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Tyle rzeczy chcielibyśmy zmienić, również w sobie. Zmiana jest trudna, często przekracza nasze siły.
Potrzebujemy czegoś więcej niż dobrych chęci i nowych postanowień. I właśnie o tym, co umożliwia te
zmianę, opowiadają bohaterowie naszych reportaży, którymi dzielimy się ze słuchaczami.
Spis utworów:
1. Kowal cudzego szczęścia
Ten reportaż nie tylko Was zaciekawi, ale i rozbawi.
A to za sprawą barwnej narracji bohatera, który przez swój wyrazisty, wręcz czupurny charakter wprowadzał
niemałe zamieszanie gdziekolwiek by się nie pojawił. Mimo, iż jest – jak sam o sobie mówi – prostym
kowalem, to jednak swoim życiem znacząco wpłynął na losy lokalnej społeczności. W 2012 roku Robert Greń
otrzymał tytuł „Człowiek Roku Żor”.
2. Najszczęśliwsza na świecie
Życie Helenki, nie było usłane różami. Do trudnego dzieciństwa, życia u boku despotycznego męża, doszła
jeszcze choroba pozbawiająca ją możliwości poruszania się. Jednak wtedy kiedy zdaje się być najciemniej,
pojawia się nadzieja.
3. O dwóch takich co na hasioki chodzą
Dwaj przyjaciele – Krzysiek i Irek zabierają nas w podróż po najbiedniejszych dzielnicach Chorzowa.
4. Nie chcę żyć cudzym życiem
Konflikt na Ukrainie. Rosjanie zajmują Krym. Gala z czwórką adoptowanych dzieci podejmuje ryzyko
ucieczki. Po dramatycznych przeżyciach dociera do Szczecina. Dzięki chrześcijańskiej Wspólnocie znajduje
schronienie. Niezwykła historia o niezwykłej kobiecie.
5. Chciałem zatrzymać świat
Ogon. Kiedyś ambasador punk rocka. Zawsze pierwszy na barykadzie. Co okazało się być silniejsze od
rewolucji?
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6. Nie wiedziałem, że Narnia może być tak blisko
„Narnia” to świetlica środowiskowa dla dzieci prowadzona przez ludzi z wielkim sercem. Przekraczając próg
świetlicy wkracza się w inny świat, świat pełen ciepła, miłości i akceptacji.
7. Powstać z popiołów
Peter Gladwin jako roczne dziecko ledwo ocalał z pożaru domu. Doznał poważnych obrażeń, których
skutkiem okazała się częściowa niepełnosprawność. Oszpecony, pokryty bliznami, dorastał w siermiężnych
warunkach na przedmieściach Halifaxu jako trzecie z dziewięciorga dzieci. Obecnie udziela się jako mówca
na rozmaitych konferencjach, dzieląc się swym doświadczeniem życiowym. Ma żonę i trójkę dzieci. Podczas
promocji książki w Polsce mamy okazję z nim porozmawiać oraz towarzyszyć mu przy różnych spotkaniach.
8. Spalono mi kościół
Ongsing Liang urodził się w malezyjskiej rodzinie buddyjskiej, w Kualalumpur. Malezja to kraj gdzie
buddyści, muzułmanie i chrześcijanie żyją razem. W większości przypadków ludzie z tych różnych religii
akceptują się wzajemnie, jednak ta zasada tolerancji nie dotyczy muzułmańskich grup ekstremistycznych,
wspieranych przez władzę.
9. Rozpoczynaliśmy od wielkiej biedy
Jak wspominają – zaczynali od wielkiej biedy i własnej bezdomności…Dzisiaj dają schronienie kilkuset
osobom w 16 ośrodkach skupionych pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
10. Nie mogłem ich zostawić
Wiedział, że idzie z nimi – 130 chłopcami – na pewną śmierć, a jednak nie mógł ich zostawić. Do dzisiaj nie
potrafi wytłumaczyć co kazało mu tak postąpić.
11. Wieczna wartość
W latach 90-tych los rzucił go do odległej Kanady, gdzie zrobił błyskawiczną karierę w branży
ubezpieczeniowej. Marzenia powrotu do kraju i pragnienie pozostawienia po sobie czegoś, co będzie miało
wieczną wartość sprawia, że rzuca wszystko i …
12. Ja nie gryzę
Agnieszka, młoda, utalentowana dziewczyna chcąc pogłębić znajomość języka francuskiego wyjeżdża do
Brukseli. Tu poznaje ludzi z różnych krajów, kontynentów, kultur i religii. Intensywne doświadczanie
kolorów, smaków, zapachów i przyjaźni zostaje nagle przerwane…
Format:
CD MP3
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