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Barwy Żywca

W Żywcu
też jest
różnorodność!

Uczniowie SP nr 5 w Żywcu poznali prawosławne ikony

Zdjęcie na okładce i obok Lucjusz Cykarski

Spacer po żydowskim cmentarzu w Zabłociu

Oryginalna fryzura, nietypowy
ubiór, niepełnosprawność czy ciemniejszy kolor skóry – innym można
czuć się z bardzo różnych powodów.
Od kilku już miesięcy spotykamy się
z uczniami żywieckich szkół i rozmawiamy o tolerancji i o tym, z jakich
powodów można poczuć się tym innym.
Bardzo łatwo jest sprawić, by
człowiek poczuł się obco. Będziemy
wspólnie pracować nad tym, by w Żywcu wszyscy ludzie, bez względu na
wygląd, kolor skóry czy wyznawaną
religię, czuli się na swoim miejscu
i u siebie. Dzięki różnorodności, każdy może czuć się kimś wyjątkowym,
niepowtarzalnym.
Efektem warsztatów są właśnie
„Barwy Żywca”, gazeta stworzona
przez uczniów. To właśnie przy jej
pomocy wspieramy otwartość i akceptację dla różnorodności rzeczywistości. Zaczęliśmy już prace nad kolejnym numerem. Chcesz się do nas
przyłączyć? Zapraszamy do współpracy: ewa@klamra.org .
Ewa & Dariusz

Warsztaty graffiti z młodzieżą z Kopernika

Warsztaty i gazeta to część projektu „Wspólny Żywiec” realizowanego już trzeci rok przez
Fundację Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.klamra.org. Szukaj też „Barw Żywca” na Facebooku.
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Zdjęcia Lucjusz Cykarski

Warsztaty graffiti z młodzieżą z Kopernika

Akcja pt. Malarze pokojowi – zamalowywanie rasistowskich napisów w miejscowości Wieprz
3

Barwy Żywca

Życie trzeba przeżyć,
nie da się go nauczyć
AGNIESZKA DANEL
11 października 2013 roku
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu
mieliśmy zaszczyt gościć pana
Krzysztofa Gardasia – alpinistę, który jako pierwszy niepełnosprawny człowiek zdobył górę Elbrus. Spotkanie to
odbyło się z inicjatywy Fundacji Klamra, która pracuje m.in.
na rzecz osób niepełnosprawnych.
W Żywcu powstał mural
pt. „Niewykluczone”, którego
jednym z bohaterów jest pan
Krzysztof.
W dniu poprzedzającym
spotkanie czternastu uczniów
naszej szkoły, razem z panem
Dariuszem Paczkowskim z fundacji, przygotowało szablony
z podobizną naszego gościa,
które zostały wykorzystane do
stworzenia muralu.
Spotkanie z panem Krzysztofem było bardzo ciekawe
i poruszające. Opowiedział
nam historię swojego życia,
o tym, jak doszło do wypadku,
i jak radził sobie w tej trudnej
sytuacji. Miał wzloty i upadki.
Jednak udało mu się odbudować wiarę w to, że może robić
to, co kocha i żyć normalnie.
Mieliśmy okazję zobaczyć
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Spotkanie z Krzysztofem Gardasiem w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Żywcu

Krzysztof Gardaś pokazywał zdjęcia ze swoich wypraw

Barwy Żywca

zachwycające zdjęcia, które przedstawiały przygody pana Krzysztofa. Nie zawsze było łatwo,
lecz dzięki motywacji i wsparciu przyjaciół osiągnął swój cel. Miałam okazję osobiście porozmawiać z naszym gościem, który powiedział mi,
że najważniejszym wydarzeniem w jego życiu
były narodziny syna.
Na końcu rozmowy usłyszałam od niego życzenia powodzenia, które dużo dla mnie znaczą
i na pewno zmobilizują do dalszego działania.
Sama jestem niepełnosprawna i rozumiem problemy takich ludzi.
Życie nie zawsze niesie dobre niespodzianki,
lecz nie należy się poddawać. Bo przecież: „Życie trzeba przeżyć, nie da się go nauczyć”.

Krzysztof Gardaś przed muralem
„Niewykluczone”, więcej o muralu na str. 6-7

Zdjęcia z archiwum redakcji

autorka jest uczennicą
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu
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Namalowali superbohaterów
Od niedawna na ścianie
przy ul. Rzecznej w Żywcu
można zobaczyć pięcioro
superbohaterów. To
niepełnosprawne osoby
pełne nieprzeciętnej pasji
i energii.
Mural pt. „Niewykluczone”
powstał w ramach projektu
Fundacji Klamra „Wspólny Żywiec” przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Do
współpracy zaprosiliśmy także Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej. Pomocy udzieliła właścicielka ściany.
Na ścianie przy ul. Rzecznej
6 w Żywcu zobaczyć można teraz pięcioro superbohaterów.
Są to osoby niepełnosprawne, których nieprzeciętne
osiągnięcia mogą być inspiracją dla młodzieży. Dzięki akcji uczniowie kilku żywieckich
szkół spotkali się z niektórymi
bohaterami muralu.
– Spotkania z naszymi superbohaterami były bardzo inspirujące, nauczyły młodzież otwartości i pozwoliły przełamać
stereotypy nie tylko wobec osób
niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że uczniowie zaczną inność i różnorodność traktować
jako możliwość nauki i inspiracji
– mówią pomysłodawcy akcji.
redakcja
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Krzysztof Gardaś to alpinista. Zdobył m.in. Mount Blanc,
Aconcaguę i Kilimandżaro. W 2001 r. jako pierwszy
niepełnosprawny człowiek stanął na szczycie Elbrusa.

Michał
Bałdyga
to artysta,
performer,
twórca
instalacji.
Jest twórcą
kampanii
artystyczno-społecznej
„Wszyscy
jesteśmy
superbohaterami”

Barwy Żywca

Marcin Kornak ze Stowarzyszenia
Nigdy Więcej

Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji
Humanitarnej

Zdjęcia z archiwum redakcji, Lucjusz Cykarski

Sławomir Brak jest dziennikarzem, dwukrotnym
mistrzem Polski w tenisie stołowym i wielokrotnym mistrzem województwa w tej
dyscyplinie sportowej.

Mural cieszy się zainteresowaniem przechodniów
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Barwy Żywca

Żywiecka tradycja na ścianie Papiernika
ALEKSANDRA ZABIELNY, LAURA SIWEK

Do namalowania muralu o Jukacach przekonało mnie spotkanie
z Łukaszem Borakiem. Człowiekiem, który pielęgnuje tradycję, jakiej
nie ma żadne inne miasto na świecie. Malując ten mural chciałem także
wzmocnić mieszkających w mieście Romów – mówi Dariusz Paczkowski.
REDAKCJA: Skąd pomysł na mural,
którego bohaterami są Jukace, kolorowi
i bardzo oryginalni przebierańcy, którzy
przemierzają ulice Żywca w okresie
Sylwestra i Nowego Roku?
DARIUSZ PACZKOWSKI: Rozmawiałem z panem Markiem Regielem, szefem Miejskiego
Centrum Kultury w Żywcu, o możliwości współpracy i namalowaniu czegoś na elewacji Klubu
Papiernik. Wybór padł na Jukacy, bo to tradycja
bardzo ściśle związana z Zabłociem, tą częścią
Żywca, w której działa ten klub. To ewenement
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na skalę światową, nigdzie poza Zabłociem Jukacy nie ma.
Fundacja Klamra realizuje teraz projekt, który
ma poprawić sytuację żywieckich Romów. Chcemy to zrobić poprzez przybliżanie reszcie mieszkańców ich ciekawej historii i tradycji. Organizujemy w tym celu warsztaty, wykłady itd.
Ale co wspólnego mają ze sobą Romowie
i Jukace?
To proste: i Romowie i Jukace mają tradycję
inną, niż pozostali mieszkańcy. Są w pewien

Fot. z archiwum redakcji

Barwy Żywca

Łukasz Borak opowiedział uczniom o tradycji Jukacy

sposób „inni”. To, że się różnią od reszty mieszkańców, wcale jednak nie znaczy, że należy ich
się bać. Wręcz przeciwnie, ta inność bardzo
ubogaca miasto, to dla niego dodatkowa wartość. Poprzez Jukacy chcę pokazać, że tradycja
to coś, co naprawdę warto kultywować. Moim
zdaniem to dobry pomysł na wspieranie społeczności romskiej – pokazanie, że mają kulturę, którą trzeba cenić i kultywować. To daje siłę.
Do namalowania muralu o Jukacach mającego pomóc żywieckim Romom przekonało mnie
ostatecznie spotkanie z Łukaszem Borakiem.
Mógłbyś nam coś o nim opowiedzieć?
Łukasz to człowiek, który żyje tradycją swojego Zabłocia, jest takim lokalnym patriotą. I kiedy na spotkaniu z dziećmi mówił z pełną mocą:
„…macie swoją kulturę, tradycję, bądźcie z niej
dumni, pielęgnujcie ją, bo to daje siłę”, wiedziałem, że to może wzmocnić także romskie dzieci. Łukasz opiekuje się grupą Jukacy. Pochodzi
z Zabłocia, jest – jak każe tradycja – kawalerem.
Wcześniej Jukacem był jego ojciec.

nr 9. Opowiadał o tej tradycji, o postaciach,
o tym, co która z nich znaczy i jaką rolę odgrywa
w grupie Jukacy. Miał ze sobą bardzo ciekawe
rekwizyty. Maskę, charakterystyczną, szpiczastą
czapkę, jakie noszą na głowach przebierańcy,
pas z dzwonkami, bat. Przekonywał uczniów,
że mamy w Żywcu coś wyjątkowego, o co warto i należy dbać.
Zajęcia odbyły się we wrześniu. W drugiej
części, zorganizowanej już w Papierniku, wzięli
udział uczniowie. Zaprosiłem ich do przygotowania szablonów płatków śniegu, które odbiliśmy potem na całym muralu. Pokazałem także
uczestnikom warsztatów, jak władać sprajem,
jak trzymać pojemnik z farbą, itd.
Zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno część
osób przechodzących obok muralu nie zna tradycji Jukacy i nigdy nawet o niej nie słyszała,
dlatego zdecydowaliśmy, żeby na ścianie pojawił się napis wyjaśniający, co mural przedstawia, że to grupa kolędników z Zabłocia.
Młodzież pomogła mi przy malowaniu tła,
natomiast już przy malowaniu samych postaci
wsparł mnie Maciej Szymonowicz Kamerski, etnograf, fuzjoner, człowiek, który wprowadził do
świata graffiti beskidzką góralszczyznę.
Podobno malowaliście mural w nocy?
Tak. We wrześniu dzień jest jeszcze dosyć
długi, a my potrzebowaliśmy ciemności. Po co?
Przy pomocy rzutnika i zdjęć narysowaliśmy na
ścianie kontury sylwetek Jukacy. Dzięki temu
uchwyciliśmy proporcje i różne detale.
Jak reagowali ludzie?

Jak wyglądało malowanie muralu?
Zaczęliśmy od takiego merytorycznego wstępu. Łukasz poprowadził zajęcia w dwóch żywieckich szkołach podstawowych: nr 1 oraz

Na początku zaskoczeniem, bo ta elewacja
zawsze była szara. Nie wiedzieli, co malujemy.
Ale każdego dnia muralu przybywało. Gdy zobaczyli, co będzie przedstawiał, zaczęli to doce9

Zdjęcia na str. 10 i 11 Lucjusz Cykarski
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niać, mówić, że wreszcie widać, że to miejsce to
dom kultury. Zaczęli też przychodzić pod ścianę
mieszkańcy, którzy rozpoznali się na muralu.
Okazuje się, że na muralu jest na przykład
pan, który przez wiele lat chodził w grupie przebrany za Babkę. Teraz nie może, bo ma chore
nogi. Na muralu rozpoznał go jakiś inny Jukac
i zrobił zdjęcie ściany, żeby mu to pokazać.

poganiaczy. Babka ma zawsze końcowy numerek, czyli niby najmniej ważny, ale ona też musi
być. Ma miotłę, symbolizuje wiosnę i nowe życie. Czasem w grupie Jukacy jest ludzi mniej,
czasem więcej, ale jedno się nie zmienia: Jukace
z Zabłocia są jedyni na całym świecie.

Byłeś Jukacem? Co myślisz o tym zwyczaju?

Pracowałem około tygodnia. Głównie w ciągu
dnia, ale jak już wspominałem, z powodu konieczności sięgnięcia po rzutnik poświęciliśmy
na to także jedną noc. Gdy robiliśmy podkład,
padał deszcz. Ludzie myśleli, że niebieskie zacieki na ścianie to właśnie efekt ulewy, a to było
zamierzone.
autorki są uczennicami
Gimnazjum nr 2 w Żywcu

Nie jestem rodowitym mieszkańcem Żywca,
przeprowadziłem się tutaj z Grudziądza. Byłem
już za stary, żeby się tego uczyć (śmiech). Widziałem Jukacy parę razy, zawsze chciałem ich
namalować.
Dla mnie fascynujące jest, z jakim zapałem
opowiada o tym zwyczaju Łukasz. To dzięki
niemu wiem, co przedstawiają poszczególne
postacie. Kasjer to np. osoba zasłużona, doświadczona i odpowiedzialna za całą grupę.
Ma pomocników, Białego i Czarnego, a także

Ile czasu zajęło malowanie tego muralu?

Dariusz Paczkowski, współprezes
Fundacji Fundacja Kamra, działacz społeczny
i streetartowiec

Program „Wspólny Żywiec” Fundacja Klamra realizuje od 2010 roku. Poprzez swoje działania
fundacja propaguje tolerancję. Aktywiści dużo uwagi poświęcają sytuacji jedynej mniejszości
etnicznej w Żywcu – społeczności romskiej. „Wspólny Żywiec” to m.in. warsztaty, panele
dyskusyjne, wystawy, wykłady.
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Co mieszkańcy myślą o muralu?
ALEKSANDRA ZABIELNY
LAURA SIWEK
Janusz i Leszek – Zabłocany
z ulicy Sadowej 8
W czasach, gdy byliśmy
dziećmi, w tym domu kultury na
Zabłociu odbywały się różne
zajęcia artystyczne, teatralne,
było też kino. Zauważyliśmy, że
elewacja tego budynku została odnowiona. Na samym początku myśleliśmy, że to jacyś
chuligani zniszczyli dom kultury, malując go na niebiesko.
Dopiero gdy okazało się, że
zostały tam przedstawione postacie Jukacy, to zrozumieliśmy,
że to było celowe działanie,
a nie żaden wandalizm.
Nie tak prosto jest zostać Jukacem. Przebierańcami mogą
być tylko kawalerowie. „Karierę” dziada noworocznego
zaczyna się od postaci Babki. Trzeba się sprawdzić. Nie
można popełnić żadnego błędu, inaczej jest się usuniętym
z grupy. Gdy młodzieniec sprawdzi się w roli Babki, może zostać Diabłem. Bardzo ważną
postacią w grupie przebierańców jest Poganiacz (Skarbnik),
który rozdziela zebrane pieniądze na zabawę, na kościół i na
potrzeby własne.
Kiedyś każdy Jukac miał swój
numer identyfikacyjny. Po to,
by mimo zakrytych twarzy moż-

ki, które wydają ten charakterystyczny, słyszany z daleka
dźwięk. Przebierańcy wędrują
od domu do domu składając
ludziom życzenia. O g. 5 nad
ranem w Nowy Rok w kościele św. Floriana odprawiana jest
msza. To chyba jedyny kościół
na świecie, w którym do mszy
służy Diabeł (śmiech).
Niestety, ten ciekawy zwyczaj upada. Młodzież woli bawić się na imprezach, niż podtrzymywać tradycję. Szkoda,
że tak się dzieje, ponieważ ten
zwyczaj odróżnia Zabłocie od
reszty świata.
Pani Wiesława
Elewacja bardzo mi się podoba, ale nie wiedziałam, co
przedstawia, bo jestem nie
z Żywca, tylko z Łodygowic.
Ale wnuczka, którą przyprowadzam na zajęcia do Papiernika,
wyjaśniła mi, że to są Jukace.

na było poznać, kto jest kim.
Dziady chodzą we własnoręcznie zrobionych strojach, ich najważniejszą częścią są dzwon-

Pani Wanda
Tradycja trochę zanika, szkoda. Dawniej tych grup było
o wiele więcej. W domu kultury odbywały się tzw. gody, na
które przychodziło bardzo wielu
mieszkańców. Mój mąż do dzisiaj chodzi w sylwestrową noc
oglądać przebierańców.
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Fot. Lucjusz Cykarski

Nowy Rok przy dźwiękach
dzwoneczków
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kumetrowy bat ze specjalną
końcówką umożliwiająca trzaskanie.
Nikt w Żywcu nie wyobraża
sobie Nowego Roku bez Jukacy. Mają specjalny dyplom od
burmistrz miasta Antoniego

Szlagora, na którym można
przeczytać: „Niech nieprzerywalnie Nowy Rok witany będzie w Żywcu przy dźwiękach
dzwoneczków i strzelaniu bata
żywieckich Jukacy”.
redakcja

zdjęcie z archiwum Jukacy z Zabłocia

Dziady żywieckie, inaczej niż
kolędnicy z okolicznych wiosek, są zwane Jukacami.
Kolędowanie rozpoczyna się
w wieczór sylwestrowy. Jukace zbierają się na placu przed
dworcem kolejowym w Żywcu,
skąd wyruszają na różne zabawy sylwestrowe.
Jak wygląda żywiecki Jukac?
Na głowie ma czapkę w formie
stożka, na której wypisany jest
nowy rok. To tzw. ciaka, zdobi ją pompon. Maska na twarzy Jukaca wykonana jest najczęściej z kawałka baraniego
runa, ma wycięte otwory na
usta i oczy. Do pasa przebierańca przypięte są dzwonki.
Jukac „uzbrojony” jest w kil-

Barwy Żywca

JUBILEUSZ specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego w żywcu

zdjęcie z archiwum szkoły

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Żywcu im.
Marii Grzegorzewskiej
w Żywcu obchodzi w tym
roku jubileusz 45. lecia istnienia. Z tej okazji w placówce
odbyła się rocznicowa impreza. Zaproszeni goście mogli
zobaczyć program artystyczny
przygotowany przez wychowanków placówki. Było bardzo ciekawie!
redakcja

Tolerancja czyli co?
Zapytaliśmy dzieci przychodzące na zajęcia plastyczne
do Papiernika, co należy rozumieć przez słowo tolerancja.
Klaudia, 11 lat
Tolerancja to szacunek dla odmienności.
Emilia, 10 lat
Tolerancja to akceptowanie drugiej osoby taką,
jaka jest.
dziesięciolatek
Tolerancja oznacza, że trzeba być miłym
i szanować czyjąś pracę.

Aleksandra, 10 lat
Tolerancja dla mnie to grupa dzieci, które
pracują razem.
Maja, 10 lat
Słowo tolerancja znaczy dla mnie szacunek dla
innych ludzi, na przykład różniących się od nas.
Małgosia, 10 lat
Dla mnie słowo tolerancja znaczy szanować
i być miłym dla innych.

Martyna, 9 lat
Tolerancja to szanowanie czyjegoś słowa.
Weronika, 8 lat
Moim zdaniem tolerancja to bycie dla siebie
miłym.

Dziękujemy dzieciom za to,
że zechciały wziąc udział w naszej sondzie :-)
redakcja
13

Fot. z archiwum redakcji
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IGOR LOREK, MONIKA WYRÓD, ALEKSANDRA ZABIELNY, LAURA SIWEK

Integracja zaczyna się
w przedszkolu
- W Żywcu od kilku już lat realizowany jest ministerialny Program
na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. To przynosi efekty – mówi
Tomasz Terteka.

TOMASZ TERTEKA: To mniej więcej 150 osób
pochodzenia romskiego. Trzeba jednak podkreślić, że te dane są ruchome. Po pierwsze, z powodu migracji. Romowie przemieszczają się po
Polsce. Emigrują także za granicę, m.in. do Wielkiej Brytanii. Przemieszczają się także na terenie
samego miasta, kiedyś mieszkali w Sporyszu.
Druga sprawa, dla której trudno precyzyjnie
określić liczebność Romów, to kwestie związane
z biurokracją. Czasem w mieszkaniu zameldowanych jest 4-5 Romów, ale okazuje się, że tak
14

Fot. Igor Lorek

REDAKCJA: Ilu Romów mieszka teraz
w Żywcu?

Tomasz Terteka

Fot. Lucjusz Cykarski
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naprawdę mieszka ich tam więcej. Nie zawsze
też od razu załatwiają np. formalności związane z zarejestrowaniem dziecka w Urzędzie Stanu
Cywilnego.

skimi, ale większość z nich to osoby bezrobotne,
korzystające z pomocy społecznej. W czasach,
gdy wzrasta bezrobocie, może to być punktem
zapalnym.

Czy są jakieś problemy w stosunkach
pomiędzy Romami i pozostałymi
mieszkańcami miasta?

Co robi się w Żywcu, by zmienić
stereotypowy wizerunek Romów, by ich
zintegrować z resztą społeczeństwa?

Jeśli są problemy, to są związane z różnymi incydentami po jednej czy po drugiej stronie. Jest ich jednak zdecydowanie mniej, niż
w pierwszej połowie lat 2000. Wtedy dochodziło do sytuacji, gdy Romowie byli nękani.

W Żywcu od kilku już lat realizowany jest ministerialny Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych finansuje m.in. zatrudnianie asystentów
romskich. To osoby ze społeczności romskiej,
które pomagają dzieciom przystosować się do
warunków szkolnych. Odprowadzają je na lekcje, są łącznikami pomiędzy szkołą a społecznością romską.
Ze środków ministerialnych finansowane są
również podręczniki oraz nauczyciele wspomagający. Natomiast z żywieckiego budżetu finansowane są zajęcia na świetlicach. Finansujemy

Z czego to wynika?
Moje zdanie jest takie, że to efekt niezrozumienia, niezdawania sobie sprawy z ich odrębności. Kwestią drażliwą jest też ich status społeczny. Ktoś z nich pracuje na kolei, niektórych
zaktywizowaliśmy robiąc ich asystentami rom-
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także posiłki dla romskich dzieci. Program zaczyna się już w przedszkolu, do którego zaczynają
chodzić trzylatki.
Nie tylko Urząd Miejski w Żywcu zajmuje się
sprawami Romów, działają na ich rzecz organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Klamra. Dzięki temu w mieście odbywają się np. Dni
Romskie. To trudna, mozolna praca, ale widać
efekty. Sto procent dzieci romskich chodzi do
przedszkoli.
Nauka może niwelować różnice społeczne.
Bardzo ważna jest np. kwestia języka. Dzieci
romskie rozmawiają w domach po romsku. Rówieśnicy odsuwają się potem od nich, bo nie
znają ich języka. Właśnie m.in. to próbujemy
zmienić.
Jak dawno Romowie są w Żywcu?
Tego nie wiadomo. Romowie, którzy ocaleli
z holocaustu, osiedli się głównie na południu
Polski, m.in. w rejonie Nowego Targu. W latach
60. kazano im zmienić tryb życia, zamieszkać
gdzieś na stałe. Zaczęli migrować, osiedlając
się. Myślę, że wtedy pojawili się w Żywcu.
Czy Romowie psują wizerunek Żywca?
Skrajne grupy narodowe mogą uważać, że
wszyscy obcy są źli. Ja nie uważam, żeby psuli.
Jakieś antagonizmy oczywiście zawsze są, ale
nie uważam, żeby to wpływało na wizerunek
miasta.
Czynnik związany z kryzysem powoduje, że
wzmacnia się tendencja, by nienawidzić obcych.
Na szczęście grupy o takich poglądach nie są
w Żywcu duże. Z drugiej strony można zauważyć, że dzieci romskie coraz lepiej się asymilują
z polskimi. Boimy się przede wszystkim nieznanego. Obcość oswojona już nie jest taka straszna.
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Szkoda, że tak wielu Romów nie ma pracy,
bo to przecież także jest asymilacja, możliwość
wymiany poglądów.
Jakie dzielnice zamieszkują Romowie?
Budynki socjalne na osiedlu Kabaty, mieszkają też przy ul. Brackiej.
Dlaczego miasto wydzieliło Romom strefę
do mieszkania? Czy to nie jest forma
izolacji?
Wspominałem, że większość Romów nie pracuje, chcemy im pomagać, a nie mamy gdzie
indziej mieszkań socjalnych i komunalnych. Nie
jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale nic innego na razie nie mamy do zaproponowania. Ale
to nie jest tak, że na tym osiedlu są bloki romskie. Mieszkańcy są wymieszani.
Czy kultura Romów jest szanowana? Czy
cieszy się zainteresowaniem?
Wydaje mi się, że obyczaje, tradycyjna kultura romska zanikają. U nas nie ma np. zespołu
romskiego. Chcieliśmy stworzyć taki zespół, ale
nie ma w Żywcu osób, które mogłyby do niego
należeć.
Igor Lorek i Monika Wyród to
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Żywcu
Aleksandra Zabielny i Laura Siwek
są uczennicami Gimnazjum nr 2 w Żywcu

Tomasz Terteka jest rzecznikiem prasowym
Urzędu Miejskiego w Żywcu

Zdjęcia z archiwum Liceum ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika, z archiwum redakcji i Igor Lorek

Barwy Żywca

Listopadowy numer „Barw Żywca” przygotowali uczniowie żywieckich szkół:
Gimnazjum nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
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Fot. z archiwum redakcji

wiersze agnieszki danel

Agnieszka Danel jest członkiem redakcji „Barw Żywca”
MIŁOŚĆ
Kochaną być to szczęście mieć
Kochać Ciebie to nie grzech
Oczy twe mówią, że kochasz mnie
Dłonie twe tulą mnie.
Usta me pragną Cię!
Ja i ty to miłość jest
Miłość łączy dusze dwie
I rodziną staje się.
Uczucie to tak silne jest
Sprawia, że uśmiecham się
Z każdym dniem czuję
Jesteś coraz bliżej mnie.
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MOJA RODZINA
Rodzina to:
mama i tata
babcia i dziadek
brat i siostra.
Wspólne wspomnienia
radosny dom
wesołe chwile.
Śniadanie razem zjedzone
rozmowy i płakanie
zdrada i zaufanie.
Serce złamane i roześmiane
z rodzinką, z rodzinką
każdy dzień upływa ze śmieszną i smutną
minką.

Barwy Żywca

KOCHANA CIOCIA
Traktować Ciebie jak drugą mamę
Nie boję się, bo jesteś zawsze blisko mnie
Pierwsza wyciągnęłaś do mnie dłoń
Kiedy miałam trudne chwile w życiu.

Schowane gdzieś daleko,
gdzieś na dnie morza i nad rzeką,
gdzieś w pudełku kolorowym
gdzieś na dnie serca ukryte.

Kiedy mam pochmurne dni
Kiedy mam wszystkiego dość
Kiedy nic nie udaje się
Kiedy potrzebuję porozmawiać.

Śpieszmy się łapać marzenia
Cieszmy się każdą chwilą życia,
Jakie los nam daje
A życie nasze nabierze różnych niespodzianek.

Wtedy wiem, że jesteś Ty
Zawsze mnie wysłuchasz
Doradzisz szczerze.
Ciociu kochana, dziękuję Ci
Za wszystko, co dla mnie robisz
Dzięki Tobie czuję, że jestem potrzebna.

WSPOMNIENIA
Choć nie jesteś blisko mnie
Całym sercem kocham Cię
I ty dobrze o tym wiesz
Chociaż nie ma przy mnie Cię

Za uśmiech Twój uroczy
Za dobre serce Twe
Za to, że tuliłaś mnie do snu
I mówiłaś „kocham
Z całego serca cię”.

NADZIEJA W GWIAZDACH
Gwiazdy na ciemnym nocnym niebie
Błyszczą wokół siebie
Tysiące światełek gdzieś w oddali
Świecą niosąc mi nadzieję,
Że kiedyś wyzdrowieję.
O czym rozmawiają?
Co przyniosą mi?
Czy przekazać coś chcą?
Czy namalują lepsze dni?...

Czuję, że anielską opieką otaczasz mnie
Wskazujesz drogę, którą mam przez życie iść
Nauczyłaś mnie mówić, mamo
Nauczyłaś pisać, czytać, liczyć też
Dziękuję Ci, mamo

MARZENIA
Jak się marzy to się wszystko zdarzy,
marzenia dobrze mieć
małe, duże, wielkie też.

Bóg uśmiecha się do mnie przez gwiazdy
I tylko on wie, co w życiu czeka mnie...
Mój los zapisany jest w gwiazdach,
Więc z nadzieją wciąż modlę się,
Bo może Bóg kiedyś wysłucha mnie...

Agnieszka Danel jest uczennicą II klasy szkoły
przysposabiającej do pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. Wiersze pisze od roku.
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