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BARWY ŻYWCA

Mural malowała grupa młodzieży romskiej i nieromskiej
z Macedoni, Albanii, Niemiec i Polski

Mniejszości są w większości. Każdy człowiek jest inny,
a nam zależy na tym, byśmy
każdego dnia uczyli się cieszyć
tą różnorodnością. Z otwartością, ale także z wzajemnym
szacunkiem poznawali się,
uczyli się od siebie nawzajem
różnych ciekawych i cennych
rzeczy.
By móc dzielić się wiedzą
z innymi, trzeba też znać dobrze swoją historię i kulturę.
Dlatego kultywując lokalne
tradycje, ucząc się lokalnej historii, ubogacamy świat i jego
wielokulturowość.
Dariusz Paczkowski,
współprezes Fundacji Klamra

Tak powstaje plac zabaw na osiedlu Kabaty
Warsztaty i „Barwy Żywca” 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.
Pomagają nam uczniowie żywieckich szkół:
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika,

Zdjęcia: redakcja

Zdjęcia na okładce (przód i tył): Andrzej Grzymała-Kazłowski: Karolina Buriańska na planie filmowym jako matka Papuszy

MNIEJSZOŚCI
SĄ
W WIĘKSZOŚCI

Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz
Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie
w Świnnej.
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Zajęcia dla urzędników prowadziły Elżbieta MirgaWójtowicz i Anna Makówka-Kwapisiewicz

Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski
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Fot. Lucjusz Cykarski

Karolina Buriańska wraz z mamą podczas kręcenia filmu „Papusza”

Warsztaty na osiedlu socjalnym Kabaty
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PRÓBUJAC ŻYĆ INACZEJ…
ŻYWIECKA PREMIERA „PAPUSZY”
MARCJANNA OSOBNIAK

„Papusza” – czyli lalka, to
historia pierwszej romskiej poetki, która dzięki własnej determinacji nauczyła się czytać
i pisać. Akcja rozpoczyna się
w 1910 roku, a kończy w latach 80. XX wieku. Możemy
zobaczyć czasy świetności
romskiej kultury oraz dużo się
o niej dowiedzieć. Sama bohaterka jest postacią bardzo
wrażliwą i pamiętliwą. Dzięki
Jerzemu Ficowskiemu, młodemu chłopakowi, który wędruje razem z taborem, kobieta
decyduje się na spisanie swojej poezji. Jej praca w późniejszych latach zostaje wydana.
Niestety Romom się to nie podoba i oskarżają ją o zdradę
wewnętrznych tajemnic.
Zainteresowanie filmem
było ogromne. Organizatorzy nie spodziewali się faktu,
iż kino będzie wypełnione po
same brzegi. Na premierę filmu przybyła także liczna publiczność romska, a rodzina
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Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

11 grudnia o godzinie 20.00 w kinie Janosik odbyła się żywiecka
premiera filmu „Papusza”, której główną atrakcją było spotkanie z rodziną
Buriańskich. Wzięli oni udział w zdjęciach do tego filmu.
Spotkanie poprowadził Dariusz Paczkowski z Fundacji Klamra. Jednym
z celów tej fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego i integracji
między ludźmi.

Karolina podczas kręcenia filmu „Papusza”

Fot. Lucjusz Cykarski
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Spotkanie w kinie Janosik po premierze filmu „Papusza”
Buriańskich została przywitana
brawami. Karol – ojciec Karoliny i mąż Jovy – opowiedział
historię ich przygody z filmem.
Bardzo mocno podkreślał własną tożsamość. Głowa rodziny
czuje się Polakiem. Poruszył
także temat rasistowskich napisów na temat Romów. Karolina – grająca matkę Papuszy
– ma 12 lat i uczęszcza do szóstej klasy szkoły podstawowej,
chce nadal się kształcić, a później iść na studia. Na zadane
pytanie dotyczące jej postaci
i planu zdjęciowego niestety
niewiele odpowiedziała. Jej
matka grająca rolę czarownicy pochodzi z Rumunii i wciąż
uczy się języka polskiego.
Na premierę zostali też zaproszeni reżyserzy „Papuszy”

Joanna Kos-Krauze i Krzysztof
Krauze. Niestety nie przybyli. W zamian za to nagrali filmy, na których przepraszają za
swoją nieobecność i zapraszają do obejrzenia filmu.
Film duetu reżyserskiego
podkreśla miejsce kobiety w
społeczności romskiej, które
stopniowo ulega zmianie. Jednak starsze pokolenia nadal
przestrzegają surowych zasad
kodeksu Romanipen. Kobiety
młode coraz częściej wyłamują się z tego kanonu. próbując
żyć inaczej. Pragną mieć udział
w wyborze swojego małżonka,
krytykując porwania i decyzje
rodziców. Jest to spowodowane kontaktem ze społecznością polską mającą wpływ
na ich życie i kulturę. Kobiety,

aby móc wyrażać swoją opinię i niezależność, powinny się
kształcić, aby rozszerzać swoje
horyzonty myślowe.
Celem wspólnego oglądania
filmu jest integracja środowisk
romskich i polskich, łamanie
stereotypów i pokazanie, że
można razem i w zgodnie spędzić interesująco czas. Czy ta
projekcja pomoże w budowaniu mostu między dwoma kulturami? Trudno powiedzieć.
Czas zweryfikuje wszystko.
autorka jest uczestniczką
warsztatów dziennikarskich,
uczennicą Zespołu Szkół
w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
tekst z portalu Żywiecinfo.pl
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Fot. Dariusz Paczkowski
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Rodzina Buriańskich – Olga, Jova, Karolina i Karol
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

AKTORZY Z KABAT
W filmie „Papusza”, który w zeszłym roku wszedł na ekrany, statystowali
Romowie z Żywca. Zagrała w nim m.in. trzynastoletnia Karolina.
Kabaty to peryferie miasta Żywca. Tutaj właśnie wybudowano osiedle socjalne.
Okolica nie należy do przyjemnych. Niedaleko jest wysypisko śmieci, a mieszkańcy przez
okna zamiast pięknych widoków oglądają rząd samochodów sunących ekspresówką.
Na osiedlu mieszkają ludzie,
którzy z różnych powodów
utracili dotychczasowy dach
nad głową, m.in. eksmitowani
przez spółdzielnie mieszkaniowe za długi. Niektórzy miesz6

kańcy jakoś sobie radzą, ale
wiele rodzin ledwo wiąże koniec z końcem.
Graffiti zjednoczyło
mieszkańców
Od kilku już lat mieszkańców osiedla wspiera Fundacja Klamra. Działacze fundacji
próbują zmobilizować mieszkańców do walki o lepsze życie. Próbują też zachęcić ich
do różnych wspólnych działań.
Takim wydarzeniem było np.
malowanie graffiti na brzyd-

kich ścianach bloków osiedla.
Mieszkańców połączyły także starania o wybudowanie na
osiedlu placu zabaw. Wiosną
zeszłego roku na Kabatach odbyły się warsztaty, w których
wzięło udział aż kilkadziesiąt
osób, nie tylko dzieci, także
ich rodzice. Wyznaczono teren
pod plac, a dzieci namalowały,
jak wyobrażają sobie wymarzone miejsce do zabawy.
Wszyscy mają nadzieję, że
dzięki wsparciu dobrych ludzi
i władz miasta z burmistrzem
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Antonim Szlagorem te marzenia uda się spełnić. Na szczęście chętnych do pomocy nie
brakuje. Pani Katarzyna z Bielska-Białej podarowała np. małym mieszkańcom Kabat trampolinę, o której tak bardzo
marzyli.

Fot. Lucjusz Cykarski

Z Kabat na plan filmowy
Na osiedlu Kabaty mieszkają także Romowie. My chcielibyśmy przedstawić bliżej rodzinę Buriańskich. To właśnie
członkowie tej rodziny zagrali
w „Papuszy”. Sześcioosobowa
rodzina mieszka w jednopokojowym mieszkaniu bez centralnego ogrzewania. By z kranu
poleciała ciepła woda, trzeba
najpierw napalić w piecu. Ale
Buriańscy nie narzekają. Mówią, że są ludzie, którzy mają
od nich znacznie gorzej. Mają
teraz powody do dumy, bo dokonali czegoś, czym w Żywcu
mało kto może się pochwalić:

Olga i Jova

zagrali w filmie, w dodatku takim, o którym jest bardzo głośno.
„Papusza” to oparty na faktach film o romskiej poetce. Jak
zaczęła się filmowa przygoda
Buriańskich? Pewno nigdy by
do niej nie doszło, gdyby nie
to, co Fundacja Klamra robiła na Kabatach. To organizacja, która zajmuje się wieloma
działaniami na rzecz tolerancji. Jej pomysłem są m.in. Dni
Romskie. Dzięki tym właśnie
działaniom filmowcy szukający Romów mogących wystąpić
w „Papuszy” dowiedzieli się
o mieszkańcach Kabat. Przyjechali do Żywca i zorganizowali
casting.
Marzenia Karoliny
Trzynastoletnia Karolina Buriańska ma gęste, ładne włosy, ciemne, duże oczy i piękny
uśmiech.
Twórcy filmu zadecydowa-

li, że Karolina idealnie nadaje
się do zagrania roli Mury, matki Papuszy we wczesnej młodości. To wcale nie była łatwa
rola. Karolina w filmie „rodzi”
dziecko. Opowiada, że na planie filmowym wsadzili jej pod
ubranie poduszkę, tak by wyglądało, że jest w ciąży. Niełatwo też było jej zapamiętać
różne scenariuszowe zawiłości.
Ale wszystko się udało, Karolina na planie filmowym wypadła świetnie.
W filmie wystąpiła także
Jova. Zagrała wróżkę odczyniającą uroki nad noworodkiem. 43-letnia Jova to mama
Karoliny. Pochodzi z Rumunii, do Polski przyjechała, gdy
wzięła ślub z Karolem Buriańskim, tatą dziewczyny. Karol
też zagrał w filmie, w scenie,
w której Romowie handlują
z Żydami końmi. Niestety, została wycięta, bo film bez cięcia trwałby ze trzy i pół godziny. Byłby zdecydowanie za
długi.
Zapytaliśmy Karolinę, jakie
ma marzenia. Kiedyś, w przyszłości, chciałaby zostać aktorką. Ale na razie są przed nią
inne wyzwania. Dziewczyna
skończy w tym roku szkołę
podstawową.
– Chciałabym pójść do gimnazjum – mówi.
Trzymamy mocno kciuki za
to, by Karolina zrealizowała
wszystkie swoje plany i marzenia!
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REJS PO WZBURZONYM MORZU.
CO SIĘ UDAŁO W ŻYWCU, A CO NIEKONIECZNIE?
Wieloletni proces, przygotowania nowego pokolenia liderów romskich
i nieustające budowanie mostów pomiędzy dwiema społecznościami
poprzez działania integracyjne i edukację. To wszystko robimy po to,
by doszło do trwałej zmiany w Żywcu… Długi rejs nas czeka.

Ewa Furtak: Na stronie internetowej Fundacji
Klamra zobaczyć można zdjęcia z wizyty
dzieci i młodzieży z Żywca w Warszawie.
Uczestnicy są uśmiechnięci, ale i zaaferowani,
widać, że ten wyjazd był dla nich na pewno
ogromnym przeżyciem. Skąd pomysł
zorganizowania takiego wyjazdu do stolicy?

Zdjęcia: redakcja „Barw Żywca, Jarosław Deka

Projekt „Pravde Jakhenca With Open Eyes”
w ramach Programu Młodzież w Działaniu –
Młodzież w Świecie

Prezydentowa Anna Komorowska obiecała
przyjechać na otwarcie placu zabaw

Pierwsze urządzenia na placu zabaw w Kabatach
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Dariusz Paczkowski: Pojechaliśmy tam zimą na
zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zaproszeni zostali w nagrodę uczestnicy wydarzenia „Wspólnie malujemy Polskę dla wszystkich”,
które zorganizowała w Żywcu Fundacja „Klamra”.
W zaproszeniu można było przeczytać, że: „Inicjatywa grupy z Żywca jest szczególnie doniosła ze
względów społecznych – w projekt zaangażowała
się bowiem miejscowa społeczność romska, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz burmistrz miasta”.
Pojechaliśmy do Warszawy wynajętym autobusem. Bardzo się ucieszyłem, że Romowie ufają mi
na tyle, by oddać pod moją opiekę swoje dzieci.
W grupie były dzieci romskie i nie-romskie. Świetnie się czują w swoim towarzystwie i dobrze się
znają, we wszystkich naszych działaniach biorą
udział wspólnie. Młodzi żywczanie zwiedzali Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zjedli obiad
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, spotkali się z wiceministrem i burmistrzem. Wrócili
zachwyceni. Mamy nadzieję, że podobny wyjazd
uda się w przyszłości powtórzyć.
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Opowiedz coś o projekcie „Wspólnie
malujemy Polskę dla wszystkich”.
Projekt ten został zrealizowany w ramach drugiej edycji konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska dla wszystkich”. Wpisuje on się
bardzo dobrze w projekt „Wspólny Żywiec” realizowany przez Fundację Klamra.
Malowaliśmy graffiti na żywieckim osiedlu Kabaty. Na jednym z murali jest napis „Polska dla
wszystkich”, wokół niego odbite są ręce malujących. Burmistrz miasta Antoni Szlagor sam odbijał te ręce z dzieciakami. Na sąsiednich ścianach
są wizerunki cygańskiej tancerki, Roma z gitarą
i akordeonem, konik. Wszystkie te murale nie
dość, że zostały namalowane wspólnie przez całą
społeczność osiedla, to zostały przez nie także
wspólnie zaprojektowane. Tylko akordeonistę zaprojektował znany malarz Krzysztof Kokoryn, bo
zależało nam na wciąganiu do projektu ludzi sztuki. Całe warsztaty prowadziłem z niezastąpionym
Maćkiem Szymonowiczem, etnografem, muzykiem
i fuzjonerem. Teraz dzieciaki i ich rodzice pilnują,
by murali nie zniszczyli wandale.
Braliśmy udział także w pierwszej edycjach tego
konkursu w 2011 r., zostaliśmy wówczas nagrodzeni przez ministra spraw zagranicznych.
Łatwo było włączyć Romów w to
przedsięwzięcie?

przyjechać sama Pierwsza Dama, pani prezydentowa Anna Komorowska. No, ale to jeszcze trochę
potrwa, zanim uda się nam stworzyć taką przestrzeń dla dzieci.
(...)
Z raportu (przygotowała go Joanna
Wróblewska-Jachna – przyp. redakcja „Barw
Żywca”) wynika, że Fundacja Klamra jest
postrzegana w Żywcu jako organizacja,
która ma potencjał do integracji społeczności
romskiej i nie-romskiej. Czyli chyba jedno
zadanie zostało już wykonane?
Po pierwsze, to jest nieustający proces budowania połączeń, a po drugie, w ogóle nie traktuję
działań na tym osiedlu jako zadań do wykonania
w projekcie takim czy siakim. Wiele rzeczy, które
tam robimy, nie ma w ogóle związku z żadnym
projektem. Myślę, że problem wielu inicjatyw polega na tym, że coś się zaczyna i działa tylko dotąd, póki są pieniądze. Gdy projekt się kończy, to
kończą się także działania. Wiem od Romów, że
uczestnicy takich przedsięwzięć czują się potem
oszukani, zostawieni sami sobie, mają poczucie,
że zostali wykorzystani.
Ja będę działał na Kabatach tak długo, dopóki
nie uda się tam stworzyć prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa.
A jest na to szansa?

Wcale to nie było takie proste. Dwa lata temu
organizowałem warsztaty i malowanie, na którym
nie pojawił się ani jeden Rom, przyszła tylko młodzież z żywieckiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika, chociaż tematem była historia Romów w Beskidach.
Od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Integrujemy mieszkańców nie tylko poprzez wspólne
malowanie. Odbyły się także warsztaty teatralne,
fotograficzne, beatboxu, wspólnie zaprojektowaliśmy plac zabaw, na którego otwarcie obiecała

Gdybym w to nie wierzył, to bym tam nie działał. Oczywiście, że jest. Próbujemy zjednoczyć
mieszkańców wokół wspólnych przedsięwzięć,
zmobilizować ich do działania, walki o lepsze życie.
Tak było na przykład z kładką nad rowem melioracyjnym, z której korzystały dzieci chodzące do
szkoły. Skracały sobie tak drogę o godzinę. Podczas pogłębiania rowu drogowcy ją zlikwidowali.
cd. na str. 10
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Mieszkańcy narzekali, ale zapowiedziałem, że za nich tej sprawy załatwiać nie będę. Mieszkańcy przygotowali pismo, pod
którym zebrali ponad 40 podpisów. Doprowadzili do spotkania
w urzędzie miasta i wizji lokalnej. Cieszyło ich to, że zostali poważnie potraktowani, a nie jak
obywatele drugiej kategorii. Takie sytuacje pozwalają im uwierzyć w siebie.
Fundacja walczy także
z wszelkimi przejawami
rasizmu i ksenofobii
Tak, i uważam to za niezwykle ważną sprawę. Zgłaszaliśmy
przypadki zamalowywania naszych murali czy pojawiania się
rasistowskich haseł. Robimy to
konsekwentnie, mimo że reakcja policji jest nie zawsze taka,
jakiej byśmy chcieli. (...)
Fragment rozmowy
pochodzi z książki
„Romowie 2013. Od
działań systemowych
do rozwiązań lokalnych”
pod redakcją naukową
Barbary Weigl i Małgorzaty
Różyckiej. Książka została
wydana prrzez APS oraz
Stowarzyszenie Asystentów
Edukacji Romskiej w Polsce.
Publikację dofinansowało
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji.
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ROMOWIE SIĘ NIE TARGOWALI
UCZNIOWIE LO IM. KOPERNIKA
Moja ciocia prowadzi gospodarstwo
agroturystyczne na Żywiecczyźnie. Romowie
przyjeżdżają do niej od kilku lat – mówi
Małgorzata, uczennica Licem Ogólnokształcacego
im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

Gdzie się zetknęłaś bliżej
z Romami?
U mojej cioci, która prowadzi na Żywiecczyźnie gospodarstwo agroturystyczne. Pewnego
dnia z samego rana przyjechali
do niej właśnie Romowie, pytali
o nocleg. Na początku ciocia nie
za bardzo chciała się zgodzić,
trochę się obawiała. Ale Romowie wieczorem przyszli zapytać
o nocleg znowu. Ciocia się zgodziła. Ich pierwszy pobyt trwał
aż dwa miesiące.
Okazało się, że to była bardzo
dobra decyzja cioci. Romowie
okazali się bardzo porządnymi
gośćmi. Nie było np. najmniejszych problemów z płaceniem
za noclegi. Niektórzy turyści
przychodzą i od razu chcą się
targować, mówią, że jest za
drogo, a oni nie próbowali zbić
ceny i płacili od razu.
Kiedy po raz pierwszy
Romowie przyjechali do
Twojej cioci?

Już jakiś czas temu. Minęło
chyba już pięć lat od chwili, gdy
pojawili się u cioci po raz pierwszy. Przyjeżdżają od tego czasu.
Ilu ich przyjeżdża?
Na początku było ich 15,
może 20. Z każdym razem ta
liczba się zmienia. Raz jest ich
mniej, raz przyjeżdża ich więcej.
Czy Romowie wzbudzili
zainteresowanie wśród
mieszkańców?
Wzbudzili, np. autami, którymi przyjechali. To były dobre, drogie auta. Wujek wpadł
w zachwyt, biegał wkoło tych
samochodów, dopytywał o różne rzeczy. Mężczyźni byli w drogich garniturach, mieli złotą biżuterię. Wszyscy mieli ciemną
karnację, ludzie nawet dopytywali, czy w ich żyłach nie płynie
może murzyńska krew.
Dużo było z nimi dzieci?

Fot. Lucjusz Cykarski
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika podczas warsztatów graffiti
Sporo. Była trójka maluchów,
takich kilkulatków. Były też nastolatki, które miały już swoje
własne dzieci.
Czym zajmują się Romowie,
którzy przyjeżdżają do Twojej
cioci?
Na początku sprzedawali
ubrania. Potem samochodami
się też chyba zajmowali. Zauważyłam, że przykładają dużą
wagę do pieniędzy, ale to dlatego, że sami je zarobili. Dlatego
są dla nich takie ważne.
Nie bałaś się, że Romowie
coś ukradną? Pokutuje
przecież nadal taki stereotyp,
że każdy Rom to zlodziej...
Na początku trochę się bałam,
to prawda. Ale potem przesta-

łam się bać. Nie zdarzyło się
nic złego. Moi kuzyni bawili się
z romskimi dziećmi, okazało się,
że wszyscy ci Romowie są bardzo towarzyscy.
Jak już wiedzieliśmy, po co
przyjeżdżają i że są naprawdę
mili, to w ogóle przestaliśmy się
ich bać.
Na co zwróciłaś uwagę
obserwując Romów?
Kobiety nie malują się. Uważają, że nie muszą, że lepsze jest
naturalne piękno. Nie przejmują
się też wcale swoimi figurami.
Jedne są chude, inne grube. Zaciekawiło mnie, że mają dopiero
16-17 lat, ale są już mężatkami,
że to u nich normalne. Byłam
dopiero w szkole podstawowej,
to było dla mnie wtedy zupełnie
niezrozumiałe.

Kobiety noszą ubrania w ciemnych, stonowanych kolorach,
ubierają długie spódnice do kostek. Wszystkie mają długie włosy, takie aż do pasa, zaplecione
w warkocze. Małym dziewczynkom pozwala się wpinać we
włosy różowe spinki dla ozdoby,
ale one też noszą długie spódnice albo spódniczki do kolan
i spodnie albo rajstopy.
O jakiej porze roku Romowie
przyjeżdżają do twojej cioci?
Bardzo różnie. Kiedyś przyjechali na święta Bożego Narodzenia. Chcieli je z nami przeżyć,
byli tego wszystkiego ciekawi,
dlatego ciocia gotowała im regionalne dania. Ciocia opowiadała im też o naszej kulturze,
zwyczajach, a my pytaliśmy, jak
to wygląda u nich.
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zdjęcia: archiwum Agnieszki Danel
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TO MÓJ DRUGI DOM
AGNIESZKA DANEL

Mam na imię Agnieszka, jestem uczennicą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu i chciałabym opowiedzieć Wam o tym
niezwykłym miejscu, ponieważ jest ono dla mnie szczególnie ważne.
To tutaj, dzięki mojej cioci Beacie, nauczycielom i wychowawcom, z którymi zetknął mnie tutaj los, mogłam zmienić swoje życie. Moja szkoła jest teraz dla mnie drugim domem, pełnym.
Nasz Ośrodek tworzy Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy, funkcjonuje też kilka grup rewalidacyjnych. W obrębie
Ośrodka działa także internat, w którym wychowankowie, w tym także ja, mieszkają od poniedziałku do piątku.
12

Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania oraz biorą udział w różnych warsztatach i konkursach, w których osiągają sukcesy.
18 października 2013 roku nasz Ośrodek świętował 45 lat istnienia. W Miejskim Centrum Kultury w Żywcu wychowankowie występowali na scenie dla zaproszonych gości. Najpierw
koncert rozpoczęły maluszki, a po nich grupy
rewalidacyjne. Następnie zaprezentowali się
starsi uczniowie: „Akrobaci”, „Aerobik”, „Klub
Twórczości Artystycznej” oraz grupa „Włóczyki-
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je”. Na samym końcu nadeszła chwila powagi
i wzruszenia.
Ja wyrecytowałam swój własny wiersz pt.
„Nadzieja w gwiazdach”, a wszyscy razem zaśpiewaliśmy piosenkę finałową pt. „Po raz
pierwszy widzę blask”. Każdy z nas: uczniowie,
nauczyciele, wychowawcy włożyli mnóstwo
pracy i serca w przygotowanie koncertu. Był to
dla wszystkich ważny i niezwykły dzień, pełen
wrażeń, wzruszeń i radości. Nasza kochana Pani
Dyrektor podziękowała wszystkim zaproszonym
gościom za przybycie oraz nauczycielom za tak
pięknie przygotowaną imprezę. Myślę, że dla
wszystkich był to wyjątkowy dzień pełen wspomnień i przemyśleń.
Ja sama oddałam się zadumie nad moją historią, którą chcę się z Wami podzielić na łamach „Barw Żywca”. Każdy z nas ma jakiś zamknięty, trudny rozdział w swoim życiu. Ja taki
rozdział mam za sobą, lecz dzięki tej szkole czuję się potrzebna i dowartościowana. Mija dzień
za dniem, a każdy kolejny jest dla mnie pełen
wrażeń i niespodzianek. Pracują tutaj troskliwi
wychowawcy, którym można powierzyć swoje
najskrytsze tajemnice. Gdy mam jakiś problem,
wiem że nie zostanę z nim sama, ale że mogę
liczyć na pomoc i wsparcie. Mam też dużo koleżanek i kolegów, na których mogę liczyć.

W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim za okazaną pomoc w trudnych
dla mnie momentach. W Ośrodku poznałam,
być może, miłość mojego życia. Dzięki niej mam
siłę walczyć z różnymi przeciwnościami losu
i nie poddawać się. Tu jestem po prostu szczęśliwa. Każdy, kto jest tutaj wychowany, ma szansę na prawdziwe, dorosłe życie.
Ja osobiście wiem, że będzie
mi trudno pożegnać mury tej
szkoły i wszystkich pracowników, którzy okazują mi wielkie serce. Wiem, że w końcu
nadejdzie trudny dzień pożegnania, ale nigdy nie zapomnę
pięknych chwil, które tutaj
przeżyłam, ponieważ wszystkie wspomnienia zostaną zapisane na zawsze w moim sercu.
13
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TRZEBA ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ
PATRYCJA TOMALA
Mateusz Michalski
to bardzo interesująca postać
mieszkająca na terenie
Żywiecczyzny.
Znany pod pseudonimem
artystycznym Kalberos Kalber
tworzy niesamowite grafiki
które zachwycają każdego
odbiorcę.
Talent i umiejętności, które
odkrył w sobie już od najmłodszych lat, wykorzystuje teraz
w digital paintingu oraz grafice koncepcyjnej. Swoje wizje
graficzne przedstawia głównie
w programie Photoshop.
Jest niezależnym twórcą
dzięki swojej wyobraźni i otaczającej go rzeczywistości.
Jego pasja doprowadziła go
do dużego sukcesu, który nie
tylko cieszy oczy każdego widza, ale również motywuje
samego autora do dalszych
działań. Poniżej przedstawiam
krótki wywiad z samym Mateuszem, zachęcam również do
zapoznania się z pracami tego
autora na stronach internetowych:
blog:
kalberos.blogspot.com
portfolio:
kalberoos.carbonmade.com
deviantart:
kalberoos.deviantart.com
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ROZMOWA
Z MATEUSZEM MICHALSKIM,
ZNANYM JAKO
KALBEROS KALBER

Czym się Pan inspiruje w swojej twórczości?
Wszystkim, co mnie otacza.
Co ostatnio Pana zainspirowało?
Zaczynałem od mangi, anime. Dragon ball,
Akira Toroyama.
Jak wyglądały Pana początki?
Zaczynałem od rysowania prostych postaci
ołówkami. To było w gimnazjum. Później, do
19. roku życia, miałem przerwę. Praca itd.
A więc zainspirowany od młodości mangą
i anime zaczął Pan tworzyć grafikę. Czy jest
to trudne?
Tylko 1 proc. to talent. 99 proc. to ciężka praca i ćwiczenia.
Jaki sprzęt jest do potrzebny do
uprawianiea tego rodzaju sztuki?
Ołówek, tablet, umiejętność obsługi programów graficznych.
Czy ma Pan jakieś inne zainteresowania?
Tak. Animacja, fotografia, kobiety, motoryzacja.
Jakie ma Pan dalsze plany związane ze
swoją pasją?

Chcę rozwijać się w tym kierunku. Dostać się
do jakiejś firmy związanej z branżą gier komputerowej
Lubi Pan też fantasy? Jakie filmy i książki
należą do Pana ulubionych?
Tak, fantasy to moje klimaty. Lubię np. Tolkiena, Sapkowskiego.
Czy miałby Pan coś do przekazania młodym
ludziom, którzy bezczynnie siedzą przy
komputerze marnując swój czas, kiedy
mogą znaleźć coś, co zmieni ich monotonne
życie w pasję?
Wyrzucić komputer przez okno. To żart. Ważne jest to, by wiedzieć, co się chce robić w życiu. Ustalić sobie cel i dążyć do niego. Nie przejmować się tym, co ludzie mówią, skupić się na
swojej drodze. I nie poddawać się nigdy.
To mądre słowa, mam nadzieje, że
przemówią do wielu młodych ludzi...
autorka jest uczestniczką warsztatów
dziennikarskich, uczennicą Zespołu Szkół
w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
15
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ARYSTOKRATKA I PATRIOTKA.
OSTATNIA TAKA KSIĘŻNA
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”, TT

W czasie pogrzebu arcyksiężnej Habsburg bielsko-żywiecki biskup Tadeusz Rakoczy
mówił w języku niemieckim
o polskim patriotyzmie. Trudno
o bardziej dobitny przykład, że
takie rzeczy, jak wygląd czy nazwisko, mogą mylić, że świat
nie jest czarno-biały ani oczywisty.
Maria Krystyna Immaculata
Elżbieta Renata Alicja Gabriela Habsburg-Lotaryńska, księżniczka von Altenburg, urodziła się 8 grudnia 1923 roku
w Żywcu jako córka księcia Karola Olbrachta Habsburga oraz
Szwedki Alicji Ankarcrona.
Rodzice Marii Krystyny silnie
przywiązani byli do Polski, finansowali wiele przedsięwzięć
kulturalnych, naukowych, towarzystw i organizacji społecznych. Arcyksiążę był oficerem Wojska Polskiego. Po
1939 roku nie podpisał volkslisty, za co był więziony przez
hitlerowców. Za propolską postawę Niemcy odebrali żywieckim Habsburgom majątek.
Po wojnie Maria Krystyna
musiała wraz z rodziną wy16

Fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Żywcu

Zmarła w 2012 roku arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg była wielką
polską patriotką. To jedna z bardziej znamienitych osób w historii miasta.

Księżna na uroczystościach 10. rocznicy pobytu JPII w Żywcu
emigrować. Komuniści odebrali im polskie obywatelstwo.
Maria Krystyna zamieszkała
w Szwecji, a potem w Szwajcarii jako tzw. bezpaństwowiec. Nigdy nie przyjęła innego obywatelstwa. W 1993
roku otrzymała paszport Rzeczypospolitej Polskiej. W 2001
roku spełniło się jej marzenie –
wróciła do ukochanego Żywca.
Zamieszkała w żywieckim Pałacu Habsburgów. W grudniu
2011 roku księżna Maria Krystyna Habsburg została odznaczona Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Przez ponad dziesięć lat
trudno sobie było wyobrazić
miasto bez niej. Dla mieszkańców była wzorem. – Wiele
osób na jej miejscu wybrałoby
wygodne życie w Szwajcarii –
mówią.
Póki arcyksiężna poruszała się jeszcze o własnych siłach, często spacerowała po
żywieckim parku. Uprzejma
i uśmiechnięta, zawsze miała czas dla ludzi, którzy chcieli z nią porozmawiać. Chętnie
wdawała się w pogawędki
z uczniami z sąsiedniej szkoły.
– Siadają na murku przed
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moim mieszkaniem i palą papieroski, bo tam im nie wolno,
a ja ich nie przeganiam – śmiała się arcyksiężna rozmawiając
o swoim życiu w Żywcu z „Gazetą Wyborczą”.
Zmarła 2 października 2012
roku w swoim apartamencie.
Nikt się tego nie spodziewał,
bo mimo wieku arystokratka
była w bardzo dobrej kondycji.
W mieście zapanowała żałoba.
Na pogrzeb arcyksiężnej Habsburg przyszyły tłumy. Pojawiła
się także jej rozsiana po świecie rodzina, dlatego też wspomniany już przez nas biskup
Rakoczy przemawiał na uroczystościach żałobnych także
w języku niemieckim.
W dniu rocznicy śmierci Marii Krystyny Habsburg w żywieckiej konkatedrze odprawiona została msza w jej intencji. Mieszkańcy wspominali
w tym dni księżną jako wyjątkową osobę.
– Poprzez swoją dobroć,
uśmiech, potrafiła jednoczyć
ludzi. Była naszą wielką ambasadorką. Dzięki cechom
jej charakteru bardzo wiele osób darzyło ją sympatia
i tak jest po jej śmieci, o czym
świadczyło np. okno mieszkania księżnej, które w dniu
rocznicy jej śmierci ktoś spontaniczne udekorował sercem
i kwiatami – mówi Tomasz Terteka, rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Żywcu.

„INNY”, CZYLI JAKI?
Czasem w najbardziej nieoczekiwanym momencie można się na
własnej skórze przekonać, co to znaczy czuć się „innym”.
Tę historię opowiedziała mi moja przyjaciółka. Przeniosła się
do Żywca z Cieszyna z rodzicami kilka lat temu, uczyła się wtedy
w gimnazjum. Okazało się, że choć z Cieszyna do Żywca nie jest
daleko i kiedyś oba te miasta były w tym samym województwie,
to jednak różni je bardzo wiele.
Śląsk Cieszyński i Żywiecczyzna to regiony o różnej tradycji. Inne
są regionalne stroje, inna jest gwara, inne wreszcie są obyczaje. Jesienny redyk, czyli dzień, w którym owce wracają na niziny
z górskich hal, na Żywiecczyźnie nazywany jest łossodem, a Śląsku
Cieszyńskim to rozsód. Takich różnic jest bardzo dużo.
Moja przyjaciółka wspomina, że najbardziej dramatycznym
przeżyciem z pierwszych dni po przeprowadzce i rozpoczęciu nauki w żywieckiej szkole był moment na przerwie, kiedy nie zrozumiała jednego ze słów użytego przez koleżanki. To było jakieś
słowo z żywieckiej gwary. Wszyscy uznali, że to bardzo zabawne,
zaczęli się z niej śmiać. – A mi się chciało płakać. Czułam się inna,
a przez to napiętnowana. Bałam się, że to przekreśla moje szanse
na to, żeby jeszcze poczuć się w tej szkole dobrze – opowiadała.
Dzisiaj już nawet nie pamięta, jakie to było słowo. Zapomniała. Ale przykrości, jakie sprawił jej wtedy śmiech koleżanek, nie
zapomni nigdy. To nic, że potem układy były świetne, że udało
jej się zaaklimatyzować w szkole. Niemiłych początków nie jest
w stanie zapomnieć.
Skoro taki drobiazg jest w stanie sprawić tyle przykrości, to jak
czują się np. Romowie, słysząc stereotypowe gadanie, że „każdy
Cygan to złodziej”, jak czują się osoby z różnymi niepełnosprawnościami, za którymi niektórzy ciekawscy oglądają się na ulicy, jak
czują się wreszcie uczniowie z niezamożnych rodzin, których nie
stać na to, by kupić modne, markowe buty i ubrania?
Zwracajmy uwagę na to, by nie robić „innym” przykrości. Każdy
z nas może nagle stanąć po tej drugiej stronie barykady. Ta moja
koleżanka, o której wspominam, jest z dosyć bogatej rodziny, zawsze chodzi modnie ubrana, jest bardzo ładna. To nie uchroniło
jej przed przykrościami. Mówi, że od tego czasu bardzo zwraca
uwagę na to, żeby nawet nieumyślnie, nie zrobić nikomu przykrości. Pamiętajmy: „inny” nie może czuć się gorszy, wszyscy musimy
dopilnować, żeby tak było.
List do Redakcji „Barw Żywca”
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DZIEJE SIĘ W ŻYWCU!

Zespół 2Gramy z Zawiercia i Maciej Szymonowicz „Kamer”
prowadzą warsztaty bitboksu

Fundacja Klamra powstała
po to, aby łączyć ludzi wokół
pozytywnych działań. Uważamy, że naprawdę można zmienić świat na lepsze. Nie tylko
poprzez wielkie, spektakularne czyny, ale także za pomocą
drobnych kroków.
Takimi drobnymi krokami są
właśnie organizowane przez
nas warsztaty. Ich uczestnikami są uczniowie, nauczyciele,
urzędnicy i wszysycy ci, którzy
wierzą, że zmiany na lepsze są
realne.

Zdjęcia z archiwum Fundacji Klamra

Małgorzata Mirga-Tas i Krzysztof Gil prowadzą warsztaty plastyczne

Zespół romski Ciercheń z Zawiercia podczas warsztatów muzycznych.
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Fot. z archiwum Fundacji Klamra

Fundacja
Klamra
otrzymała
główną
nagrodę
w kategorii
organizacja
na gali
„Lider Roku”.
Dziękujemy’!

NAGRODA, KTÓRA MOBILIZUJE DO DZIAŁANIA
Nagrody przyznawane są
z inicjatywy Babiogórskiego
Stowarzyszenia Zielona Linia
oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju
Uroczysta gala „Lider Roku”,
odbyła się w listopadzie, zgromadziła organizacje pozarzą-

dowe oraz lokalnych liderów
z terenu powiatów suskiego
oraz żywieckiego.
– To wspaniałe wsparcie
naszych działań, czuję, jak dostaliśmy wiatru w żagle. Chcę
podziękować całemu zespołowi Fundacji Klamra, bo tego

wyróżnienia nie byłoby bez
Was – mówi Dariusz Paczkowski, współprezes Fundacji Klamra. – Taka nagroda to
zobowiązanie i mobilizacja do
dalszych działań na rzecz lokalnej społeczności.
RED.

Nieraz to już mówiłem, ale
powtarzam po raz kolejny: Nie
należy traktować działań organizacji pozarządowych jako
konkurencji dla tego, co robi samorząd. Wręcz przeciwnie, warto spojrzeć na ich działalność
jak na bardzo cenne wsparcie.
A przykłady? Wspólnie z Fundacją Klamra chcemy np. wybudować małym mieszkańcom osiedla socjalnego na Kabatach plac
zabaw z prawdziwego zdarzenia. Włączyły się w to miejskie

Fot. Lucjusz Cykarski

Dla „Barw Żywca”
Antoni Szlagor,
burmistrz Żywca:

Burmistrz pomaga malować graffiti na ludowo.
spółki, plac zaczął już powstawać. Będziemy go sukcesywnie
wyposażać w kolejne atrakcje
i urządzenia.
Inny niedawny przykład
wspólnych działań: szkolenie

dla urzędników w ramach projektu „Wspólny Żywiec”. Kolejna bardzo cenna inicjatywa.
A przede wszystkim, po prostu potrzebna. Działając razem,
można naprawdę coś zmienić!
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