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Wydawca:

Dobiega końca projekt „Młodzieżowa Akademia Obywatel-
ska”. W ręce czytelników przekazujemy czwarty i ostatni numer 
gazetki szkolnej wydawanej w ramach projektu. Raz jeszcze 
uczniowie z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z te-
renu powiatu zawierciańskiego przygotowali teksty i zdjęcia na 
tematy dotyczące ich szkoły, regionu i własnych zainteresowań.

W ramach projektu trwającego od maja 2013 roku odbyło 
się 9 edycji warsztatów dziennikarskich, spotkania ze znanymi 
dziennikarzami (Michałem Olszańskim, Romanem Czejarkiem, 
Jakubem Poradą, Bogdanem Rymanowskim i Jan Pospieszal-
ski), debaty z samorządowcami, postaciami lokalnego biznesu 
oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, dwa wy-
jazdy dziennikarskie do Łodzi (relacja z wycieczki znalazła się 
w czasopiśmie „Zawiercianin” nr 19), a uczniowie intensywnie 
pracowali przy tworzeniu materiałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze „Azymutu” znaleźć moż-
na teksty dotyczące bardzo ważnych tematów. Wśród nich znaj-
duje się artykuł zawierający przestrogę przed związkiem z al-
koholikiem, a także posiadania toksycznej relacji z rodzicem. 
W jednym z tekstów znajduje się historia byłego, nawróconego 
gangstera, Piotra Stępniaka, który odwiedził Zakład Poprawczy 
w kwietniu bieżącego roku. Oprócz tekstu mówiącego, że „moż-
na być kim się chce”, w gazetce znalazła się jeszcze opowieść 
o Japonii, tekst o wierszach oraz relacje z wizyty w Warszawie 
oraz odwiedzin wiceministra sprawiedliwości w zakładzie.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół an-
gażowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, których 
celem było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. Niniej-
sze 12 stron jest kolejnym i zarazem ostatnim w ramach projek-
tu efektem prac uczniów. Najważniejszy efekt całego projektu 
będzie widoczny dopiero po jego zakończeniu, choć już teraz 
możemy stwierdzić, że „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” 
przyniosła jej uczestnikom korzyści. Tę bardziej widzialną – do-
świadczenie zawodowe, które będzie bezcenne, gdy za kilka lat 
wejdą na rynek pracy – jak i mniej, można by rzec, namacalną. 
Oto bowiem zaangażowani w tworzenie gazetki młodzi ludzie 
mieli okazję poznać znaczenie słowa „odpowiedzialność”, m.in. 
za termin oddania tekstu do gazetki i za słowa w napisanych 
przez siebie artykułach. A odpowiedzialność to wszakże jedna 
z najważniejszych cech społeczeństwa obywatelskiego, które 
chcemy budować.
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Z kolei 11 kwietnia 2014 r. wycho-
wanki pod opieką Roberta Kleszcza, 
Agaty Bartkowiak i Czesława Karolczy-
ka uczestniczyły w wycieczce do War-
szawy, której celem było zwiedzanie 
Pałacu Prezydenckiego. Naszym prze-
wodnikiem był Kajetan Broniewski, 
pracownik Kancelarii Prezydenta RP. 
Mogliśmy zwiedzić miejsca, gdzie swo-
ją pracę wykonują ludzie z Kancelarii 
Prezydenta RP. Zobaczyliśmy również 
sale, w których zapadają ważne decyzje 

państwowe, odbywają się spotkania 
z atmbasadorami różnych państw, oraz 
sale, w których dokonuje się odznaczeń 
państwowych oraz mianowań na mi-
nistrów i sędziów. Zobaczyliśmy rów-
nież historyczny „okrągły stół”, przy 
którym przed 25 laty zapadały waż-
ne decyzje państwowe, mające bardzo 
istotny wpływ na historię współcze-
snej Europy. Kolejnym punktem wy-
cieczki była wizyta w Centrum Nauki 
Kopernik.

NASZE ATRAKCJE 
Redakcja

26 lutego wychowanki naszej placówki uczestniczyły w imprezie sportowo-
integralnej „Wizerunek na start!”. Zorganizowana została ona w ramach cyklu 

integracyjno-rekreacyjnych imprez sportowych z udziałem wychowanków 
placówek dla nieletnich i uczniów szkół lokalnych w ramach projektu „Poprawa 

wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk”. 
Zawody prowadzili olimpijczycy Kajetan Broniewski i Artur Partyka.
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POEZJĄ PRZEZ ŚWIAT
Paulina Rychel

Ludzie maja różne zainteresowania: jedni czytają książki, inni tańczą, 
jeszcze inni uprawiają sporty ekstremalne, a ja… piszę wiersze.

Każdy z nas robi to, co lubi robić naj-
bardziej… coś, co mu wychodzi najlepiej… 
coś, do czego ma smykałkę. Ja odkryłam 
mój talent całkiem przypadkiem.

W zakładzie jest prowadzone Koło 
Dziennikarsko-Literackie, które syste-
matycznie zgłasza ochotniczki do róż-
nego rodzaju konkursów, np. ogólno-
zakładowych, powiatowych, a nawet 
ogólnopolskich. Tu muszę zaznaczyć, że 
zazwyczaj zajmujemy wysokie miejsca.

Z roku na rok przewija się tu wiele uta-
lentowanych dziewczyn, które zawsze 
pozostawiają po sobie jakiś ślad: rękopis 
zapisany na kolanie, dłuższe opowiada-
nie lub historię z życia wziętą. Nic z tych 
rzeczy się nie marnuje! W ciągu pięciu lat 
zakład wypromował dwa tomiki poezji 
wychowanek. Znajdują się tam „wypoci-
ny” wszystkich zaangażowanych dziew-
cząt; dziewcząt, które poprzez poezję wy-
dobywały na światło dzienne pozytywne 

lub wręcz przeciwne emocje, zdarzenia, 
przeżycia.

Nadchodzą nowe dziewczyny, pi-
szą nowe wiersze i wychodzą, przycho-
dzą następne, a składzik kartek rośnie, 
i rośnie liczba stron do wydrukowania 
nowego tomiku. Również tym tekstem 
motywujemy naszych wychowawców 
prowadzących koło do stworzenia na-
stępnej książeczki ekscytującej i pełnej 
emocji.
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WIZYTA WICEMINISTRA 
STANISŁAWA 

CHMIELEWSKIEGO
Redakcja

W dn. 22 kwietnia 2014 r. naszą placówkę odwiedził Wiceminister 
Sprawiedliwości, pan Stanisław Chmielewski.

Wiceminister zwiedził pomiesz-
czenia zakładu i zapoznał się z ofer-
tą resocjalizacyjną placówki. Znalazł 
również czas na rozmowę z kierow-
nictwem oraz kadrą. Na zakończenie 
spotkania dziewczęta z koła teatral-
nego „Niepokorne” zaprezentowały 
twórczość własną i koleżanek, promu-
jąc tym samym wydany przez naszą 
placówkę tomik wierszy. Pan wicemi-
nister skierował do naszych dziewcząt 
ciepłe słowa, zaznaczając, aby właści-
wie i z pożytkiem wykorzystały czas 
spędzony w zakładzie.
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JAPONIA. CZYM TO 
NAPRAWDĘ SIĘ JE?

Natalia Zamorska 

Japonia – kraj do niedawna kojarzony z samurajami, gejszami, ryżem 
i sushi. Bywa mylona z Chinami, choć państwa te bardzo się różnią. Kuchnia 

tamtejsza przywodzi na myśl ryż i owoce morza, a szczególnie sushi. Co 
wiemy tak naprawdę o zwyczajach kulinarnych w Kraju Kwitnącej Wiśni?

Japonia dziwi Europejczyków. Jak 
można jeść surowe ryby z ryżem i uży-
wać do tego pałeczek zamiast sztućców? 
Dla nas normalne jest jedzenie kiszonej 
kapusty i ogórków, chociaż w wielu in-
nych krajach żywność ta uważana jest za 
zepsutą. W krajach azjatyckich mają z ko-
lei swoje zwyczaje i tradycje. Aby lepiej 
je zrozumieć, należy je poznać. Może się 
okazać, że coś nas mile zaskoczy.

W Kraju Kwitnącej Wiśni nigdy nie 
jadało się chleba. Jako składniki posił-
ków służyły głównie ryż i owoce morza; 

dopiero dziś, w czasach ogólnej globali-
zacji, pieczywo pojawia się w menu Ja-
pończyków. Co ciekawe, w języku japoń-
skim gohan znaczy „posiłek”, ale także 

„ryż”. Ciekawostką jest też, że zwrot ita-
dakimasu (jap. Smacznego!) stosowa-
ny jest zawsze przed posiłkiem, nawet 
do samego siebie, gdy spożywa się go 
w samotności.

Dziś Japonia jest gospodarczą potę-
gą, to jeden z najlepiej rozwijających się 
krajów. Co najciekawsze, nowoczesność 
rozwija się obok tradycji, nie niszcząc jej. 

Co niesie to ze sobą? Europejskie potrawy 
najczęściej są przyswajane i adaptowane 
przez japońską kuchnię. Wśród nich sło-
dycze, które są tematem tego artykułu.

Kit kat – trudno znaleźć w Polsce 
człowieka, który chociaż raz nie zjadł 
tego czekoladowego batonika. Japońscy 
spece od marketingu skojarzyli nazwę 
batonu z hasłem kitto katsu, co w wol-
nym tłumaczeniu oznacza „na pewno 
zwyciężysz”, dzięki temu stał się on bar-
dzo popularny. W tokijskiej dzielnicy 
Ikebukuro istnieje nawet sklep „Kit Kat 
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Chocolatory”, w którym sprzedaje się 
wyłącznie owe batoniki. Nie ma się cze-
mu dziwić, gdyż naprawdę jest w czym 
wybierać. W Japonii można zakupić cze-
koladowy przysmak w takich smakach, 
jak: ananas, kantalupa, czerwona poma-
rańcza, jabłko, karmel czy sernik z ja-
godami, ale także czarny cukier, imbir, 
kasztan, ziemniaki, soja, wasabi i wiele 
innych. Niektóre z nich ukazały się je-
dynie w limitowanej edycji, wiele jednak 
jest w ciągłej sprzedaży.

Ogólnie słodycze kojarzą się z czymś 
słodkim, z czekoladą lub cukierkami, a gdy-
by tak stworzyć wersję słoną... Za późno, 
takowa już istnieje. W Kraju Kwitnącej 
Wiśni miesza się smak słodki ze słonym. 
Można tam zakupić czekoladę o smaku lo-
dów waniliowych z solą, kit kat lub pepsi 
o smaku arbuza z solą czy ciastka karme-
lowe z solą. W Polsce nie stosuje się takich 
połączeń, chociaż skoro w Ameryce wpro-
wadzono m&m’sy ze słonym precelkiem 
w środku, to i do Polski prawdopodobnie 
niedługo dojdzie moda na „słone słodycze”.

Lody – czy i one mogą nas zaskoczyć? 
Tak, w Japonii można dostać lody o sma-
ku rybnym, ośmiornicy, węgorza, kremu 
z kurczaka, papugi czy wasabi. Dodam od 
razu, że nie są one dostępne w każdej lo-
dziarni i potrafią zadziwić również rodo-
witych mieszkańców Japonii.

Ochia (jap. zielona herbata), to kolejna 
rzecz, z której słynie Kraj Kwitnącej Wi-
śni. Tam picie herbaty jest filozofią i sztu-
ką, istnieje nawet unikalna ceremonia 
picia herbaty. Jak to się ma do tematu? 

Ano ma. W Japonii wszechobecne i bar-
dzo popularne są produkty o tym wła-
śnie smaku. Można tam zjeść zupę z zie-
lonej herbaty, a także wszelkie słodycze, 
w tym wspomnianego kit kata, lody, cze-
koladę czy cukierki. Jako że dla Japoń-
czyków zielona herbata ma bardzo duże 
znaczenie, jest bardzo powszechna; tak 
naprawdę można kupić niemal wszystko 
o smaku tego napoju.

Jeśli chodzi o napoje, również i one 
w Japonii występują w orientalnych 
smakach. Co powiecie na fantę z mle-
kiem? A może pepsi o smaku baoba-
bu, truskawki lub lodowo-ogórkową? 

W Kraju Kwitnącej Wiśni możemy tak-
że zakupić takie produkty, jak mleko 
pomidorowo-cytrynowe, napój z węgo-
rza lub karamboli.

Oczywiście pomimo tych wszystkich 
orientalnych smaków, jakie można spo-
tkać w Japonii, bez problemu można tam 
zakupić również produkty o smakach le-
piej znanych Polakom. Kraje azjatyckie 
bardzo różnią się od europejskich, ich 
kultura i obyczaje mogą ciekawić, dziwić, 
a nawet wzbudzać kontrowersje, jednak 
należy je zaakceptować, a może spróbo-
wać poznać i zrozumieć...? Wszystko za-
leży od nas samych!
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MOŻESZ BYĆ                                               
KIM TYLKO CHCESZ

Aleksandra Janc 

Pewnie wielu z Was nie wie jeszcze, co tak naprawdę chce robić w życiu. 
Kim być? Jaki zawód wybrać? Który będzie najkorzystniejszy? Te pytania 
z pewnością zaprzątają głowy wielu nastolatków. To rzeczywiście trudny 

wybór. Jeszcze trudniejszy jest jednak wtedy, gdy mamy pełną świadomość, 
że zły lub zbyt pochopny wybór zawodu będzie w negatywny sposób rzutował 

na naszą przyszłość. Co będzie, jeśli podejmiemy niewłaściwą decyzję?

W dokonywaniu tego typu wyborów 
musimy być ostrożni. Należy zwracać 
uwagę na dobre, choć nie zawsze trafne 
intencje naszych rodziców. Zazwyczaj 
mówią: „Zostań lekarzem lub prawni-
kiem – to bardzo dobrze płatny zawód”.

Ale zastanówmy się, czy my sami tego 
chcemy? Czy chcemy wykonywać zawód, 
do którego nie czujemy żadnego powo-
łania? Przecież nie możemy pozwolić na 

to, by nasze życie ktoś przeżył za nas. 
Jeśli chcemy być kimś innym, to dlacze-
go po prostu do tego nie dążymy? Nie 
wybierajmy swojej przyszłości pod na-
ciskiem innych. 

Wielu młodych ludzi popełnia ten 
błąd. Znam takie osoby.

Ważne jest, aby nie podejmować tak 
ważnych decyzji zbyt pochopnie. Mamy 
na to czas. Mnóstwo czasu.

Drodzy uczniowie! Apeluję do 
wszystkich! Sami wybierajcie swój za-
wód. Róbcie w życiu to, co sprawia Wam 
przyjemność.

Pamiętajcie! To Wasze życie i to 
Wy decydujecie, jak je chcecie prze-
żyć. Przecież możecie być kim tyl-
ko chcecie. Postarajcie się to w pełni 
wykorzystać.

AZYMUT · CZERWIEC 2014 • NR 4 (26)
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TOKSYCZNY ZWIĄZEK – 
CZYLI TRZY LATA ZWIĄZKU 

Z ALKOHOLIKIEM
Magdalena Cepuch 

Każdy z nas chociaż raz w życiu zakochał się na zabój. Robił wszystko dla tej 
drugiej osoby, nie bacząc na nic. Czasem jednak, gdy ktoś bardzo się angażuje lub 
okaże się, że ta druga osoba ma za sobą problemy, związek nabiera szarych barw.

Poznałam chłopaka. Na pierwszy 
rzut oka wydawał się w porządku, jed-
nak z biegiem czasu było coraz gorzej. 
Pokochałam go, czułam się przy nim 
bezpieczna i kochana. Wszystko zapo-
wiadało się dobrze, jednak gdy zauważy-
łam, że pije alkohol w coraz większych 
ilościach, coś zaczęło mi nie pasować 
w tym wszystkim. Z biegiem czasu jed-
nak przywykłam do tego.

Namawiał mnie do ucieczek z domu, 
co niosło za sobą wiele niezapomnianych 
przeżyć, takich jak np. spanie w miej-
scach publicznych, poznawanie dziw-
nych ludzi czy narkotyki. Kręciło mnie 
takie życie, bo było to coś nowego, coś 
szalonego. Żyliśmy tak w ciągłej tułaczce 
ok. trzech miesięcy. Wkrótce jednak zła-
pała nas policja i nasze drogi się rozeszły.

Po kilku tygodniach namysłu posta-
nowiłam z tym skończyć – skończyć 
z takim życiem, co jednak nie dało ocze-
kiwanego rezultatu. W międzyczasie 
zdążyłam zajść w nieoczekiwaną ciążę, 
również z nieodpowiednim chłopakiem, 
i zwiedzić ośrodek wychowawczy oraz 
Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, 
z którego wyszłam. Byłam około pół roku 
na wolności i trafiłam do zakładu w Za-
wierciu. W ciągu tej sześciomiesięcznej 
przerwy po raz drugi spotkałam się z Da-
widem – chłopakiem-alkoholikiem. Nie 
zaprzeczę, że się go bałam, ale i tak po-
stanowiłam go zobaczyć i porozmawiać. 
Byłam wtedy w ósmym miesiącu ciąży.

I tak spotykaliśmy się wielokrotnie. 
Było wspaniale, dopóki pierwszy nie pod-
niósł na mnie ręki (już po porodzie). To 
był dla mnie szok, ale nie umiałam się 
od niego opędzić, myślałam, że to jed-
norazowe uderzenie. Myliłam się. Z dnia 
na dzień niosło to ze sobą coraz gorsze 

problemy. Zaczęło się od uderzeń, które 
miały na celu rozładowanie negatywnych 
emocji, następne czynności to groźby, 
wyzwiska, rozkazy, czasem nawet seks 
z przymusu. A ja i tak nie potrafiłam zo-
stawić tego człowieka, wiedząc, że nie ma 
dachu nad głową; i mało tego, kochałam 
go mimo wszystko. Między innymi przez 
niego trafiłam do Zakładu w Zawierciu. 
Nie wróciłam na czas z przepustki.

Siedzę już tutaj, bez prawa wyjazdu do 
domu, ok. 18 miesięcy Trochę szkoda. Tę-
sknię za rodziną i żałuję, że popełniłam 

taki błąd, jakim był związek z Dawidem. 
Od około tygodnia już z nim nie jestem, 
ponieważ zostałam przez niego oszukana 
i stwierdziłam, że nie będę już tego znosić. 
Mam na głowie inne problemy. Wolę mieć 
tysiąc mniejszych problemów, niż jeden 
ogromny, niosący ze sobą czasem nieod-
wracalne szkody.

I tak minęły mi trzy lata (z krótkimi 
przerwami) w związku z alkoholikiem. 
Dziewczyny! Nie wiążcie się z takimi ludź-
mi. Odnajdźcie swoją wartość i szukajcie da-
lej, bo to nie tędy droga i strata czasu…
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BYŁY GANGSTER –                                    
– PIOTR STĘPNIAK

Marta Kaczorowska 

„Gepard” był kiedyś groźnym przestępcą, dilerem narkotyków, handlarzem 
bronią, pomagał nawet wywozić młode kobiety do domów publicznych 
we Włoszech. Dziś ma dom, żonę, dzieci, i jeździ po Polsce z wykładami 

przestrzegającymi przed narkotykami, alkoholem i przestępczym półświatkiem. 
Dwanaście lat temu, jak sam o sobie mówi, narodził się na nowo. Od tego 

czasu znów jest Piotrem Stępniakiem, porządnym człowiekiem.

Brutalne dzieciństwo odcisnęło pięt-
no na całym życiu Piotra. Odkąd skoń-
czył osiem lat, był świadkiem, jak rodzice 
popadali w alkoholizm. Libacjom towa-
rzyszyły kłótnie i bójki. Z czasem rodzice 
rozstali się, a on wraz z rodzeństwem zo-
stali z matką. Mówił, że matka coraz wię-
cej piła, nie zajmowała się nimi. Pamięta 
Wigilię, kiedy chodzili pod blokami i pa-
trzyli, co można ludziom zwędzić do je-
dzenia z balkonu. Nie raz chodzili głodni.

Powoli i on zaczął schodzić na złą 
drogę. Od drobnych kradzieży, przez 
poprawczak i pierwsze odsiadki w wię-
zieniach, w tym w Gdańsku, po coraz 
śmielsze przestępstwa. Opowiadał, że 
sprzedawał narkotyki młodym ludziom, 
zajmował się handlem bronią, handlował 
kobietami, pomagając w przemycaniu ich 
do domów publicznych na Zachodzie, był 

kibolem, był agresywny i nienawidził 
wszystkich, nienawidził drugiego czło-
wieka do tego stopnia, że ludzkie życie 
było dla niego niczym.

Tak żył przez wiele lat – aż 20 z nich 
spędził w zakładach karnych. W tym cza-
sie próbował odebrać sobie życie osiem 
razy – podrzynając gardło, połykając 
nóż. W końcu, prawie 12 lat temu, stało 
się coś, co zmieniło jego życie. „Byłem 
na spacerze, ktoś mi powiedział, że Je-
zus mnie kocha. Pobiłem tego człowieka, 
znów trafiłem do więzienia, ale te słowa 
ciągle pulsowały mi w głowie. Nigdy nie 
chodziłem do kościoła, w moim domu to 
butelka była bogiem”.

Jednak był to początek jego przemia-
ny. Teraz Piotr Stępniak, kiedyś „Gepard”, 
jeden z najniebezpieczniejszych przestęp-
ców we Wrocławiu, od pięciu lat jeździ po 

całym kraju i spotyka się głównie z mło-
dzieżą, by mówić im o tym, czym jest 
uzależnienie od narkotyków, jak wyglą-
da przestępczy półświatek, jak niewiele 
trzeba, by stoczyć się na samo dno.

Na wykładach nie jest jednak sam. Ra-
zem z nim jeździ kilka osób, które tak jak 
on stoczyły się na samo dno. Marcin Ty-
burczy i Darek Góralczyk przez wiele lat 
byli uzależnieni od narkotyków, stracili 
wszystko, co mają, ale od kilku lat nie 
biorą i próbują powoli poskładać swoje 
życie od nowa.

„To bzdura, co mówią o podziale na 
miękkie, rzekomo słabo uzależniające 
narkotyki, i twarde. Dziś liście marihu-
any nasącza się chemią, tylko po to, by 
człowiek szybciej się uzależnił i potrzebo-
wał kolejnej dawki. Narkotyki i alkohol to 
bagno, które niszczyło moje życie”.
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TOKSYCZNY OJCIEC
Klaudia Musiał

Niestety są na świecie ludzie potrafiący żyć za kamuflażem „ideału”, który po 
przekręceniu klucza w zamku swoich drzwi maltretuje własną rodzinę.

Kiedy wychodzi z domu na światło 
dzienne, zależy mu tylko na zdobyciu 
uznania i podziwu. Jego rola przeista-
cza się z terrorysty w nieskazitelnego ta-
tusia. Swoim zachowaniem, często nie-
dostrzegalnie przez otoczenie, wywiera 
wpływ na ofiary. Dzięki temu ludzie 
odbierają go jako tego dobrego, a ofiary 
jako tę drugą stronę – złą.

Łatwo ulec złudzeniu. Nawet je-
śli po czasie wyjdzie na jaw przemoc 
ojca, to i tak większość osób obarczy 
winą ofiary. Padają wtedy dość niesto-
sowne stwierdzenia, skierowane do 
pokrzywdzonych, typu: „Może jesteś 
złą żoną, a ty złym dzieckiem”, albo: 

„Przestańcie już go denerwować”. Żało-
sne, ale niestety prawdziwe.

Sama też to przeżyłam. Dziś patrzę na 
to już z pewnego dystansu i bardzo kry-
tycznym okiem, ale kiedy byłam dziec-
kiem, za przemoc ojca obwiniałam mamę. 
Byłam rozdarta przez jego manipulację. 
Jego czyny i słowa były dokładnie sprecy-
zowane; tłumaczył swoją agresję jako me-
todę wychowawczą. Znęcał się nad mamą 
i mną, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. 
Grał na uczuciach; potrafił się nawet roz-
płakać, aby wszystko było bardziej „do-
grane”, aby wzbudzić w nas poczucie winy.

Podsumowując, ludzie o toksycz-
nej osobowości są przebiegli. Na ich 

aktorstwie może nie poznać się nawet 
psycholog. Powyżej opisuję tylko przy-
kład z mojego życia, ale codziennie prze-
żywają to setki rodzin.

Mój ojciec w tym swoim niecnym pla-
nie niestety nie wziął pod uwagę ważnej 
kwestii. Wszystkie te katusze, mimo bólu, 
bardzo mnie wzmocniły. Dzięki temu 
doświadczeniu staram się z dystansem 
podchodzić do moich związków. Nie po-
zwoliłabym, aby znęcano się nad moimi 
dziećmi w jakikolwiek sposób. Każda ko-
bieta powinna znać swoją wartość i nie bać 
się sprzeciwić. Tym bardziej, kiedy w grę 
wchodzą jeszcze dzieci – bezbronne istoty 
pod ciężką ręką brutalnego ojca.



Galeria zdjęć

Partner projektu:

Starostwo Powiatowe 
w Zawierciu

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to organizacja pożytku 
publicznego, mająca na na celu wspieranie aktywności spo-
łecznej oraz animowanie lokalnych inicjatyw.

W 2010 r. zarząd CIL powołał do życia Fundusz Inicjatyw Lo-
kalnych, zasilany odpisami 1% podatku, dzięki któremu wspar-
cie finansowe przekazywane jest na najciekawsze inicjatywy 
z terenu powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Orga-
nizacja nie ogranicza się jedynie do wsparcia zarejestrowanych 
inicjatyw. Stowarzyszenie pomaga również grupom nieformal-
nym, jak również prowadzi swoje programy i projekty.

Dane teleadresowe:
ul. Senatorska 14,  
42-400 Zawiercie
tel./fax: 32 67 020 14
e-mail: cil@cil.org.pl

KRS: 0000 215 720 /centrum.inicjatyw.lokalnych

www.cil.org.pl

Lider projektu:


