób œwiat przyzwyczaja nas od
dzieciñstwa, ¿e jesteœmy oceniani, ¿e prowadzimy nieustanny wyœcig o wszystko, co najlepsze... A tu mo¿na
podaæ sobie rêkê, zrobiæ przerwê w wyœcigu szczurów
i zwyczajnie cieszyæ siê tym, ¿e wokó³ s¹ inni ludzie.
Wa¿ne jest te¿ to, ¿e po prostu mo¿na podzieliæ siê
mi³oœci¹, której oby zawsze jak najwiêcej.
.

Pracownie zorganizowane przez Teatr Grodzki daj¹
wiele mo¿liwoœci nie tylko osobom niepe³nosprawnym,
ale tak¿e wolontariuszkom. Ja jestem jedn¹ z nich.
Tutaj mia³am okazjê nawi¹zaæ pierwszy, d³u¿szy kontakt z tymi osobami. Ma to dla mnie tym wiêksze znaczenie, i¿ obecnie studiujê oligofrenopedagogikê.
Na cotygodniowych spotkaniach udzielam pomocy
moim kole¿ankom i kolegom w przemieszczaniu siê,
co stanowi dla nich niema³y k³opot. Mam równie¿ czas,
¿eby z nimi porozmawiaæ, zapoznaæ siê z ich problemem, chorob¹, sposobem rehabilitacji oraz obserwowaæ, jak wspaniale radz¹ sobie z sytuacjami, w jakich siê znaleŸli. Mogê te¿ od nich otrzymaæ wiele rad.
Na przyk³ad Kuba, specjalista od informatyki, obieca³
udzieliæ mi kilku wskazówek w swojej dziedzinie.
Jednak nie to jest najwa¿niejsze, lecz fakt, ¿e tu mo¿na drugiemu cz³owiekowi daæ coœ zupe³nie bezinteresownie.
.
Marzena Cieœlar

Ela Sraga

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki powsta³o w Bielsku-Bia³ej w 1999 roku. Skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury zaanga¿owanych w teatraln¹ pracê warsztatow¹ z dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi z tzw. grup dysfunkcyjnych - œrodowisk patologicznych i zagro¿onych patologiami spo³ecznymi, dotkniêtych bied¹, cierpieniem i przemoc¹,
osób niepe³nosprawnych fizycznie i intelektualnie,
wy³¹czonych z wielu dziedzin ¿ycia.
.
JesteœMy powsta³o z potrzeby dzielenia siê doœwiadczeniami, które s¹ udzia³em Teatru Grodzkiego
na co dzieñ. Chodzi³o nam o dotkniêcie innoœci,

o stworzenie okazji do rozmów na wszelkie tzw. trudne
tematy, o postawienie wa¿nych pytañ: co ka¿dy z nas
mo¿e zrobiæ, by nie by³o miejsca na spo³eczn¹ margnalizacjê, na podzia³y w naszym najbli¿szym œrodowisku. A tak¿e o prezentacjê twórczoœci osób niepe³nosprawnych, w bardzo szerokim rozumieniu pojêcia
niepe³nosprawnoœci. Pierwszym i najwa¿niejszym
adresatem JesteœMy s¹ od pocz¹tku ludzie m³odzi,
którzy w³¹czyli siê aktywnie do wspó³tworzenia profilu
gazety. Pismo wydawane jest od 2002 roku, ukazuje siê nieregularnie i wci¹¿ szuka swojego w³asnego
kszta³tu. Niniejszy podwójny numer powsta³ pod has³em: Rodzina. Zosta³ on niemal w ca³oœci napisany,
zredagowany i wydrukowany przez uczestników grup
warsztatowych Pracowni Aktywizacji Spo³ecznej
Jesteœ Potrzebny! Teatru Grodzkiego.
.
15

Nieformalna rodzina
By³ sobie raz ksi¹dz Kuba, który pozna³ Bure Misie.
Potem przyprowadzi³ te¿ Bure NiedŸwiedze. I tak,
w skrócie, powsta³a Wspólnota Burego Misia: wspólnota przyjació³, którzy chc¹ razem spêdzaæ czas.
Oczywiœcie, to s¹ tylko has³a - tak naprawdê Bure
Misie to osoby niepe³nosprawne, a Bure NiedŸwie.
dzie to ich przyjaciele.
A piszê o tym dlatego, ¿e jest takie miejsce na
œwiecie, gdzie Bure Misie i Bure NiedŸwiedzie tworz¹
nieformaln¹ rodzinê. Tym miejscem jest Osada Burego Misia, niedaleko Koœcierzyny. W Osadzie mieszkaj¹ Bure Misie, które nie mog¹ mieszkaæ z w³asnymi rodzinami i kilkoro Burych NiedŸwiedzi. Tam wszyscy domownicy ¿yj¹ swoimi radoœciami i troskami. Wspólnie
siê pracuje, œwiêtuje i odpoczywa. Plany wakacyjne
tworzy siê razem. Wszyscy siê o siebie wzajemnie
troszcz¹, dbaj¹ o siebie - s¹ sobie bardzo bliscy, bo
przecie¿ spêdzaj¹ razem ca³y czas. Gdy ktoœ wyje¿d¿a na weekend, nieustannie myœli o tych, którzy zostali na miejscu. Oni te¿ pamiêtaj¹ - dzwoni¹, pisz¹
sms-y. Jest po prostu tak, jak w rodzinie. Nawet, gdy
zdarzaj¹ siê jakieœ niesnaski czy k³ótnie i tak jest jak
w rodzinie - ktoœ pokrzyczy, ktoœ przeprosi, wszyscy
.
wspólnie zastanowi¹ siê, jak naprawiæ sytuacjê.
Piszê to wszystko, bo chyba sama jestem troszeczkê w tej nieformalnej rodzinie. Bo myœlê nieustannie o Osadowiczach. W zimie zastanawiam siê
czy nie marzn¹, czy nie s¹ g³odni, czy Œwiêty Miko³aj
przyniesie im prezenty pod choinkê. Na wiosnê myœlê
o tym czy ju¿ wyros³y jakieœ roœlinki w osadowym
ogrodzie. A przez ca³y rok zastanawiam siê kiedy i jak
zorganizowaæ sobie wyjazd do Osady. I gdy tylko nadarzy siê okazja - jadê ich odwiedziæ... A przy okazji
napiszê te¿ - i to chyba nawet bêdzie na temat - kilka
.
s³ów o mojej prawdziwej, rodzinie.
A chcia³abym napisaæ, ¿e moi Rodzice i moja Siostra
s¹ bardzo kochani. I czasem nawet nie wiem, czy wolê jechaæ do Osady, czy spêdziæ czas ze swoj¹ prawdziw¹ Rodzin¹. Najlepiej by³oby, gdyby obie te rodzi.
ny mog³y siê spotkaæ.
Anna Reczek
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Rodzina -si³a czy s³aboœæ;
ciê¿ar czy skrzyd³a ?
Czym jest rodzina? Miejscem narodzin, opieki, bezpiecznego dorastania, Ÿród³em wiedzy i wzorów zachowañ i dzia³ania. Jest Ÿród³em mi³oœci, oparcia, si³y.
Rodzina znajduje siê na najwy¿szych pozycjach piramidy wartoœci, niezmiennie uwa¿ana za podstawow¹
/czytaj najwa¿niejsz¹/ komórkê spo³eczeñstwa. Zdrowa rodzina to zdrowe spo³eczeñstwo - staram siê
w to wierzyæ, mimo sytuacji i zdarzeñ pokazuj¹cych
coœ zgo³a innego. Czujê bezradnoœæ, gdy dostrzegam
dysfunkcje odbieraj¹ce rodzinie jej moc, dewaluuj¹ce
jej znaczenie. Po bezradnoœci przychodzi z³oœæ, a nastêpnie refleksja: mo¿e nie jestem tak bezsilna jak
mi siê wydaje, mo¿e s¹ dzia³ania, które pozwol¹ mi
uwierzyæ, ¿e rodzina jest wa¿na i mimo licznych kryzysów pozostaje jednym z istotniejszych budulców
.
osobowoœci cz³owieka.
Pracuj¹c z m³odzie¿¹ widzê, ile znaczy dla nich nieformalna grupa rówieœnicza. Koledzy, znajomi, przyjaciele staj¹ siê istotn¹ czêœci¹ mikroœrodowiska m³odych ludzi. Maj¹ nierzadko decyduj¹cy wp³yw nie tylko
na sposób spêdzania czasu, akceptowany ubiór, ale
równie¿ na hierarchiê wartoœci akceptowanych b¹dŸ
odrzucanych, czêsto pod wp³ywem grupy. Dlatego tak
wa¿na jest mo¿liwoœæ bycia w obrêbie dzia³ania takiej
nieformalnej grupy. Daje to szansê ogl¹du spraw
nurtuj¹cych jej cz³onków, kierowania energii w kierunku
ogólnie akceptowanym, bycia obok na wypadek gdyby
ktoœ starszy /doœwiadczony?/ by³ potrzebny. Zdarza siê,
¿e mogê w czymœ pomóc, czasem pomocna jest
po prostu obecnoœæ, uwaga skierowana na drugiego
cz³owieka, bezwarunkowa akceptacja prawa jednostki
do w³asnych pogl¹dów, odrêbnoœci, wyj¹tkowoœci.
Zdarza siê, ¿e m³ody cz³owiek znajduje w grupie to,
czego nie jest w stanie znaleŸæ z ró¿nych wzglêdów
w domu rodzinnym: poczucie wiêzi i przynale¿noœci.
Grupa poprzez realizacjê wspólnych przedsiêwziêæ
integruje siê, wyzwala w poszczególnych jej uczestnikach chêæ podejmowania kolejnych dzia³añ. Budzi siê
aktywnoœæ do kreowania rzeczywistoœci wokó³ siebie.
To, co najbardziej ceniê u m³odych ludzi, to w³aœnie kreatywne podejœcie do otaczaj¹cego œwiata. Tworzenie
rzeczywistoœci wokó³ siebie, a nie tylko jej bierne kon.
sumowanie.
Praca z m³odzie¿¹, poza mo¿liwoœci¹ pomocy w rozwi¹zaniu ich problemów, pokazania mo¿liwoœci wyboru ró¿nych dróg, jest dla mnie osobiœcie antidotum na
z³o i bezdusznoœæ œwiata. Biorê /bez pytania czy mogê/ ich optymizm, radoœæ, wiarê w cuda i wszystkie
przywileje m³odoœci z prawem do pope³niania b³êdów
.
w³¹cznie.
Krystyna Gotkowska - Basiñska pedagog i psychoterapeuta,
Supervisor projektu (czyli ktoœ, kto siê przygl¹da i pomaga,
gdy jest taka potrzeba)
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