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"Trzeba się stać jakby czystą kartką papieru, na której najbiedniejsze
rodziny mogłyby napisać to, co mają do powiedzenia (...). Trzeba się stać
zdolnym do słuchania i zgodzić się na to, iż ci ludzie będą naszymi
nauczycielami" i wykażą nam, że "przyjęliśmy metody działania nieoparte
na dobrej znajomości najbiedniejszych".
"Ujrzymy słońce. Pisma i słowa", wyd. Więź 2007, s. 33
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WIECZÓR
POEZJI

24 maja spotykaliśmy się w siedzibie
ATD na wieczorze poezji, który poprowadziła
Magda Macińska, otwierając go wierszem
Jamesa Oppenheima Chleba i róż. W toku
spotkania żywo dyskutowaliśmy o poezji, co
stało się również punktem wyjścia do
poruszenia innych ciekawych tematów.
Prawie każdy odczytał (lub odtworzył
w wersji muzycznej) utwory swoich
ulubionych poetów, a kilka osób
zaprezentowało nawet własne wiersze.

KIELCE

W tym miesiącu gościliśmy grupę
młodzieżową z ATD Irlandia, która przyjechała
do Polski w ramach projektu: ’’End
discrimination: from Holocaust to
protection”. Grupy spędziły czas na
wspólnych rozmowach, opowiadaniach o ATD
w Polsce i Irlandii. Było to miłe spotkanie,
podczas którego przyjaciele oraz aktywiści
Ruchu ATD Czwarty Świat z różnych krajów
mogli wymienić się swoimi doświadczeniami.

WYCIECZKA
ROWEROWA

WARSZTATY
WRZESIŃSKIEGO

25 maja przyjaciele ATD Czwarty Świat wzięli
udział w wycieczce rowerowej. Podzieliliśmy
się na grupy zgodne z długością trasy: jedna
grupa pojechała na Osiedle Dudziarska i tam
relaksując się poczekała na drugą grupę, która
wybrała się w trasę po warszawskiej Pradze.
Po wycieczce, zmęczeni, ale zadowoleni
udaliśmy się na grilla, który dzięki uprzejmości
mieszkańców bloku przy ul. Karczewskiej,
odbył się przy muralu związanym z ATD.

23 maja odbyły się Warsztaty
Wrzesińskiego, na których poruszaliśmy
temat „ubogich pracujących”. Na początku
opowiedziano o ubóstwie osób pracujących
z naukowego punktu widzenia i o tym, jak
państwo stara się zaradzić temu
problemowi. Następnie rozmawialiśmy
o trudnych doświadczeniach związanych
z pracami w różnych miejscach.
Przytoczone na spotkaniu historie pokazują,
że nie wystarczy mieć pracę, aby ochronić
się przed ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.

SPOTKANIE
MŁODZIEŻOWE

13 maja polska młodzież miała przyjemność
spotkać się z grupą młodzieżową z Dublina
realizującą projekt, w ramach którego
zwiedzała polskie miejsca pamięci oraz
poznawała historię naszego kraju. Podczas
spotkania obie grupy przedstawiły swoje
działania, a także wzięły udział w warsztacie
„One step”, który był wstępem do dyskusji
o dyskryminacji.

A PRZED NAMI:
22 czerwca, 10:30-12:30 - piesza wycieczka
"Śladami Marka Edelmana"
29 czerwca - spotkanie Naszych Głosów
w Warszawie
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