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wydawnictwo bezpłatne Fundacji Klamra

Barwy Żywca

miłość jest obowiązkiem

Witam Państwa cytatem Ireny
Sendlerowej, działaczki społecznej, która w czasie wojny uratowała z getta warszawskiego
dwa i pół tysiąca żydowskich
dzieci. To jedna z moich bohaterek, daje mi siłę w codziennej
pracy dla dobra innych.
Fundacja Klamra już niemal cztery lata działa na rzecz
społeczności lokalnej. Wiele naszych aktywności dotyczy edukacji dzieci i młodzieży. Wspieramy kultywowanie regionalnych zwyczajów i tradycji.
Jednocześnie uczymy młode
pokolenie otwartości na odmienność etniczną i kulturową, otwartości na świat z jego
przepiękną różnorodnością.
Staramy się im pokazywać, co
to jest społeczeństwo obywa-

Fot. archiwum Otwarta Rzeczpospolita

„Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie,
majątek – nie mają żadnego
znaczenia. Tylko to, jakim kto
jest człowiekiem.”

Irena Sendlerowa i Marek Edelman.
telskie, jak można troszczyć się
o naszą Małą Ojczyznę. Namawiamy, by nie pozostawali
bierni, by nie odwracali głowy,
tylko aktywnie kreowali rzeczywistość.
To właśnie nasze dzieci
wniosą do tego świata unikalne zwyczaje i historie. Jeśli nauczymy je szacunku do
własnych korzeni, będą mogły
czerpać z nich swą siłę i moc.
Będą także szanowały ludzi
z innych krajów czy kontynen-

tów. Na zakończenie chcę przypomnieć jeszcze jeden cytat,
z innego mojego bohatera.
Marek Edelman, uczestnik
dwóch powstań warszawskich
powiedział:
„Musimy uczyć w szkołach,
w przedszkolach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść jest złem i że miłość
jest obowiązkiem”.
Dariusz Paczkowski,
Fundacja Klamra

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, Zespołu 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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Namalujemy murale
poświęcone Irenie Sendlerowej
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

Fundacja Klamra realizuje inicjatywę,
w ramach której w całej Polsce powstanie
kilka murali Ireny Sendlerowej.

Fot. archiwum Fundacji Klamra

Ten projekt muralu
przygotowała Małgorzata
Rozenau/3fal.art.pl

W Żywcu jest już mural poświęcony Markowi Edelmanowi.

– Jest to oddolna inicjatywa
społecznościowa, polegająca
na budowaniu międzyludzkiej
wspólnoty i współpracy pomiędzy ludźmi, organizacjami
i instytucjami – tłumaczą pomysłodawcy.
Planowana jest realizacja
murali między innymi w Żywcu, Bielsku-Białej i Cieszynie.
Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor objął Honorowym
Patronatem projekt stworzenia
muralu Ireny Sendlerowej w
Żywcu. W komitecie honorowym jest już niemal czterdzieści podmiotów: organizacji
społecznych szkół i instytucji
z całego kraju. Aktualna lista
znajduje się na stronie www.
klamra.org oraz na facebookowej stronie wydarzenia. Zapraszamy do współpracy.
Będziemy wdzięczni za
wsparcie zbiórki publicznej na
realizację murali poprzez dobrowolne wpłaty na specjalnie
wyodrębnione konto: Fundacji Klamra. Volkswagen Bank
Nr konta: 51 2130 0004 2001
0527 4022 0004.
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Nikt już nie śmieje mu się w twarz,
gdy opowiada, na jaki szczyt
zamierza wejść
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

Zdjęcia: z archiwum Fundacji KLamra i Lucjusz Cykarski

Krzysztof Gardaś zdobywa szczyty Korony Ziemi. Nie byłoby
w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że porusza się o kulach.
– Nie czuję się dobrze ani wśród sprawnych, ani niepełnosprawnych –
przyznaje.

Krzysztof Gardaś jest jednym z bohaterów muralu „Niewykluczone” przy ul. Rzecznej w Żywcu.
Rocznik 1970. Jako pierwszy
na świecie człowiek o kulach
stanął na szczycie Aconcaguy,
najwyższym szczycie obu Ameryk (6961 m n.p.m.). To było
w 1998 roku. Dwa lata wcześniej zdobył Mont Blanc, najwyższą górę Europy. W 1999 roku
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wspiął się na Kilimandżaro, dach
Afryki, po dziesięciu latach powtórzył ten wyczyn, a w międzyczasie, w 2001 roku, zaliczył
Elbrus – najwyższy szczyt Kaukazu.
– Miał pan taką pasję przed
wypadkiem? – zapytała jedna

z uczennic liceum im. Kopernika
w Żywcu, które Gardaś odwiedził w ramach naszych warsztatów 16 stycznia. Gardaś, góral
z Żywiecczyzny, uwielbiał chodzić po górach od dziecka. – Bez
pasji trudno byłoby mi się podnieść – odpowiedział.

Barwy Żywca

Nie urodził się niepełnosprawny. W wieku 21 lat miał
wypadek motocyklowy. Stracił
nie tylko władzę w nogach. Na
motorze jechał z nim przyjaciel
Tomek, który zginął. To Gardaś
prowadził. Przez jakiś czas żałował, że nie był na miejscu przyjaciela.
Zaczęły się oskarżenia, sądy.
Najgorszy wyrok wydali lekarze.
Powiedzieli Gardasiowi, że z po-

wodu urazu kręgosłupa resztę
życia spędzi na wózku. Długo
nie mógł zaakceptować nowej
sytuacji, pił. Ze zdrowego, silnego człowieka nagle stał się wrakiem, zależnym od wszystkich.
Wypadek zdawał się przekreślać
to, co dotąd kochał.

Którejś nocy, mając mocno
w czubie, nie zdążył przemieścić się do łazienki. Wtedy pomyślał: „Chłopie, jeśli nie masz
siły, by ze sobą skończyć, musisz wziąć się w garść”. Bodźców do walki dostarczali przyjaciele – odwiedzali Gardasia
i podrzucali kasety z nagraniami dokonań niepełnosprawnych
wspinaczy. Zapisał się do siłowni, przyjaciel wyciągnął go na
Mały Grójec, skąd zobaczył Babią Górę i odżyły wspomnienia.
Wrócił do wspinaczki i eksploracji jaskiń.
W siłowni poznał Ewę, przyszłą żonę, z którą ma syna. Na
spacerach zabierała Gardasiowi wózek. „Jak chcesz wrócić
do domu – mówiła – to zrób
to sam.” Szedł od ławki do
ławki, zatrzymując się co chwilę na odpoczynek. Był zły, ale
w końcu zaczął chodzić o kulach.
W Sylwestra 1995 roku,
w schronisku Pięć Stawów, jeden
z przyjaciół zaproponował mu,
że zabierze go na Mont Blanc.
Najpierw postanowił spróbować wspiąć się na Rysy. To miał
być test. Udało się.
Musiał zarobić na wyprawy
– pracował m.in. przy robotach remontowych na wysokościach. Tylko dlatego, że miał
znajomego lekarza, który wypisał mu stosowne zaświadczenie. 600 zł renty by nie starczyło, stowarzyszenia dla osób

niepełnosprawnych niechętnie dawały pieniądze na takie
cele, a już na pewno nie opłaciłyby zdrowych asekurantów.
Po wejściu na Aconcaguę miał
nadzieję na dotację z ministerstwa sportu za zdobycie szczytu w szczególny sposób. Myślał,
że załatwi w ten sposób sfinansowanie kolejnej wyprawy bez
oglądania się na sponsorów.
Dostał 1000 zł. Ale przynajmniej nikt już nie śmieje mu się
w twarz, gdy opowiada, na jaki
szczyt zamierza wejść. Jest znany, został utrwalony jako jeden
z pięciu superbohaterów na muralu „Niewykluczone” w Żywcu
na ścianie przy ul. Rzecznej 6,
który powstał w ramach projektu Fundacji Klamra „Wspólny
Żywiec”.
Życie Krzysztofa Gardasia pokazuje, że w życiu najważniejsze są pasja i przyjaźń. Ale on
sam przyznaje, że nie czuje się
dobrze ani wśród sprawnych,
ani niepełnosprawnych. Pierwsi są za szybcy, drudzy często
nie robią nic, bo nie mają celu.
Chociaż nieraz obserwował, jak
ci sprawni wycofywali się spod
szczytu. To działało na Gardasia
jak dopalacz.
Bez celu – twierdzi – życie
traci sens i człowiek umiera. On
nigdy nie pogodził się ze swoją
niepełnosprawnością. Boi się, że
jak ją zaakceptuje, to usiądzie w
ciepłych kapciach w fotelu. Dlatego ciągle jest w fazie buntu.
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Albert, Kasia, Mikołaj i Norka-Misia szukają domów. Pomaga im w tym fundacja Zmieńmy los.

Więcej tolerancji dla tych, którzy
pomagają bezdomnym zwierzętom
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

Zbliża się piąta nad ranem.
Z bramy jednej z kamienic wychodzi niemłoda już kobieta.
Ma ze sobą reklamówkę wyładowaną smakołykami i termos z wodą. Jest jeszcze ciemno, ale szybko okazuje się, że
mimo bardzo wczesnej pory
ktoś na nią czeka. Zza rogu
budynku wybiega wielki, czarno-biały kot. Szaleje z radości
na jej widok, turla się po ziemi.
– Zaraz Kajtuś dostaniesz
jeść – głaszcze go po głowie
kobieta.
Kot głośno mruczy. Idzie za
nią aż do śmietnika, przy któ6

Fot. Iwonessa

Bez względu na pogodę, często jeszcze przed świtem, karmicielki
robią obchód miejsc, w których bytują bezdomne koty. Roznoszą
im jedzenie i wodę.

Ta kotka koczowała na jednej z podżywieckich stacji
benzynowych. Miała zmiażdżony ogon, trzeba było
go amputować. Udało się ją uratować, szuka dobrego domu.
Kontakt: ewa@klamra.org

Zdjęcia ze strony fundacji Zmieńmy los

Barwy Żywca

Zajrzyjcie na stronę fundacji zmienmylos.pl
rym kobieta rozstawia papierowe tacki i plastikowe miski.
Sypie jedzenie, nalewa ciepłej
wody z termosu. Z różnych
stron zbiegają się koty. Czarne, bure, rude. Niektóre grube,
z błyszczącą sierścią, inne chude, zmierzwione. Widać, że nie
wszystkie sobie radzą z bezdomnością. – Ciebie, Klakierku, chyba muszę zanieść do
weterynarza – kobieta przygląda się jednemu ze swoich
podopiecznych. To niemłody
już kot. Nie radzi sobie, widać,
że coś mu dolega.
Codziennie, bez względu na
pogodę, karmicielka robi obchód miejsc, w których żyją
bezdomne koty. Ma pod opieką kilkanaście zwierząt. Wychodzi z domu jeszcze przed
świtem, bo wtedy na ulicach
spotkać można niewielu ludzi.
Nie wszyscy podchodzą do
tego, co robi, z życzliwością.
Owszem, sąsiadka dokłada
się do jedzenia dla kotów, sąsiad, jak trzeba, podwiezie do

lecznicy weterynaryjnej, ale
niektórzy ludzie są bez serca
i okrutni.
– Idzie ta wariatka od kotów! – zdarzało jej się nieraz
usłyszeć przykre słowa.
Ale zniesie wszystko, byleby nikt nie skrzywdził jej podopiecznych. Na szczęście nie
dochodzi do takich sytuacji, ale
wie, że innym karmicielkom się
czasem zdarzają.
Miarą cywilizacji jest to, jak
traktujemy słabszych: osoby
starsze, z niepełnosprawnościami, ale także jak traktujemy bezdomne zwierzęta. Nikt
nie zmusza nikogo, żeby im
pomagał. Ale jeśli nie chcemy
tego robić, to przynajmniej nie
przeszkadzajmy tym, którzy

mają do tego chęci, siły, możliwości. Bądźmy tolerancyjni dla
tego, co robią.
Pamiętajmy, że pomagając
kotom tak naprawdę pomagamy trochę sami sobie. We
Wrocławiu, w czasie wielkiej
powodzi w 1997 roku zginęło bardzo dużo bytujących
w piwnicach kotów. Gdy opadła woda, ludzie zaczęli zmagać się z plagą myszy i szczurów. To samo było w 2010
roku w Czechowicach-Dziedzicach, Kaniowie i innych zalanych miejscowościach. Okazało się, że bez czworonożnych
sprzymierzeńców ludzie są
bezradni w walce z plagą gryzoni.

Czworonogi czekają na Ciebie
Chcesz przygarnąć pod swój dach psa albo kota?
Zajrzyj: www.beskid-eko.pl/4,schronisko.html.
W żywieckim schronisku na dobre domy czeka wiele zwierząt.
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Fot. z archiwum Patrycji Tomali

Patrycja Tomala
z Żywca ma 19 lat.
Uczy się
fryzjerstwa.
Jest miłośniczką
tatuaży.

Z tatuażami
wychodzi się nie tylko z więzienia
Gdy przyszłaś do szkoły, już wyglądałaś tak
ekstrawagancko?

Zrobiłaś sobie nowe tatuaże. Dlaczego
masz na nie naklejoną folię?

Nie, miałam wtedy mniej kolczyków i mniej
tatuaży.
Czy te kolczyki ci nie przeszkadzają?

To folia ochronna, bo wycieka tusz. Trzeba ją
nosić przez jakiś tydzień, smarować skórę. Ten
tatuaż to są róże. Możliwe, że się jeszcze zmieni,
że dojdą do niego kolory.

Nie. Te widoczne akurat nie przeszkadzają.
Mam kolczyk w języku. Nie mogę żuć gumy,
przykleja się (śmiech).

Jak myślisz, czy w kiedyś przyszłości możesz
mieć jakieś problemy z powodu swoich
tatuaży?

Po co poszłaś przebić język? Czy to jest
bolesne?

Może nastawienie ludzi zmieni się do tego
czasu? Jak nie, to zawsze mogę schować tatuaże pod ubraniem.

Tak, to jest bolesne. Po przekłuciu języka cierpiałam dwa tygodnie. Dlaczego to zrobiłam?
Mnie się to po prostu podoba. Interesowało
mnie to od najmłodszych lat. Teraz spełniam
swoje marzenia.
Na początku rodzice mi na to nie pozwalali.
Potem mama się przyzwyczaiła. Pozwala mi, nawet daje na to pieniądze.
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Nie chciałabyś mieć pracodawcy, który po
prostu zaakceptuje Twoje tatuaże?
Chciałabym i to wcale nie jest takie niemożliwe. Spotkałam panią fryzjerkę, która zaproponowała mi praktyki. Jest „inna”, podobają jej się
takie rzeczy.

Barwy Żywca

Z jakimi reakcjami na tatuaże się jeszcze
spotkałaś?

Może w Twoim przypadku to wyraz buntu?
Nie, tak nie jest.

Niestety, ale z niechęcią. Niektórzy mówią, że
z więzienia się wychodzi z tatuażami. Tak twierdzą głównie starsze osoby.
Dlaczego się w ogóle robi tatuaż?
Bo się chce mieć tatuaż, bo to się człowiekowi
podoba. Niekoniecznie musi to być chęć podkreślenia swojej osobowości.

Co masz wytatuowane?
To np. symbole nordyckie. Ciężko mi o tym
mówić, bo nie chcę być źle zrozumiana. To są
kompasy wikingów. Jak wyruszali na wyprawę,
tatuowali sobie te znaki między oczami. To były
takie talizmany, które miały ich chronić. Zarówno na ziemi, jak i potem w miejscu, gdzie dusza
idzie po śmierci.
Na ręce mam ósemkę. Sama
sobie to zrobiłam. Byłam wtedy
w gimnazjum. Użyłam igły jednorazowej i tuszu kreślarskiego.
Trwało to godzinę i trochę bolało.
Mama myślała, że to zejdzie, że
sobie to namalowałam.
Dlaczego wybrałaś szkołę
fryzjerską?
Trochę było w tym przypadku.
Interesowała mnie ekologia, ale
nie dostałam się do szkoły, w której chciałam się uczyć. Nie wypaliło, to już trudno, musiałam zmienić swoje plany.
rozmawiały uczennice
żywieckiego Technikum
Fryzjerskiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach

Przy pracy Bazyl z Tribaz Tattoo
Fot. Ania Rakowska, uczestniczka warsztatów fotograficznych
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miejsce dla osób z autyzmem
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

Gościem uczniów żywieckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika był pan Piotr
Witos, działacz żywieckiego koła Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Spotkanie odbyło się w ramach
projektu „Wspólny Żywiec” oraz projektu Amnesty
International Polska „Prawa człowieka Teraz” .
Pan Piotr ma syna dotkniętego autyzmem. To
zaburzenie, którego przyczyny nie są ciągle znane. – Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym
rodziców dzieci zmagających się z tym zaburzeniem, które uniemożliwia prawidłowy rozwój i skazuje nasze pociechy na życie we własnym odosobnionym i odizolowanym świecie, do
którego inni z pozoru zupełnie nie mają dostępu
– czytamy m.in. na stronie bielskiego oddziału
Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Objawy autyzmu to nadwrażliwość na wszelkie bodźce, trudne zachowania, długotrwałe stany bezczynności
na przemian z pobudzeniem oraz powtarzanie
w kółko tych samych czynności, gestów czy fraz.
Pan Piotr na spotkaniu z uczniami opowiadał o
tym, z jakimi problemami i wyzwaniami borykają
się na co dzień bliscy osób cierpiących na autyzm,
o kłopotach z diagnozą, o tym, na jak małą pomoc
mogą liczyć chorzy. – Mój syn nie mówi, nie porozumiewa się z nami – mówił pan Piotr.
Okazuje się, że nie wszyscy są tolerancyjni

Fot. archiwum Fundaci Klamra

Nadal zdarza się, że rodzice dowiadując się, że ich dziecko
ma autyzm, zostają pozostawieni sami sobie z problemem.
Krajowe Towarzystwo Autyzmu chce stworzyć miejsce, w którym
będą mogli uzyskać pomoc.

Spotkanie z Piotrem Witosem.
wobec takich osób. Łatwiej nam przychodzi akceptacja niepełnosprawności fizycznej. Bielski
oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu wydzierżawił od gminy budynek przy ul. Cyprysowej. KTA chce w nim stworzyć ośrodek terapeutyczno-opiekuńczy, który będzie służył chorym
i ich rodzinom z całego regionu. Działacze chcą,
by w ośrodku powstała m.in. świetlica dla osób
dorosłych z autyzmem; odbywałyby się tu zajęcia
terapeutyczne także dla młodszych osób, działałyby tam grupy wsparcia dla rodziców.
KTA apeluje o pomoc. Budynek przy ul. Cyprysowej stał pusty, dlatego nie jest w najlepszym
stanie. Koszt remontu będzie ogromny. – Liczmy
na wsparcie. Przyda się naprawdę każda złotówka
– mówią działacze.

Darowizny na rzecz budowy ośrodka oraz terapię dla osób z autyzmem można wpłacać na
konto: ING Bank Śląski 55 1050 1070 1000 0022 3906 3023 z dopiskiem: „Ośrodek dla dzieci
z autyzmem”. Na cele stowarzyszenia można też przekazać 1 proc. podatku dochodowego od
osób fizycznych w rozliczeniach rocznych – KRS 0000151954.
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Fot. Lucjusz Cykarski

Barwy Żywca

Grupa żywieckich jukacy przy muralu na ścianie Klubu Papiernik.

Pielęgnują tradycje Małej Ojczyzny
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

18 stycznia w Żywcu i Milówce rozpoczęły się jubileuszowe,
45. Żywieckie Gody. To jedna z największych zimowych imprez
folklorystycznych w Polsce.
Impreza ma kultywować
i popularyzować ludowe obrzędy i tradycje związane
z okresem Bożego Narodzenia
i Nowego Roku. W Żywieckich
Godach uczestniczą grupy i zespoły kolędnicze z Beskidu Śląskiego i Żywiecczyzny.
„Gody” są jedną z najbardziej znanych zimowych imprez folklorystycznych w kraju.
Jedną z największych atrakcji Żywieckich Godów jest

barwny korowód grup kolędniczych, który corocznie przechodzi przez główne ulice
Żywca. Tegoroczny korowód
odbył się 1 lutego. Tradycyjnie
też w tym dniu został zorganizowany konkurs trzaskania
z bata.
Przy tej okazji warto przypomnieć, że na elewacji żywieckiego Klubu Papiernik, dzięki
wsparciu Marka Regla, dyrektora Miejskiego Centrum Kul-

tury w Żywcu, powstał jeszcze w minionym roku mural
przedstawiający jukacy, czyli
grupę tradycyjnych kolędników z jednej z dzielnic Żywca:
Zabłocia. Prezentację muralu
można zobaczyć na Youtube.
com. Podkład muzyczny filmu
stanowią fragmenty występów
zespołów kolędniczych zarejestrowane podczas Żywieckich
Godów.
11

Barwy Żywca

Kto jest lepszy w sporcie, dziewczyny
czy chłopcy? Płeć nie ma znaczenia
Zawsze najpierw wysłuchuję dwóch stron, oczywiście osobno.
Potem daję im dzień na ochłonięcie, nie dłużej, żeby nie było eskalacji.
Jak ostygną, łatwiej im ze sobą rozmawiać. Pytam też klasę o opinię,
zwłaszcza, jeśli na ucznia poskarży się nauczyciel.

Fot. archiwum Fundacji Klamra

Zaproponowaliśmy
uczestnikom warsztatów
dziennikarskich
z gimnazjum w Świnnej
przeprowadzenie
rozmowy z którymś
ze swoich ulubionych
nauczycieli. Kandydata
wskazali jednogłośnie.
To Mirosław Dybczak. Ma
42 lata, jest ojcem dwójki
dzieci, mieszka w Pewli
Małej, skąd pochodzi. Jest
nauczycielem WF
w gimnazjum w Świnnej
Mirosław Dybczak podczas warsztatów dziennikarskich
z gimnazjalistami ze Świnnej.
Jak długo Pan uczy?
– 17 lat.
Od początku w tej szkole?

towicach i jeszcze informatykę na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Podobał mi się zawód wuefisty,
nie męczę się w szkole. Robię to, co lubię.
Może chciał Pan zostać sportowcem, ale nie
wyszło?

Odkąd to gimnazjum powstało.
Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela?
Trudne pytanie. Najpierw skończyłem technikum, kierunek elektronika, potem AWF w Ka12

Grałem kiedyś w klubie sportowym w piłkę
nożną, wtedy nie było specjalnie innych możliwości, ale nie mam takich oczekiwań i chronię
przed tym swoich uczniów, powtarzając im: nie
musicie być zawodowcami. Nie naciskam na wy-
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czyn, chcę, żeby byli wszechstronni. Nie świetni
ze wszystkiego, ale z każdego po troszku, żeby
w przyszłości mogli zagrać z kumplami w siatkówkę na plaży, jechać na narty, iść na basen.
Od początku miałem takie założenie. Jasne, każda szkoła chce sukcesu, my też mamy drużyny
i gramy na zawodach, ale tłumaczę uczniom: nie
podpisaliście kontraktu. Nic się nie stanie, jak
nie wygrają. Gdybym ich zmuszał, połowa przyniosłaby zwolnienia lekarskie.
Lubi Pan pracę z dziećmi?
Jakbym nie lubił, to bym tu nie pracował.
Wiem, że niektórzy pracują za karę. Ja bym wolał płytki kłaść, płytka mnie słucha, chociaż czasami pęka. Mnie się dobrze pracuje. Jak nauczyciel jest zmęczony i wściekły z powodu pracy
w szkole, to się to przeniesie na uczniów. Też
będą źle nastawieni do szkoły.
Kto jest lepszy w sporcie, chłopcy czy
dziewczyny?
Płeć nie ma znaczenia, chociaż w pewnym
wieku dziewczyny trudniej do ruchu pogonić.
W III gimnazjum mają inne fascynacje. Paznokcie, ten kierunek (śmiech).
Czy muszą być oceny z WF?
Bez ocen spadłaby aktywność, sama pasja
nie wystarczy. Wielu uczniów niekoniecznie kocha WF i bez ocen nic by nie robili. A tak mimo
woli czegoś się nauczą, co im się w przyszłości
przyda. Na WF i tak ocenia się uczniów za zaangażowanie, a nie wyniki. Mamy oczywiście
limity, bieg na 60 m, na 1000 m, skok w dal, ale
też zespoły, gdzie bardziej liczy się technika. Ale
komuś z wyników może wychodzić średnia 3,
a dostanie 4 za zaangażowanie.

Jak Pan rozwiązuje konflikty między
uczniami?
To trudny temat, doświadczenie pomaga.
Trzeba mieć podejście z kija i z marchewki, trochę dać i trochę zabrać, a nie tylko nakrzyczeć
albo tylko pogłaskać. Trzeba znaleźć złoty środek. Nie ma szablonu, każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Łatwiej między
chłopakami konflikt rozwiązać, są impulsywniejsi, ale szybciej podadzą sobie ręce i nie ma dalszego ciągu. Dziewczyny nie wracają tak szybko
do normy. Ale mnie i tak łatwiej dogadać się
z dziewczynami, niż nauczycielce. Wystarczy, że
dwie mają konflikt, jakby jeszcze trzecia starsza
kobieta w to weszła, to nie wiem, co by z tego
wyszło.
Zawsze najpierw wysłuchuję dwóch stron,
oczywiście osobno. Potem daję im dzień na
ochłonięcie, nie dłużej, żeby nie było eskalacji.
Jak ostygną, łatwiej im ze sobą rozmawiać. Pytam też klasę o opinię, zwłaszcza, jeśli na ucznia
poskarży się nauczyciel. To są emocje, każdy
opowiada o konflikcie z własnej strony i trudno rozstrzygnąć, kto ma rację. Powinienem być
obiektywny, wszystkich traktować równo, ale
powiedzmy że ktoś mi podpadł i mimowolnie
patrzę na niego inaczej, jestem tylko człowiekiem. Mam w klasie taką opiniotwórczą grupę,
która wiem, że nie będzie wymyślać, tylko powie mi wprost, jak jest. Muszę być pewny tej
grupy, po pół roku znajomości przynajmniej.
Po co jest lekcja wychowawcza?
Żeby ją dobrze poprowadzić, trzeba być
świetnym psychologiem. Wykorzystujemy ten
czas na sprawy organizacyjne. Gdybym realizował zadane tematy, to uczniowie zaczęliby zieCIĄG DALSZY NA STR. 14
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wać po 5 minutach. Jak jest problem, to próbujemy go rozwiązać na tej godzinie, wyjaśniamy,
dlaczego ktoś nie przyszedł na lekcję, spóźnił
się, nie radzi sobie z przedmiotem, łapie uwagi.
Co by Pan zmienił w naszej szkole?
Wprowadziłbym więcej form wyjazdowych,
żeby coś poza suchymi lekcjami było. Wycieczki ciągną dzieci do szkoły. Byliśmy w kinie na
„Czterech żywiołach”, uczniowie mieli test po
pokazie, więcej się z tego nauczyli niż gdyby
mieli wykład w klasie.
Kim jest dla Pana uczeń?
Osobą.
Jak Pan sobie wyobraża idealnego ucznia,
z jakim chciałby pan pracować?
Nie jestem za uczniami, którzy siedzą grzecznie i się nie odzywają. Uczeń musi mieć trochę charakteru, swoje zdanie i być ambitny. Są
uczniowie, którzy uczą się świetne, mają bardzo dobre oceny, ale są nieaktywni, w dzienniku
uwag mają zero po jednej i po drugiej stronie.
Uczennica ma najwyższą średnią w klasie, a nie
zgłosiła się do żadnego konkursu przedmiotowego. Miałem uczniów, którzy mieli naprawdę
trudne charaktery, niejeden mógłby się ich bać.
A teraz kłaniają mi się na ulicy. To cieszy.
A jakim chciałby Pan być nauczycielem?
Jestem z siebie raczej zadowolony, nie twierdzę, że sobie nie radzę. Najważniejsze są dobre
relacje z uczniami. Można mieć naprawdę fantastyczne kompetencje, co też jest ważne, ale
bez relacji do niczego się nie przydadzą. Zaraz
po studiach, po pierwszej klasie, którą uczyłem,
14

połowę rzeczy musiałem poprawić. Uczniowie
mają świetny wywiad, jak przychodzą do szkoły, wszystko wiedzą o nauczycielu i to ich nakręca. Pomogło mi, że po czterech latach zmieniłem szkołę, w której pracowałem. Zmieniłem
ze względu na lepszy dojazd. Ale przy okazji
mogłem też zmienić swój wizerunek. Uczniowie mają z tym kłopot, zwłaszcza jak mieszkają
w małych miejscowościach, gdzie wszyscy
wszystkich znają i przylepiają etykiety.
Sport łączy czy dzieli?
W szerokim pojęciu łączy, na poziomie towarzyskim. Na wysokim zaczyna dzielić – tych,
co rywalizują. Nawet w drużynie. Na przykład
w drużynie siatkarskiej jest 12 zawodników, ale
na boisku tylko 6. Mówi się, że wszyscy budujemy drużynę, jesteśmy zgrani, ładnie to wygląda, wszyscy się cieszą, ale ja tu siedzę na ławce,
a on gra. Na poziomie szkolnym, w szkolnych
klubach sportowych ludzie dzielą się na tych, co
umieją i nie umieją grać.
Zdarzyło mi się parę razy ściągać z boiska lepszego zawodnika, sprowadzić na ziemię: psujesz mi pracę. Nie podajesz do tego, co gra gorzej, nie dasz mu odbić drugi raz, wyskakujesz
z hasłami, że źle to zrobił, burczysz na niego. Na
sparingu proszę bardzo, niech grają najlepsi, ale
na lekcji, na SKS gramy wszyscy. Jak ktoś czuje
się niepewny i najchętniej schowałby się za filar
i nie wychodził, trzeba mu dać spróbować drugi raz, pochwalić: super odbiłeś, to się nakręci
i nauczy. Daję takim uczniom piłkę na przerwach, żeby sobie poćwiczyli.
rozmawiali uczniowie
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Świnnej
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Pomoc dla
mieszkańców
osiedla
socjalnego
REDAKCJA
„BARW ŻYWCA”

Warsztaty beatboxu z zespołem 2Gramy i Kamerem.

Muzyka to ich pasja
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

Warsztaty beatboxowe na osiedlu Kabaty
przyniosły efekty. Kilku mieszkańców
stworzyło tam zespół!
Wszyscy chcielibyśmy jak
najszybciej widzieć efekty
swoich działań. Czasem jednak
trzeba na to poczekać. Wiosną ubiegłego roku Fundacja
Klamra zorganizowała warsztaty beatboxowe dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 9, Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. Zajęcia odbyły się także na osiedlu
socjalnym Kabaty.
Warsztaty poprowadzili członkowie romskigo zespołu 2Gramy
z Zawiercia oraz Maciej KAMER
Szymonowicz z Bielska-Białej. Zostały zrealizowane dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego

w ramach projektu „Wspólny Żywiec”.
Trzeba było poczekać trochę
na efekty, ale warto było. Okazuje się, że kilkoro mieszkańców
osiedla Kabaty założyło zespół
beatboxowy! Zainteresowali się
tym właśnie na warsztatach. W
wolnych chwilach pilnie ćwiczą
i coraz lepiej im to wychodzi. Na
razie są bardzo tajemniczy, nie
chcą zdradzić swoich imion i nie
godzą się absolutnie na żadne
fotografie. Mieliśmy okazję zobaczyć próbkę ich umiejętności
i wierzymy w to, że chłopcy zrobią kiedyś karierę.
Będziemy mieli wtedy satysfakcję, że napisaliśmy o nich
jako pierwsi!

Bielskie soroptymistki
zorganizowały zbiórkę
dla mieszkańców Kabat.
Dziękujemy za pomoc!
Soroptimist International to
międzynarodowa organizacja skupiająca kobiety, której
celem jest popieranie praw
człowieka i umacnianie praw
kobiet. Soroptymistki współpracują z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą
Europy, mają przy nich swoje
przedstawicielstwa.
Bielski klub soroptymistek
powstał ponad 20 lat temu
z inicjatywy nieżyjącej już lekarki Jadwigi Grzbielowej. Soroptymistki pomagają m.in.
w edukacji utalentowanych
uczennic bielskiej Państwowej
Szkoły Muzycznej.
Fundacja Klamra nawiązała
współpracę z bielskim klubem
SI. Soroptymistki przeprowadziły zbiórkę darów dla mieszkańców żywieckiego osiedla
Kabaty, którym na co dzień pomaga Klamra. Odzież, pościel,
ręczniki i żywność zostały już
rozdane potrzebującym.
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Fot. Lucjusz Cykarski
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Akcja „malarze pokojowi” – młodzież zamalowuje neonazistowskie symbole nienawiści.

Każdego dnia możemy zmieniać świat
– Jeśli na ulicy bije się dwóch facetów, nie musimy ich rozdzielać,
jeśli nie czujemy się na siłach. Ale wezwijmy policję – mówi Dariusz
Paczkowski, współprezes Fundacji Klamra.

Czy widzi Pan efekty swoich działań?
– Oczywiście! Pochodzę z zupełnie innej części Polski, z Grudziądza. Przeprowadziłem się do
Żywca, bo tutaj mieszka moja żona, Karina. Spacerując po ulicach miasta zauważyłem swastyki
i symbole SS na murach kamienic. Okazało się,
że są wymierzone w mieszkających w mieście
16

Romów, podobnie jak napisy typu „Cyganie do
gazu”. Stwierdziłem, że tego tak nie można zostawić, że coś z tym trzeba zrobić. Jeśli nie reagujemy na takie zjawiska, to zło rośnie. Komuś
może stać się krzywda.
W żywieckim Liceum Ogólnokształcącym im.
Mikołaja Kopernika zorganizowałem warsztaty
dla młodzieży. Tłumaczyłem, że swastyka nie tyl-
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zerunek Żywca. Tak, tak! Na taki np. Tydzień
Kultury Beskidzkiej zjeżdżają się do miasta ludzie z różnych stron świata. Witały ich swastyki
i wilcze haki. Nie wiedzieli, czy to dzieło jednej
osoby, czy też może wyraz poglądów wszystkich
mieszkańców miasta. To było fatalne.
Czy zdarza się, że ludzie teraz sami z siebie
zamalowują swastyki?

ko w naszym kraju jest symbolem nienawiści,
mówiłem, czym jest rasizm, nietolerancja, czym
są stereotypy. Potem wzięliśmy wałki i pędzle
w dłonie i zaczęliśmy zamalowywać swastyki.
Wiecie, co jest fajne? Przyłączyli się do nas
burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej,
oni też się na to nie godzą. Jako obywatele pokazaliśmy, co z tym można zrobić. To bardzo
ważne, żeby takie akcje miały poparcie lokalnych władz. Autorzy takich malowideł na murach wiedzą wtedy, że to, co robią, nie podoba
się wielu osobom. Podobną akcję zorganizowaliśmy w gminie Radziechowy-Wieprz. Tam także
udział wziął w niej wójt, pomagało nam wiele
ludzi, m.in. straż pożarna.
Nasza akcja przyniosła efekty. Pozbyliśmy się
swastyk z miasta. Poprawiliśmy tym samym wi-

Nie wiem, bo swastyki nie są już malowane
przez neonazistów. Zanim zaczęliśmy je zamalowywać kilka lat temu, widziałem swastyki przekreślone przez kogoś sprajem, i to był wówczas
taki znak dla mnie, że inni ludzie też się na te
symbole nie zgadzają.
Są też inne dowody na to, że w ludziach obecność takich symboli budzi sprzeciw. W ubiegłym
roku namalowałem w różnych miastach cztery
murale Marka Edelmana. Dla mnie to niezwykle ważna osoba. Uczestnik dwóch powstań
warszawskich, osoba, która przez całe życie
walczyła o dobro, o lepszy świat. Edelman był
działaczem antykomunistycznym, ale walczył też
o ludzi, o ich życie i zdrowie codziennie w pracy, bo był lekarzem. Jeden z poświęconych mu
murali namalowałem właśnie w Żywcu. Przedstawia młodego Edelmana, który w uniesionej
ręce trzyma żonkila. Na murze są jego słowa:
„Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku
i poświęcenia”.
Pewnego dnia ktoś zniszczył mural. Z hasła
został tylko początek: „Nienawiść jest łatwa”,
zamalowano także nazwisko Edelmana, a napisano „Żyd”. Powiadomiła mnie o tym właśnie
osoba, która uznała, że to oburzające i postanowiła zareagować.
Czasem trudno jest coś zrobić...
CIĄG DALSZY NA STR. 18-19
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To prawda. Jeśli na ulicy bije się dwóch osiłków, to oczywiste jest, że można się bać do nich
podejść, żeby ich rozdzielić. To nie jest żaden
powód do wstydu, samemu można przecież
wtedy oberwać. Ale to nie znaczy, że trzeba być
bezczynnym. Przecież można powiadomić policję! To samo należy zrobić, gdy widzi się na
ulicy swastyki czy naklejki rasistowskie. Zawsze
tak robię, uważam, że to obywatelski obowiązek każdego z nas. Jeśli jesteś świadkiem jakiejś
niesprawiedliwości, np. w szkole, reaguj! Zgłoś
to do opiekuna, wychowawcy.
Czy ponosi Pan także nieprzyjemne
konsekwencje swoich działań?
Niestety tak. Zawsze waham się, czy takie
przypadki nagłaśniać, czy tak naprawdę dla
tych, którzy malują te swastyki albo produkują naklejki z rasistowskimi hasłami, to nie jest
sposób na dalsze sianie nienawiści.
Na szczęście nie są to ataki fizyczne, to komentarze w internecie albo napisy na ścianach.
Niedawno znalazłem się na stronie Redwatch,
to rasistowska internetowa inicjatywa skierowana przeciwko m.in. środowiskom antyfaszystowskim, mniejszościom seksualnym i narodowym. Pewno słyszeliście o niej, kilka lat temu
głośno było o zatrzymaniu jej współtwórców.
Strona na jakiś czas znikła, ale potem niestety
znowu pojawiła się w sieci. Jest tam moje zdjęcie, a także niestety adres domowy, imiona żony
i dzieci. Ujawnianie danych mojej rodziny pokazuje, jak duża jest podłość tych ludzi, jak bardzo
zaślepia ich nienawiść.
Co Pan robi w takich sytuacjach?
Moja reakcja jest zawsze taka sama: zgłaszam to policji i prokuraturze. Kiedyś w środku
nocy ktoś zadzwonił do mnie z zastrzeżonego
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numeru telefonu z obelgami i pogróżkami. Zgłosiłem sprawę policji, ta ustaliła, kim jest właściciel telefonu. Więcej już nikt nigdy się nie odważył zadzwonić!
Jestem świadom, że nie wszystko uda się wyplenić. To długi proces edukacyjny, on ciągle się
toczy. To już tak jest, że łatwiej jest zaistnieć
przez nienawiść. Miłość jest trudniejsza, wymaga wysiłku i poświęcenia, jak mawiał Marek
Edelman. Ci, którzy nienawidzą, czują się dowartościowani, że coś udało im się zniszczyć.
Żeby coś stworzyć, trzeba więcej energii, więcej pracy i czasu. Sami wiecie, ile pracy trzeba
włożyć np. w to, żeby dostać w szkole czwórkę
czy piątkę. Dlatego chyba zawsze znajdą się jacyś smutni, niespełnieni, którzy wolą niszczyć.
Popatrzcie, co się dzieje z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy, jakie ataki są wymierzone
w Jurka Owsiaka. A przecież robi wspaniałą
rzecz, o której jest głośno na całym świecie.
Dążę do tego, żeby nasze społeczeństwo było jak najbardziej obywatelskie, świadome, żeby
ludzie, którzy widzą niesprawiedliwość, reagowali. Jak będzie nas więcej, ci, co wolą siać
zniszczenie, zostaną zepchnięci na margines życia społecznego.
Kiedy zaczął Pan działać na rzecz tolerancji?
To były jeszcze lata 90., uczyłem się wtedy
w szkole w Bydgoszczy. Pomagałem wydawać
gazetki związane ze sceną alternatywną. Mieliśmy wtedy w Bydgoszczy problem z subkulturą
skinów, terroryzowali miasto. Założyliśmy grupę
antynazistowską GAN. To była organizacja, której głównym celem była samoobrona. Z czasem
to się rozrosło, na bazie tej grupy powstało Stowarzyszenie Nigdy Więcej.
Wracając do początków, to szybko okazało
się, że jeśli jesteśmy grupą, to już nie da się nikogo skrzywdzić, bo z tłumu trudniej kogoś wy-
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ciągnąć, żeby go pobić. Wtedy okazało się, że
ta druga strona nie jest taką jednolita grupą, że
są pojedynczymi, zakompleksionymi osiłkami.
Jakie działania prowadzi Pan jeszcze
w Żywcu?

Fot. Lucjusz Cykarski

Mieszkamy teraz na osiedlu 700-lecia. Jak
się tam przeprowadziliśmy, na murach można
było natknąć się na napisy typu „jeb... policję”.
Nie zgadzam się na takie rzeczy! Zrobiłem akcję zamalowywania napisów, wystarczyły trzy
weekendy. Na jednej ze ścian był napis „Witamy
w piekle”. To się jakoś „wdrukowuje” w świadomość człowieka. Jak się mieszka w ładnym
miejscu, to przeszkadza nawet jeden papierek.
W brzydkim miejscu łatwiej jest naśmiecić.
Tak naprawdę już każdy mógł to wcześniej
zrobić. Staram się zapraszać ludzi, pokazywać,
wciągać ich do swoich działań, przekonywać,
że wiele rzeczy można zmienić, jeśli się z nimi
nie zgadzamy.
Dlaczego Polacy są tacy nietolerancyjni?
Nie można generalizować i wrzucać wszystkich do jednego worka. Nam w Fundacji Klamra pomaga bardzo wiele osób. Ale prawda, że
duża cześć społeczeństwa jest nietolerancyjna.
Mamy tutaj w Żywcu i na Żywiecczyźnie bardzo homogeniczne społeczeństwo, jednolite.
Nie mamy możliwości uczenia się od innych.
Inaczej niż w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie, gdzie jest dużo studentów z różnych stron
świata. Czeka nas jeszcze wiele pracy, ale jestem dobrej myśli, że naprawdę dużo rzeczy
można zmienić.
Jesteśmy do tyłu z różnymi rzeczami z powodu wielu lat komunizmu. Na zachodzie Europy
na jednym osiedlu potrafi działać nawet kilka
stowarzyszeń. Jak np. ludzie nie mają parku, to

Odnawianie kapliczki św. Nepomucena,
zniszczonej przez neonazistów.
zamiast narzekać, po prostu go robią. Tak rozumiem patriotyzm – dbanie o swoją Małą Ojczyznę. Sprzątając po psie, dbając o dobrą, przyjazną atmosferę. Niestety, duża część tych, którzy
używają wielkich słów jak Naród czy Polska, nic
nie robi, oni potrafią tylko zamaskowani niszczyć ulice i innych ludzi. Walczę o to, by słowo
„patriota” nie kojarzyło się już więcej z zamaskowanym osiłkiem, gotowym spalić wszystko,
z czym się nie zgadza.
Rozmawiali uczennice i uczniowie
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej Curie
w Świnnej
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Akceptacja
czy tolerancja?
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

Fot. Tomek Sikora

Z uczniami Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie zastanawialiśmy się, czy tolerancja
i akceptacja znaczą to samo.
Oto najciekawsze wypowiedzi z dyskusji o tolerancji i akceptacji:

Zakręcony
na patriotyzm
Dariusz Paczkowski, współprezes
Fundacji Klamra, zdobył tytuł
Patriotycznie Zakręconego
w konkursie organizowanym przez
portal Naszemiasto.pl.
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”
W śląskim finale plebiscytu zmierzyło się
dziesięciu kandydatów. Głosowali internauci. Najwięcej głosów zdobył Łukasz Osóbka
z Bytomia – inżynier, specjalista od zarządzania i działacz społeczny.
Drugiego śląskiego zwycięzcę wybrało
redakcyjne jury, został nim Dariusz Paczkowski, który już w pierwszym regionalnym
etapie zdobył najwięcej głosów internautów. – Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali, dziękujemy też wszystkim uczestnikom plebiscytu. Robicie wspaniałą pracę
dla naszych Małych Ojczyzn! – mówi Patriotycznie Zakręcony Dariusz.
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– Tolerancja... Co to znaczy? Tolerować kogoś to znaczy, że mu się nie przeszkadza, że się
go nie potępia. Natomiast akceptacja to zgoda
na inność drugiego człowieka, na to, że nie jesteśmy tacy sami.
– Istnieje granica tolerancji. Nie może być
tolerancji dla takich czynów, jakie ma na koncie
np. pan Mariusz T., który zamordował czworo
dzieci.
– Jeśli ktoś jest np. Romem, nie dokuczamy
mu, ale trzymamy się od niego z daleka, to jest
to tolerancja. Jeśli podchodzimy do niego i mówimy mu cześć, to jest to już akceptacja.
– Tolerowania kogoś nie oznacza, że się
z nim zgadzamy, akceptacja jest bardziej otwarta, to znaczy: „dopuszczam, cieszę się, że jesteśmy różni”
– Zdarza się, że człowiek, chcąc być akceptowanym lub chociaż tolerowanym, robi rzeczy,
których inaczej by nie zrobił. Jak ktoś się gorzej
uczy, mówią na niego nieuk. Jak się uczy bardzo dobrze, to znowu mówią kujon. Zdarza się,
że niektórzy specjalnie uczą się gorzej, żeby nie
nazywali ich kujonami. Czy to się da zmienić?
Oczywiście. Niech w szkole nie będzie ocen.

Barwy Żywca

List do Jurka
Owsiaka

Fotograf z Auschwitz
REDAKCJA „BARW ŻYWCA”

W imieniu całej Fundacji
Klamra wysłaliśmy list do
Jurka Owsiaka. To nasza reakcja na ataki na jego osobę. Nie godzimy się na to!
„Jurek,
Piszemy w imieniu całej
naszej Fundacji Klamra, by
podziękować Ci za wspaniałą robotę, jaką robisz
z ekipą Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Nie
chodzi nawet o tak oczywiste zmiany, jakich dokonaliście w służbie zdrowia poprzez zakupiony sprzęt dla
szpitali, który od wielu lat
ratuje życie i zdrowie.
Waszym największym
dorobkiem jest zbudowanie olbrzymiego kapitału społecznego w postaci
współpracy i solidarności
ludzi wokół celu, jakim jest
pomaganie innym. Z tego
kapitału korzystamy wszyscy, na co dzień, nie tylko
w działalności społecznej.
Sprawiliście, że możemy
jako Polacy być dumni z robienia razem wielkich rzeczy. Budujecie poczucie
wspólnoty, angażując tysiące ludzi do bezinteresownej
pracy dla dobra wszystkich.
I wszystko gra!
Jurek! Jesteśmy z Tobą!”

Polecamy wszystkim album „Fotograf
z Auschwitz” Anny Dobrowolskiej.
To wspomnienia nieżyjącego już
mieszkańca Żywca.

Wilhelm Brasse zmarł w 2012
roku w wieku 95 lat. Jego życie mogłoby posłużyć jako scenariusz kilku filmów. Urodził się
w 1917 roku
– Był wnukiem austriackiego osadnika na Żywiecczyźnie
– Alberta Karola Brasse. Jednak
już ojciec Wilhelma czuł się Polakiem do tego stopnia, że walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Tym bardziej Polakiem,
polskim patriotą, czuł się i był
Wilhelm Brasse i jako Polak trafił
do obozu Auschwitz-Birkenau –
czytamy w informacji Instytutu
Pamięci Narodowej, który jest
głównym partnerem albumu.
Brasse przed wojną był znanym katowickim fotografem,
słynął m.in. z pięknych portretów. W obozie Auschwitz-Birkenau zdobył pracę obozowego
fotografa, najprawdopodobniej tylko dlatego udało mu się
przeżyć. Robił więźniom portrety do kartotek. Musiał także
fotografować akty przemocy
i okrucieństwa, m.in. doświadczenia medyczne osławionego
dr Mengele.

z

f o t o g r a f
A u s c h w i t z

Tuż przed wkroczeniem Armii
Czerwonej esesmani nakazali
mu wszystkie fotografie spalić,
ale Brasse część z nich zdołał
ukryć. Dzisiaj są publikowane
niemal w każdej książce i encyklopedii dotyczącej zbrodni hitlerowskich. Po wojnie pan Wilhelm już nigdy nie wziął do ręki
aparatu fotograficznego.
Historia Brassego zainteresowała Ireneusza Dobrowolskiego,
który nakręcił film „Portrecista”.
Książka powstała na podstawie wywiadu Dobrowolskiego
z Brasse, jest niejako uzupełnieniem filmu.
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AGNIESZKA DANEL

BLASK SZCZĘŚCIA
Hej kolęda, kolęda
Hej kolędy to czas
Powitać małe Dzieciątko
Które zagości w nas
Mała Dziecina w żłóbeczku leży
I dobrą nowinę wszystkim niesie
Do niej świat cały należy
Bo Bóg nie wybiera lepszego, lecz kocha
każdego

Bo choć nie mogę dotknąć jej
Blask jest zawsze blisko mnie
I gdy świąteczny czas się zbliża
To jej obraz coraz bardziej się przybliża
Jednak najważniejsze, że w sercu moim
miejsce ma skryte
A ty Dzieciątko dajesz mi nadzieję
Że obok tej najjaśniejszej gwiazdy
Moja też kiedyś zajaśnieje

A dziś dziękuję Ci, Boża Dziecino, za to, co mam
Gdy na niebie pierwsza gwiazdka zaświeci Nie skarżę się, że jestem inna, że nie całkiem sprawna
Tylko cicho Dziecino dziękuję ci skrycie
Wtedy najbardziej cieszą się dzieci
Że miłość odnalazła me życie
Bo Boża Dziecina otacza je miłością i tuli
U niej takie miejsce jak u Matuli.
Ja Dziecko Boże też na nie czekam
I wciąż myślami do niego uciekam
Bo wierzę, że gdy Ono się rodzi
Z nim na ziemię szczęście przychodzi
Bo wszystko się zmienia
I nasze troski i nasze zmartwienia
Krótką kolędę zaśpiewać Mu chcę
Żeby wśród zgiełku nie czuło się źle
Aaa słodko śpij, aaa cicho śnij
Zabierz smutki me i otulaj w sercu je
Aaa słodko śpij, aaa cicho śnij
Moją gwiazdę mi pokaż
Ludziom serce okaż
Choć na niebie milion gwiazd
Z wszystkich stron otacza nas
To ja jedną gdzieś tam mam
Która śmieje do mnie się
To mamusia ma kochana
Najwspanialsza z wszystkich mam
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Agnieszka
– Jestem w ośrodku już od 5 lat. Bardzo mi się tutaj podoba. Lubię wychowawców, jestem zadowolona z opieki, z atmosfery jaka panuje w internacie, w którym od poniedziałku do piątku mieszkam. Poznałam tu Gosię, która
została moją przyjaciółką, pomaga mi. Jeśli miałabym coś
w tym ośrodku zmienić, to chciałabym, żeby można było
uczyć się w nim jak najdłużej. Teraz jest to możliwe tylko
do 24 roku życia. Na pewno, gdybym tylko mogła, zmieniłabym godziny ciszy nocnej, żeby się zaczynała nie o g.
20, ale o g. 22.
W wolnych chwilach lubię pisać opowiadania i wiersze.
Marzę o tym, żeby wydać tomik z moimi wierszami. Jak
wyobrażam sobie swoją przyszłość za dziesięć lat? Na pewno chciałabym wtedy pracować. Może udałoby mi się znaleźć pracę gdzieś w gazecie? Na pewno chciałabym, żeby
to była jakaś praca związana z pisaniem.
Co oznacza słowo tolerancja? Dla mnie to szacunek do
drugiego człowieka, pomaganie mu w trudnych chwilach,
przyjaźń.

Barwy Żywca

Agnieszka Danel i Marcin Pindel,
wychowankowie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Żywcu, piszą. Agnieszka –
wiersze, Marcin – piosenki rapowe. Przeczytajcie,
co nam opowiedzieli o sobie w czasie warsztatów
dziennikarskich.

W górach

W górach się urodziłem, z górami się zżyłem,
Po górach biegałem, góry zwiedzałem.
Beskidy są piękne, góry to moje,
Tu spędzone całe życie swoje.
W górach czuję się bezpiecznie,
Bez gór jest smutno, pusto i beznadziejnie,
Góry mi się podobają, do gór będę wracał,
Po górach wędruję i całe życie szanuję.
MARCIN PINDEL
Kiedy w górach sypie śnieg, to jest magicznie,
Rapowo o świętach
Gdy ludzie zjeżdżają na nartach, to jest fantastycznie.
Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny,
Rodzice się cieszą, że zdrowe dzieci mają,
Powiedziałbym nawet nieźle fantastyczny.
Kiedy między szczytami się przechadzają.
Bo dzisiaj rodzina w święta się spotyka
Ludzie z Polski powiadają,
ale dziwnie siebie wciąż unika.
Że w Beskidach zdrowym powietrzem oddychają,
Rodzice po sklepach ganiają,
Mówią: „jakie one piękne, jakie widoki mają!”
A dzieci prezentów od nich wymagają.
I górali tam spotykają, co zawsze dobrą radę dają.
Mówią, co chciałyby dostać pod choinkę,
Gdy nieraz życie mi się komplikuje,
zamiast wesprzeć rodzinkę i rozbić swoją „świnkę”. To często sam po naszych szczytach spaceruję.
Znowu wydatki, prezentów dużo kupują drogich,
W tych górach chcę zostać do końca świata,
Nie myślą już wcale o ludziach ubogich.
Mam nadzieję, że los figla mi nie spłata.
A w dawnych czasach nie takie były święta,
Bo moja babcia takich nie pamięta.
Wszyscy przy stole razem siadali
Marcin
Interesuję się sportem, zwłaszcza piłką nożną.
I kolędy pięknie sobie śpiewali.
Lubię słuchać muzyki, mój ulubiony wykonawca to
Po kolędzie z opłatkiem do wszystkich chodzili
Eminen. Piszę też teksty piosenek rapowych. Piszę
I dobrą nowinę głośno głosili.
o wszystkim: o życiu, o miłości, o świętach. Czy sam
Wtedy inaczej obchodzili te święta,
lubię śpiewać? Czasami. Nie przepadam za tańcem,
Chyba już o tym mało kto pamięta.
wolę słuchać muzyki. Marzę o tym, żeby w przyszłoCzym chata bogata, tym była rada
ści, grać w piłkę zawodowo i z tego żyć.
I ugościła każdego u progu sąsiada.
Jak nie powinno się zachowywać wobec takich
A dziś wciąż czekam na ten czas,
osób, jak my? Denerwujące jest, jak ktoś się na nas
Kiedy dużo lepiej będzie tu dla nas,
gapi. Bardzo denerwujące. Nie powinno się też
Bo dziś nie można liczyć nawet na sąsiada.
z nas wyśmiewać. Jak słyszę, że ktoś się z kogoś wyJa czekam na Boże Narodzenie,
śmiewa, to mówię mu, żeby nie robił wiochy.
Być może dla Ciebie, Jezu, się odmienię.
Tolerancja to dla mnie przede wszystkim szacunek
Bo drogie prezenty nie w moim są stylu,
dla drugiego człowieka.
Do Ciebie się modlę, opoko spraw tylu.
Co bym zmienił w szkole? Pozwoliłbym palić paTy możesz wszystko zmienić
pierosy tym najstarszym, pełnoletnim już uczniom.
na tym naszym świecie,
W Tobie ma nadzieja, słodkie Boże Dziecię.
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OD CHAOSU DO RÓŻNORODNOŚCI
LUCJUSZ CYKARSKI

Przez prawie miesiąc uczestnicy warsztatów fotograficznych
odbywających się w Klubie „Papiernik” w ramach projektu „Wspólny
Żywiec” zmagali się z tematem szeroko rozumianej różnorodności.
Słowo „zmagali” jest tu jak najbardziej odpowiednie, gdyż uczestnicy wykonali kolosalną pracę. Nie obyło się bez umysłowej, twórczej ekwilibrystyki, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak
różny poziom zaawansowania w fotografii prezentowali poszczególni uczestnicy zajęć. Zadanie
polegało na przygotowani zestawu 7-10 zdjęć. Początkowo różnorodność mylona była z mnogością
form i obrazów, które raczej kojarzyły się z chaosem niż fotograficznym komunikatem. Znaczącym
osiągnięciem warsztatów jest pojawianie się u
fotografujących umiejętności skupienia na temacie różnorodności przy jednoczesnym sprowadzeniu jej do wspólnego mianownika łączącego poszczególne prace w zestawach. Nie bez znaczenia
też jest wzajemne inspirowanie się autorów pod
wpływem twórczych działań pozostałych uczest-

ników. Niektórzy praktycznie całkowicie zmienili
swoje zdjęcia, czasem zrobili je od nowa. Finalne
zestawy fotografii precyzują temat różnorodności
na różne sposoby, ale wszystkie są skoncentrowane na określonych tematach czy motywach.
Prezentujemy tutaj tylko próbki zestawów, całość można zobaczyć na stronie Fundacji Klamra.
Są tu prace osób, dla których było to pierwsze
spotkanie z fotografią, jak i takie, dla których fotografia jest już dziedziną całkiem sprawnej kreacji
i wypowiedzi twórczej.
Organizatorami warsztatów były Fundacja
Klamra i Miejskie Centrum Kultury. Do pracy na
warsztatach zaprosiliśmy też grupy fotograficzne z
Żywca: „Smienka” i „Migawka” . Projekt „Wspólny
Żywiec” realizowany jest przez Fundację Klamra
przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

karolina
buriańska,
agnieszka
zielińska
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