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zna jest...

formance organizowanym
ą, szefową Teatroterapii Lubelskiej

b Michał podkreśla również, że tą, która najwięcej go nauczyła była Iwona
Dziewic-Strusińska, do niedawna opiekunka teatru Ergo w Gorlicach

– Napisać własną sztukę to
prościzna. Luzik. Mam już tego
trochę – zdradza. - Znacznie gorzej wejść w czyjąś skórę i spróbowaćprzedstawićjegoświatwidzianyprzezsiebie–mówidalej.
Pokazałwięc,copotrafi,choćby w „Reżyserze snów”, performance wystawionym na zakończenie nauki w liceum i jed-

nocześnieteatralnejdziałalności
tamże.Byłocopodsumowywać,
bowiem angażując kolegów wystawiłdziewięćsztuk.Wstuprocentach swojego autorstwa.
– To była forma podróży, poszukiwań duchowych, odkrywaniem lokalizacji energii głosu
i szkieletem jedności ciała i słowa–mówioswojejpracy.DoKra-

kowa pakuje stos książek i najchętniej babcię – surową, ale
sprawiedliwąrecenzentkę,organizatorkężycia,którapilnuje,by
na czas dotarł, gdzie powinien,
zrobił, co obiecał, zjadł coś innego niż fast-food. – Fakt. Jestem
nieporadny życiowo – mówi
z rozbrajającą szczerością. a
ą

Projekt „Wyjdźmy z domu”
Kulturalnie, panoramicznie w Szymbarku

FOT. ARCHIWUM

Fundacja „Wyjdź z Domu” realizuje projekt
pn. „Wyjdźmy z domu” doﬁnansowany ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
na 2015 r. Projekt ten skierowany jest do
mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu
powiatu gorlickiego (DPS-y w Gorlicach przy
ul. Michalusa oraz Sienkiewicza i w Klimkówce).
Celem projektu, jest zaktywizowanie mieszkańców
DPS-ów i zmotywowanie ich do większej
aktywności poprzez:
- warsztaty malarskie dla 30 mieszkańców DPS-ów (po 10 na poszczególną placówkę)
- zajęcia z dogoterapii dla 30 mieszkańców DPS-ów (po 10 na poszczególną placówkę)
- wycieczka do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
- zabawa listopadowa - patriotyczna
W ramach projektu 6 lipca na terenie Willi Ludwinów w Gorlicach odbył się już piknik integracyjny dla
mieszkańców DPS-ów. Uczestniczyło w nim 71 mieszkańców z DPS-ów, którzy przy pomocy opiekunów
z własnych placówek oraz wolontariuszy, bawili się i śpiewali w rytm muzyki. Biesiadnikom przygrywał
i prowadził śpiew zespół składający się z muzyków grających na gitarach, kontrabasie, skrzypcach i akordeonie.

b Niedziela w Szymbarku była rozśpiewana, bo w końcu odbywała się tam doroczna Panorama
Kultur. Na scenie różnorodność muzyczna, ale nie mogło zabraknąć lokalnych akcentów. Zawsze
w takich sytuacjach na wysokości zadania stanął zespół folklorystyczny Beskidy. (HGA)

Działania projektu trwać będą do końca grudnia 2015 r.
Zachęcamy młodzież i osoby chętne do udziału w projekcie do włączenia się do działań projektu
jako wolontariusze. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z fundacją, nasz mail to:
fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Projekt „Wyjdźmy z domu”
doﬁnansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

