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mój œwiat jest nieznany
pe³en tajemnic
mój œwiat to scenariusz
pe³en wyobra¿eñ i prze¿yæ
w moim œwiecie jestem wolny
lubiê w nim wêdrowaæ

Stanis³aw Staszak

mój swiat,
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 rys. Rafa³ Pawlus

Od niedawna staram siê samajeŸdziæ komunikacj¹
miejsk¹.



Ka¿dy powinien radziæ sobie w ¿yciu sam. 
Dlatego teraz staram siê wszystkiego nauczyæ, 
¿eby w przysz³oœci by³o mi ³atwiej. Od urodzenia 
jestem osob¹ niepe³nosprawn¹. Mam 
problemy z koordynacj¹ ruchow¹. Z trudem 
wsiadam i wysiadam z autobusów. Od 
niedawna staram siê sama jeŸdziæ komunikacj¹ 
miejsk¹. Uwa¿nie patrzê na numer autobusu, 
aby nie pomyliæ linii. Umiem posprz¹taæ ca³e 
mieszkanie. Zrobiæ sobie kanapkê. Ugotowaæ 
herbatê. Pozmywaæ naczynia. Obraæ ziemniaki. 
Poprasowaæ rêczniki. Potrafiê sama siê ubraæ. 
Chodzê z mam¹ za³atwiaæ ró¿ne urzêdowe 
sprawy. Uczê siê wype³niaæ formularze. 

W sklepie umiem znaleŸæ potrzebne produkty. 
Sprawdzam, czy nie s¹ przeterminowane. Mam 
problemy z liczeniem pieniêdzy. Sama 
wychodzê na spacery. Nie jestem jeszcze 
przygotowana na to, aby sama zamieszkaæ. Nie 
umiem jeszcze p³aciæ rachunków, ale ci¹gle 
mama mnie uczy, jak siê to robi. Chcia³abym
w przysz³oœci zamieszkaæ z jak¹œ kole¿ank¹. 
Wtedy popo³udnia spêdza³ybyœmy razem
i by³oby mi raŸniej. Wiem, ¿e kiedyœ nadejdzie 
ten czas, kiedy bêdê musia³a sama sobie w ¿yciu 
poradziæ. Tylko, czy dam radê?

Anna Go³¹bek

Zeby w przyszlosci bylo latwiej 

Wiem...

4
 rys. Rafa³ Pawlus

. ,

 rys. Ma³gorzata Bujok

Chcia³abym w przysz³oœci
zamieszkaæ z jak¹œ kole¿ank¹



...radoœæ, ¿e wymagam czegoœ wiêcej od siebie.
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Jednak z dnia na dzieñ nabieram
coraz wiêkszej pewnoœci
siebie.

6
Plener fotograficzny nad zapor¹ w Gocza³kowicach.



Samodzielnoœæ w ¿yciu ka¿dego cz³owieka jest 
bardzo wa¿na. Z jednej strony samodzielnoœæ 
da³aby mi wiêksz¹ swobodê w poruszaniu siê, 
wiêksze pole manewru w podejmowaniu 
decyzji i radoœæ, ¿e wymagam czegoœ wiêcej
od siebie. Chcia³bym byæ niezale¿ny. Nie 
musia³bym wtedy za ka¿dym razem prosiæ
o pomoc moich bliskich i opiekunów. Z drugiej 
jednak strony bycie samodzielnym jest bardzo 
trudne. Jednym z powodów, który ogranicza 
moj¹ niezale¿noœæ jest utrata wzroku (dwa lata 
po urodzeniu). Du¿y wp³yw na to, ¿e nie jestem 
do koñca samodzielny wywar³a moja mama, 
która czêsto powtarza³a, ¿e jak bêdê próbowa³ 
byæ samodzielny, to coœ mi siê z³ego stanie. 
Dzisiaj ju¿ wiem, ¿e chcia³a mnie chroniæ
przed niebezpieczeñstwem i zagro¿eniem,
ale niestety wywo³a³a u mnie lêk przed 
poznawaniem nowych rzeczy. Odk¹d wyjecha³a 
za granicê, trochê siê zmieni³o. Opiekê nade 
mn¹ przejêli tata i siostra. Zacz¹³em wiêc 
bardziej od siebie wymagaæ. Jak wracam
do domu po zajêciach, staram siê trochê
sprz¹taæ, zmywaæ naczynia. Nauczy³em siê 
przygotowywaæ proste posi³ki. Robiê sobie 
œniadania i kolacje. Przygotowuj¹c gor¹ce 
posi³ki, korzystam z pomocy siostry i taty, bo 
bojê siê, ¿e mogê siê oparzyæ. Ostatnio czêsto

myœlê o bia³ej lasce i psie przewodniku. Jakiœ 
czas temu mia³em okazjê wzi¹æ udzia³ w kursie 
z orientacji przestrzennej w szkole w Krakowie. 
Niestety musia³em zakoñczyæ szkolenie.
Nie ukrywam, bardzo tego do dziœ ¿a³ujê.  
Dowiedzia³em siê, ¿e lista osób oczekuj¹cych 
na kurs z psem przewodnikiem jest bardzo 
d³uga. To mnie zniechêci³o. Doskonale zdajê 
sobie sprawê, ¿e utrata wzroku powa¿nie
mnie ograniczy³a w dojœciu do pe³nej 
samodzielnoœci. Nie poddajê siê. Jednak z dnia 
na dzieñ nabieram coraz wiêkszej pewnoœci 
siebie. Wyznaczam sobie kolejne cele. Uczê siê 
nowych rzeczy. Pewnego dnia poprosi³em 
kuzynkê, aby pomog³a mi znaleŸæ dodatkowe 
zajêcie, zagospodarowaæ nadmiar wolnego 
czasu. Na odpowiedŸ nie musia³em d³ugo 
czekaæ. Propozycja pojawi³a siê od razu. 
Dosta³em zajêcie przy sk³adaniu d³ugopisów. 
Co prawda jest to zajêcie domowe, ale
nie narzekam. Dostrzegam w tej pracy 
pozytywny aspekt. Zarabiam pieni¹dze. Chcê 
byæ samodzielny. Niezale¿ny. 

£ukasz Kwaœny

Chce byc samodzielny

7
 rys. Joanna Sakaluk
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 rys. Anna Go³¹bek

mój dom

 rys. Aleksandra Martyniak

mój dom jest wspania³y
zbudowany na zielonej polanie
jest ogromny i murowany
dwupiêtrowy
wielorodzinny
przytulny i wygodny
mi³o siê w nim mieszka
i cieszê siê z tego
bardzo lubiê swój dom
jest super urz¹dzony
i otwarty na ka¿dy dzieñ!

Rafa³ Pawlus 
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W ci¹gu ostatnich kilkunastu miesiêcy wiele siê 
wydarzy³o w moim warsztatowym ¿yciu. Po 
pierwsze dosta³em g³ówn¹ rolê w spektaklu 
„Szczêœcie i Nieszczêœcie”. By³a to dla mnie 
ogromna radoœæ. Do tej pory gra³em epizody, 
albo role drugoplanowe w inscenizacjach 
szkolnych. Nasze przedstawienie œwiêtowa³o 
sukcesy w Rudzie Œl¹skiej i Domu ¯o³nierza
w Bielsku-Bia³ej, a póŸniej zapraszano nas do 
ró¿nych bielskich szkó³ i domów kultury,
gdzie swoim wystêpem uœwietnialiœmy
ró¿ne konkursy. To by³ wielki tryumf. Teraz 
przygotowujemy nowy spektakl pt. „Bajka
o radoœci” i na pewno odniesiemy sukcesy jak 
poprzednio. Po drugie mia³em okazjê po raz 
kolejny pojechaæ do Warszawy (przez wakacje 
ju¿ tam by³em). Tym razem do teatru Krystyny 
Jandy „Och Teatr”, gdzie nasz kolega £ukasz 
odbiera³ nagrodê na gali Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego Osób Niepe³no-
sprawnych. To by³o wspania³e wydarzenie. 

Mo¿na by³o obejrzeæ wnêtrze teatru, prace 
konkursowe i spotkaæ ró¿nych znanych 
artystów. Trzecim wydarzeniem by³ wernisa¿ 
w Czechowicach-Dziedzicach. Nasza grupa 
fotograficzna mia³a tam wystawê swoich zdjêæ. 
W swoim ¿yciu by³em na kilku wernisa¿ach 
fotograficznych, ale pierwszy raz mog³em 
obejrzeæ zdjêcia swoich kolegów i kole¿anek
z warsztatu. Bardzo mi siê podoba³o. Kolejnym 
wa¿nym warsztatowym wydarzeniem by³y 
praktyki w Zak³adzie Aktywnoœci Zawodowej
w Bielsku-Bia³ej, gdzie nauczy³em siê
nowych rzeczy. Chcia³bym w przysz³oœci tam
pracowaæ. W grudniu 2015 roku mieliœmy 
remont w warsztacie. Pracownia sztuki
u¿ytkowej i dziennikarska zosta³y powiêkszone. 
Pocz¹tkowo nie mogliœmy siê do tego 
przyzwyczaiæ, ale powoli siê odnaleŸliœmy. 
Jestem bardzo zadowolony z tych wszystkich 
wydarzeñ. 
 
Rafa³ Pawlus 
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wydarzylo
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Do tej pory gra³em epizody
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Jedno z najlepszych dla mnie wspomnieñ.

Wycieczka po Olszówce.
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Z Andrzejem Sekt¹, uczestnikiem Warsztatu 
Terapii Zajêciowej “Jesteœ Potrzebny!” 
rozmawiaj¹ Rafa³ Pawlus, Stanis³aw Staszak, 
Jakub Baszak 

Rafa³ Pawlus: S³ysza³em, ¿e interesujesz siê 
telefonami komórkowymi i sprzêtami AGD 
typu ¿elazko, odkurzacz. Od kiedy zacz¹³eœ siê 
tym interesowaæ i dlaczego w³aœnie takimi 
urz¹dzeniami?
Andrzej Sekta: Od najm³odszych lat mia³em tak¹ 
smyka³kê. Interesowa³ mnie odkurzacz, mikser. 
By³em ciekawy jak dzia³aj¹. PóŸniej jak by³em 
ju¿ troszeczkê starszy, szuka³em informacji czy 
te urz¹dzenia s¹ dobre czy nie.
R. P.: Lubisz opowiadaæ o kosmetykach. Które
z nich s¹ dla ciebie inspiruj¹ce?
A. S.: Samo zainteresowanie kosmetykami 
przysz³o do mnie samo. Znienacka. Lubiê 
polecaæ ludziom dobre rzeczy, opieraj¹c siê na 
opiniach z Internetu. Ale jakbym mia³ kupiæ 
perfumy dla dziewczyny, to mia³bym problem 
dobraæ dla niej odpowiedni zapach. 
Stanis³aw Staszak: Ale w Internecie nie zawsze 
pisz¹ prawdê.
A. S.: Racja. Ale jak czytasz czwart¹ lub pi¹t¹
z kolei opiniê, to w koñcu wierzysz, ¿e to jest 
dobre. 
S. S.: A jak siê oka¿e, ¿e to k³amstwo?
A. S.: Wiêkszoœæ osób czyta fora internetowe
i tak samo jak ja inspiruje siê tym czy to jest 
dobre albo z³e. Ka¿dy póŸniej sam musi 
wypróbowaæ ten kosmetyk. Albo bêdzie mu 
pasowa³, albo nie. Tak to siê dzieje. 
R. P.: Przynios³eœ kiedyœ do warsztatu plik 
zdrapek. Czy uda³o ci siê kiedyœ wygraæ?
A. S.: Pewnie. Zazwyczaj to by³o dwa z³ote. Kilka 
razy.

R. P.: Jeœli wygra³byœ du¿¹ kwotê, to co byœ z ni¹ 
zrobi³?
A. S.: Gdybym wygra³ du¿¹ kwotê, to bardzo 
bym siê ucieszy³ (œmiech). Przeznaczy³bym j¹ 
wtedy na ró¿ne gad¿ety np. wirtualn¹ 
rzeczywistoœæ. 
Jakub Baszak: A co to za wynalazek? 
A. S.: To s¹ takie specjalne gogle, do których 
wk³adasz telefon. Patrz¹c przez te specjalne 
gogle, cz³owiek przenosi siê do œwiata 
wirtualnego. Cz³owiek nie s³yszy g³osu ze œwiata 
zewnêtrznego. Ten œwiat wirtualny jest bardzo 
realistyczny
R. P.: Nowoczesna technologia w dzisiejszych 
czasach. Nie s³ysza³em jeszcze o takim 
urz¹dzeniu.
A. S.: Mogê ci kiedyœ pokazaæ w Internecie.
R. P.: Nie ma sprawy. Wracaj¹c do zdrapek, czy 
uwa¿asz, ¿e jesteœ od nich uzale¿niony?
A. S.: Nie jestem od nich uzale¿niony. Kupujê je 
od czasu do czasu. 
R. P.: Co s¹dzisz o hazardzie?
A. S.: To jest w pewnym sensie wydawanie 
pieniêdzy. Jak siê ma szczêœcie i trafi siê wygrana 
i t¹ sumê przeznaczy siê znowu na kolejne losy, 
to gorzej.
J. B.: Dok³adniej mówi¹c,cz³owiek gra
i wszystko wydaje na kolejne gry i tak w kó³ko.
A. S.: Otó¿ to. Cz³owiek zagra raz, wygra jak¹œ 
wiêksz¹ kwotê i znowu gra. To jest w³aœnie ten 
hazard. Cz³owiek jest uzale¿niony od gier
i wszystkie pieni¹dze przeznacza na kolejne 
zak³ady. Czasami to przynosi wygran¹, a tak 
naprawdê w wiêkszoœci przegran¹. Cz³owiek 
³udzi siê wtedy, ¿e siê znowu odegra
i w konsekwencji tonie w d³ugach. Wydaje mu 
siê, ¿e znowu wygra, potem s¹ kredyty i itd. Ja 
zbieram wygrane zdrapki. Potem idê do 
kolektury i wymieniam na pieni¹dze.

Lubie rozmawiac

 b z z z   rys. Rafa³ Pawlus

,

,



12

Jest mi dobrze i jestem szczêœliwy.
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S. S.: Czy gra w hazard jest dobra czy z³a? 
A. S.: Z jednej strony to jest z³e.
J. B.: Dlaczego? 
A. S.: Poniewa¿ cz³owieka to wszystko 
poch³ania. Cz³owiek przesiaduje ca³ymi dniami 
przy automatach. Zapomina o rodzinie. Traci 
pieni¹dze. To, co wygra, to po chwili przegra. 
Czêsto traci wszystko. Czasami tak jest. Mnie, 
ani automaty, ani kasyna nie rajcuj¹. I takie 
miejsca omijam  szerokim ³ukiem.
R. P.: Podobno lubisz wykonywaæ „kuling”
i rurki z papieru. Instruktorzy mówi¹, ¿e robisz 
to dok³adnie.

R .  P. :  W y s t ê p u j e s z  w  s p e k t a k l a c h  
warsztatowych i œpiewasz piosenki. Które 
wystêpy sprawi³y ci najwiêcej radoœci, a które 
trudnoœci? 
A. S.: Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³ mi wystêp
z przedstawieniem „Jesteœ potrzebny”. To by³ 
mój debiut. Na pocz¹tku bardzo siê ba³em 
wyst¹piæ. Mia³em tremê. Myœla³em, ¿e nie dam 
rady. Takie myœli mnie przeœladowa³y. Ale 
zebra³em siê w sobie i uda³o siê. By³em 
zadowolony, kiedy pani Basia powiedzia³a, ¿e 
wysz³o  bardzo dobrze.
R. P.: To tak jak ja. W przedstawieniu „Jesteœ 
potrzebny” mia³em swój debiut. A jakie 
wystêpy sprawi³y ci trudnoœci? 
A. S.: By³y takie momenty, ¿e mówi³em sobie 
„mam doœæ”, „nie wyst¹piê”. Przejmowa³em siê 
innymi, ¿e im nie wychodzi. Chcia³em
pomóc kolegom. Nie mog³em siê wtedy 
skoncentrowaæ na scenie. A jeœli chodzi
o tremê, to nie mam z tym jakiœ wiêkszych 
problemów. Kiedy na widowni gasn¹ œwiat³a, 
nie widzê publicznoœci a ja zaczynam skupiaæ siê 
na swojej roli, to stres powoli opada.
R. P.: Mia³eœ okazjê zaœpiewaæ solo i w grupie. 
A. S.: Wspominam to bardzo pozytywne. 
Œpiewa³em piosenkê z repertuaru Zbigniewa

A. S.: Bardzo siê cieszê z tej opinii.Lubiê to robiæ. 
W domu, czasami jak siê nudzê, to te¿ skrêcam 
rurki i kulingujê.

Wodeckiego „Zacznij od Bacha” i „Wstawaj, 
szkoda dnia” zespo³u 2+1. Teraz mamy próby 
utworu „Dni, których nie znamy” Marka 
Grechuty. W ka¿dej piosence bardzo dobrze siê 
czujê. Lubiê wystêpowaæ, niezale¿nie czy to 
spektakl czy piosenka. 
S. S.: Co ci daj¹ wystêpy artystyczne?
A. S.: Jak dostajê brawa, gratulacje to czujê siê 
szczêœliwy. To jest takie mi³e i motywuj¹ce do 
dalszego dzia³ania. 
R. P.: Dlaczego wystêpujesz?
A. S.: Chcia³em siê rozwijaæ artystycznie. Lubiê 
wystêpowaæ. Tremy na scenie nie mam. Chcê 
udowodniæ, ¿e potrafiê dobrze zagraæ dan¹ rolê. 
R. P.: Na przerwach czêsto wspominasz
o swojej rodzinie. Pamiêtamy, jak bardzo 
przejmowa³eœ siê narodzinami swojej 
siostrzenicy. Rodzina jest dla ciebie bardzo 
wa¿na.
A. S.: To prawda. Czêsto opowiadam o rodzinie, 
bo jest dla mnie bardzo wa¿na. Jestem zwi¹zany 
z mam¹, tat¹ i siostr¹. Czasami zdarzaj¹ siê 
miêdzy nami k³ótnie. Kiedy na œwiat przysz³a 
moja siostrzenica Madzia, bardzo siê wtedy 
ucieszy³em, ¿e zosta³em wujkiem. Bardzo siê 
przejmowa³em. Zale¿a³o mi, ¿eby dziecko 
urodzi³o siê zdrowe i wszystko posz³o dobrze. 
Madzia ju¿ zaczyna do mnie pyskowaæ „ty wujku 
niedobry” (œmiech).
R. P.:Na przerwach warsztatowych przewa¿nie 
siedzisz z dziewczynami, ¿artujesz z nimi, 
œmiejesz siê, rozmawiasz. Dziewczyny nie 
mog¹ oderwaæ od ciebie wzroku. 
A. S.: Nie wiem jak to siê dzieje. Z dziewczynami 
rozmawiam na przerwach, bo jest wiêcej 
tematów do omówienia, ale z kolegami te¿ 
zamieniê czasem s³ówko. Od pocz¹tku wola³em 
towarzystwo p³ci przeciwnej. Jestem takim 
trochê czarusiem (œmiech). Dziewczyny lubi¹
ze mn¹ rozmawiaæ. Wczoraj gadaliœmy
o weekendzie majowym, jak go spêdziliœmy.
R. P.: A jakie s¹ twoje marzenia?
A. S.: Na dzieñ dzisiejszy nie mam ¿adnych 
marzeñ. Jest mi dobrze i jestem szczêœliwy.

Wywiad opracowa³ Rafa³ Pawlus
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 rys. Joanna Sakaluk

lubiê patrzeæ na potê¿ne drzewa
wielkie i roz³o¿yste
liœciaste i zielone
zerkaæ z zachwytem na cudowne b³êkitne niebo
s³uchaæ z radoœci¹ ptasiego œpiewu 
odpoczywaæ w promieniach s³oñca
uœmiechaæ siê
wtedy jestem szczêœliwa 

Monika Szlauer

jestem szczesliwa,,
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Dobry humor jest dla mnie takim przyjacielem najbli¿szym, który mi na co dzieñ towarzyszy...

Mural poœwiêcony bielskim tramwajom.
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las

 rys. Rafa³ Pawlus
 rys. Aleksandra Martyniak

las to miejsce ciszy i spokoju
œpiew ptaków
stukanie dziêcio³a
pachn¹ce poziomki
jagody i grzyby
w lesie mo¿na zrelaksowaæ siê
odprê¿yæ siê 
pooddychaæ œwie¿ym powietrzem
las powinien byæ miejscem szanowanym
kochanym 
i uwielbianym przez cz³owieka
 
Rafa³ Pawlus 
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Zapytaliœmy nasze kole¿anki i kolegów, co to 
znaczy mieæ dobry dzieñ?

Antoni 
Przyje¿d¿am do warsztatu. Tutaj przychodz¹ 
moi przyjaciele i koledzy i od razu humor mi 
siê poprawia. W ka¿dym dniu jest coœ innego 
do wykonania. Nie ma monotonii.

Piotrek 
Dobry dzieñ powinien wygl¹daæ nastêpuj¹co:
pocz¹wszy od zupy pomidorowej z czekolad¹ 
na gor¹co, z lanymi kluskami z ry¿em po 
przeja¿d¿kê trolejbusem i metrem i kolejk¹ 
nadziemn¹, ufem sobie polatanie
i poduszkowcem oczywiœcie, a¿ po dzieñ 
dzisiejszy koncert Jean Michaela Jarra na 
dobranoc.

Maciek P.
Wstajê z ³ó¿ka. Mam dobry humor. 
Uœmiecham siê rano. Jak wygrywam zawody. 
Dobry dzieñ jest jeszcze jak œwieci s³oñce, 
ptaszki æwierkaj¹.

Karolina
Wstajê rano. Uœmiecham siê. Jestem weso³a. 
Uœmiecham siê. Mam ochotê iœæ na spacer. 
Kwiatki pozrywaæ. Popatrzeæ na obrazy, 
malarstwo np. postaæ cz³owieka. Dzisiaj rano 
by³am szczêœliwa. Weso³a. Lubiê siê œmiaæ
i rozmawiaæ. 

Dzien dobry,
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Jadwiga
Dobry dzieñ to dobry dzieñ. Spacery.
W konkursie dosta³am Zbigniewa 
(zdjêcie Zbigniewa Wodeckiego).

Asia S.
Dobry dzieñ mam wtedy, jak jadê na zawody 
sportowe. Jak dostaliœmy awans. Dobry dzieñ 
mam z Karolin¹ i Patrycj¹ jak idziemy na pizzê. 
Jak przychodzê na warsztat, jestem 
uœmiechniêta. Bardzo lubiê kole¿anki
i kolegów. 

Maciek K.
Sobota. Mo¿na sobie odpocz¹æ od zajêæ
i w ogóle. Mo¿na coœ innego porobiæ, 
poza³atwiaæ ró¿ne sprawy osobiste z rodzin¹. 
Spotkaæ siê ze znajomymi, pogadaæ.

Ania 
Moim zdaniem dobry dzieñ powinien byæ 
³adny. Powinno œwieciæ s³oñce. Wszyscy s¹ dla 
siebie mili, uprzejmi, kole¿eñscy. Pomagaj¹ 
sobie. Jak wszystko mi siê udaje.

Arek
Dobry dzieñ to ja mam w poniedzia³ek, kiedy 
jestem u pani Beaty. Tam mam najprostsz¹ 
robotê, czyli naj³atwiejsz¹. Kiedy jest pogoda, 
kiedy mam zajêcia niezbyt skomplikowane te¿ 
mam dobry dzieñ. Dobry dzieñ mam równie¿ 
w pi¹tki, kiedy wychodzimy z panem 
Krzysztofem na plener. Jak siê spotykam 
z moimi znajomymi.

Kuba ¯.
Dzisiaj mam dobry dzieñ, bo jestem
w pracowni mody. Tu mi siê bardzo podoba. 
Mam mi³ych kolegów.
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Kuba B.
Ja jestem pozytywnie nastawiony do ludzi, do 
œwiata. Nie zdarza mi siê byæ z³ym 
cz³owiekiem. Lepiej byæ dobrym i pomocnym 
dla kogoœ. Kiedy przychodzê na warsztat, to 
mam zawsze dobry dzieñ. Mogê sam sobie 
poza³atwiaæ ró¿ne sprawy.

Monika
Wtedy, kiedy s³oñce œwieci na polu. Kiedy jest 
tak kolorowo. Kiedy mnie nic nie boli, chce mi 
siê ¿yæ. Chcê tañczyæ, œpiewaæ. I dlatego mam 
dobry humor.

Gosia
Zawsze. Codziennie. Bo lubiê przychodziæ do 
warsztatu. 

Rafa³
Dobry dzieñ to ja mam wtedy, kiedy coœ 
mi³ego siê wydarzy, ciekawego np. co jakiœ 
czas na wycieczkê siê pojedzie. Albo ¿e rodzinê 
siê odwiedzi. Na zawody sportowe siê 
pojedzie. Dobry humor jest dla mnie takim 
przyjacielem najbli¿szym, który mi na co dzieñ 
towarzyszy, ¿e mogê siê z kole¿ankami,
z kolegami spotkaæ w warsztacie. To mi siê 
bardzo podoba. 

Asia Z.
Dobry dzieñ mam jak jestem w domu. 
Wypuszczam swojego zwierzaczka - kotka. 
Ogl¹dam ulubiony serial, zajmujê siê swoimi 
sprawami.

Sondê przeprowadzi³ i opracowa³ £ukasz 
Kwaœny
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Powinno œwieciæ s³oñce

22
 rys. Marcin B³aszczuk
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4 paŸdziernika obchodzimy Œwiatowy Dzieñ 
Zwierz¹t. Wszystkie zwierzêta powinny mieæ 
swoje œwiêto. Coœ o tym wiem. Sam mam 
owczarka niemieckiego. Wabi siê Baster. Jest
ju¿ ze mn¹ 10 lat. Jestem z niego bardzo 
zadowolony. W miarê mo¿liwoœci i wolnego 
czasu spêdzam z nim ka¿d¹ woln¹ chwilê. Nie 
rozumiem ludzi, którzy wyrz¹dzaj¹ zwierzakom 
krzywdê. Pies czy kot nie potrafi powiedzieæ czy 
dzieje siê mu coœ z³ego. Niemal codziennie 
s³yszê w telewizji czy radiu historie o tym jak 
cz³owiek znêca siê nad zwierzêtami. Muszê 
powiedzieæ, ¿e jestem tym bardzo zasmucony. 
Moi znajomi te¿ z niepokojem s³uchaj¹
tych informacji. Zgodnie mówi¹, zwierzê
to nie zabawka. Nie mo¿na go zostawiæ bez
opieki. Trzeba byæ za niego odpowiedzialnym. 
Zwierzêta nale¿y szanowaæ. Nie wolno im robiæ 
krzywdy. Zgadzam siê z tym. Warto obchodziæ 
taki dzieñ. Taki dzieñ przypomina nam 
wszystkim, ¿e ka¿da istota ¿ywa zas³uguje na 
w³aœciwe traktowanie. Nie jest rzecz¹ i ma 
swoje prawa. Warto tego dnia zwróciæ
uwagê na los zwierz¹t w schroniskach. Wiele 
tych zwierz¹t jest bezdomnych, smutnych, 
porzuconych i pozostawionych samym sobie. 
Warto wiêc zastanowiæ siê nad wziêciem ze 
schroniska psa czy kota. W zamian dostaniemy 
przyjaciela, który bêdzie nam wierny przez ca³e 
¿ycie. 

£ukasz Kwaœny

Wróbel jest ma³ym, szarym ptakiem. Nie 
chodzi, a skacze. Jego treli mo¿na s³uchaæ
z przyjemnoœci¹. Codziennie rano budzi nas 
radosnym æwierkaniem. Wróbel ¿ywi siê 
ma³ymi owadami. Uwielbia przebywaæ wœród 
ludzi. Cz³owiek zapewnia wróblom miejsca do 
gniazdowania i po¿ywienia. Wróble lubi¹ k¹paæ 
siê w piasku. Piasek, który dostaje siê
pomiêdzy skrzyd³a, u³atwia ptaszkowi pozbycie 
siê paso¿ytów. Wróbel wyœmienicie czuje
siê w wodzie. Trzepocze swoimi ma³ymi 
skrzyde³kami. Tych ma³ych ptaszków jest
coraz mniej w mieœcie. Nie maj¹ gdzie
budowaæ gniazd, bo cz³owiek zakleja szczeliny
w ocieplanych budynkach, wycina krzewy
i drzewa. Wróble nie mog¹ wydziobywaæ 
jedzenia z kontenerów, poniewa¿ cz³owiek 
zacz¹³ segregowaæ i zamykaæ œmietniki. Szkoda, 
¿e wróbli jest coraz mniej. Te ma³e ptaszki s¹ 
piêkn¹ ozdob¹ miasta. 

Anna Go³¹bek

Dzien
zwierzat Wróbel

 rys. Rafa³ Pawlus

,

,
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Minê³o ju¿ dziesiêæ miesiêcy odk¹d w naszym 
domu pojawi³ siê Morus. 
Po po³udniu, kiedy siostra z tat¹ wracaj¹ z pracy, 
Morus przychodzi na werandê. 
- Hop! - wo³a tata.
Morus wskakuje na parapet, bo wie co za 
chwileczkê bêdzie siê dzia³o. Tata bierze do rêki 
szczotkê. Kot nastawia grzbiet i cicho mruczy jak 
go tata czesze. Tata zak³ada Morusowi smycz. 
Wyprowadza go na pole. Kiedy tata z Hani¹ 
wracaj¹ ze sklepu, Morus wbiega do kuchni, 
wskakuje na blat i zaczyna w¹chaæ zakupy. 
Morus str¹ca ³apk¹ swoje ulubione przysmaki - 
rurkowe cukierki.
- Morusku kochany! PrzyjdŸ tu do mnie na 
chwilê . Chcê ci daæ coœ smacznego - wk³adam 
do miseczki trochê paszteciku, serka bia³ego. 
Morus powoli zjada swój obiad. Oblizuje swój 
pyszczek.

Morus 
- nasze szczescie

- Widzê, ¿e ci smakowa³o - mówiê. Morus 
biegnie do salonu prosto na fotel. Zaczyna 
drapaæ oparcie. Nagle pojawia siê tata ze 
œcierk¹. Morus ju¿ wie, ¿e nie mo¿e ostrzyæ 
pazurków na, fotelu i ucieka pod stó³.
- ChodŸ tu do mnie! Morus! Tu jest twój drapak - 
wo³am do kota.
Morus biegnie we wskazane miejsce i zaczyna 
drapaæ sizalowy s³upek. Po chwili bawi siê 
pi³eczk¹ pingpongow¹. Próbuje chwyciæ j¹ 
³apkami. Biega. Skacze. Dobrze siê bawi. Odk¹d 
mamy w domu Morusa, jesteœmy szczêœliwi,
 a w naszym domu jest bardzo weso³o.

Joanna Ziêba

 rys. Arkadiusz Go³uch

,

,
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dzika rzeka przelewa siê stromo  
faluje
rwie siê i pieni
powoli uspokaja siê
p³ynie g³adko
listek ko³ysze siê na wodzie
kaczka trzepoce skrzyd³ami
coœ odbija siê w wodzie 
cz³owiek zanurza rêce
woda przelewa siê i szumi: 
„chcê pozostaæ czysta
smaczna
krystaliczna”

Joanna Sakaluk

woda 

 rys. Joanna Sakaluk



Wtedy robi mi siê ciep³o na sercu.

26

Upalny plener. Plac Boles³awa Chrobrego.



Wczoraj z moj¹ mam¹ ogl¹da³am zdjêcia. Stare. 
Jak by³am ma³a. Wspomina³am dawne czasy. 
Jak moja mama i mój tata byli m³odzi. Jak 
rysowa³am po œcianie. Jak ubiera³am buty na 
obcasie. Malowa³am szmink¹ usta. Patrzy³yœmy 
z mam¹ na zdjêcia i uœmiecha³yœmy siê. Fajnie 
by³o przenieœæ siê w czasie, byæ jeszcze raz
ma³¹ dziewczynk¹. Bardzo lubiê ogl¹daæ 
zdjêcia. Patrzeæ na fotografie z mojego 
dzieciñstwa. Wtedy robi mi siê ciep³o na sercu.

Karolina Marzec 

Fotografie s¹ dla mnie ciekawe. Mo¿na 
zobaczyæ na nich ró¿ne sytuacje i ludzi. W domu 
mam bardzo du¿o zdjêæ na p³ytach DVD
i wywo³anych na papierze. Co prawda nie mam 
czasu, ¿eby czêsto je przegl¹daæ, ale myœlê, ¿e 
s¹ bardzo fajn¹ pami¹tk¹. Mo¿na zobaczyæ na 
nich osoby, których ju¿ nie ma. Mam te¿ du¿o 
zdjêæ z wyjazdów, na których s¹ miejsca i ludzie, 
które mi³o kojarzê. Bardzo lubiê robiæ zdjêcia. 
Nie zawsze jest do tego okazja albo miejsce.
W dzisiejszych czasach robienie zdjêæ jest 
bardzo ³atwe. Wystarczy dobry telefon 
komórkowy albo mo¿na kupiæ niedrogi aparat 
cyfrowy. W erze komputerów i Internetu ludzie 
wklejaj¹ na Facebooku i innych portalach 
bardzo du¿o zdjêæ. Uwa¿am, ¿e nie wszystkie 
nadaj¹ siê do opublikowania. Wiele osób nie 
myœli, co publikuje, a póŸniej z tego wynikaj¹ 
ro¿ne problemy. Tak wiêc fotografia mo¿e 
czasami staæ siê niebezpieczna. Ale jak ktoœ jest 
odpowiedzialny, to nie robi takich rzeczy.
Lubiê robiæ zdjêcia ludziom, w szczególnoœci
w plenerze, bo tam jest ciekawe t³o np. drzewa, 
kwiaty. W domu albo innych wnêtrzach nie 
³atwo znaleŸæ odpowiednie t³o. Lubiê robiæ 
zdjêcia. Poprzez fotografiê mo¿na pokazaæ 
ró¿ne sytuacje i ludzi. Na zdjêciach mo¿na  
zobaczyæ zmieniaj¹cy siê œwiat. Jak by³o kiedyœ
i porównaæ je z teraŸniejszoœci¹. 

Arkadiusz Go³uch

Lubie
ogladac
zdjecia 

Moje
fotografie
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Innych zdjêæ sobie nie przypominam.

28

Odbiór nagrody w Katowicach.



Muszê przyznaæ, ¿e mam bardzo ma³o swoich 
zdjêæ z dzieciñstwa. Mo¿e cztery. Jestem tam
z siostr¹ i wozimy lalkê Halinkê w czerwonym 
wózku. Mam te¿ zdjêcia z przedszkola zrobione 
podczas zabawy miko³ajkowej. Innych zdjêæ 
sobie nie przypominam. Mo¿e gdzieœ s¹ 
pochowane. Nie wiem gdzie. Musia³abym 
poszukaæ.

Joanna Ziêba

Dziœ, podczas zajêæ typu foto, to poszukiwaliœmy 
bardzo przeró¿nych, zdjêæ. I jedne to nam to siê 
podoba³y, a pozosta³e to nie spodoba³y. Ale to 
tak po prostu no jest, jednak. Jakby nie by³o. A ja 
tymczasem to, robi³em sobie z tego i, tak nic.
I ju¿. Po za tym, to mnie tak naprawdê to, jak 
zwykle fascynowa³y i to, w przewadze zdjêcia 
które ja sobie œci¹gn¹³em z Internetu, i dobrze 
mi z tym. (tekst w wersji oryginalnej)

Piotr ̄ urek-Raczyñski

Lubiê z mam¹ ogl¹daæ stare fotografie. Mama 
wtedy opowiada mi ró¿ne historie. A ja 
przypominam sobie babciê jak plot³a mi 
warkocze. Dziadka, któremu robi³am na 
œniadanie œledzie i gra³am w karty, w remika. 
Szkoda, ¿e dziadek i babcia odeszli. W takich 
chwilach chce mi siê p³akaæ. Lubiê, jak mama 
opowiada mi o tym jak by³am ma³a. Jak huœta³a 
mnie na huœtawce. Jak siê bawi³am autkami. 
Fotografie opowiadaj¹ o mojej rodzinie,
o kole¿ankach, o mnie. Dziêki nim wiem jak 
wygl¹dali, jak siê ubierali, co robili. Warto robiæ 
zdjêcia. Interesujê siê fotografi¹. Lubiê 
fotografowaæ naturê, owoce, modê œlubn¹, 
pejza¿.

Joanna  Sakaluk

Moje zdjecia
z dziecinstwa

Tematycznie na temat
kolorystyki wiosennej 
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Interesuje sie
fotografia
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Fotografie opowiadaj¹ ... Dziêki nim wiem jak wygl¹dali, jak siê ubierali, co robili.

30

Œwiêto Kwitn¹cych Azalii w Pisarzowicach.
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p¹czek pyszny 
p¹czek s³odki 
delikatny i puszysty 
pachn¹cy
z d¿emem truskawkowym
posypany cukrem pudrem 
smaczny deser

Karolina Marzec 

paczek,
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Nieodzownym zwyczajem t³ustego czwartku 
jest p¹czek. To w³aœnie w tym dniu zajadamy siê 
faworkami, tak zwanym chrustem, albo tak jak
w moim przypadku, p¹czkiem. Tym razem 
mia³em okazjê spróbowaæ p¹czków dwukrotnie. 
Ostatnio moja siostra przynios³a do domu 
pyszne pachn¹ce p¹czki z pobliskiej cukierni. 
P¹czek by³ smaczny i chrupi¹cy. Po wierzchu by³ 
oblany czekolad¹ i posypany wiórkami 
kokosowymi, a w œrodku znajdowa³o siê 
nadzienie z bitej œmietany. Jednak najlepsze 
p¹czki robi moja babcia. Najpierw wyrabia 
ciasto, które odstawia do wyroœniêcia. Potem  
formuje dosyæ du¿e p¹czki, które przed 
wysma¿eniem nadziewa konfitur¹ z ró¿y. 
Zawsze robi to sama. P¹czki mojej babci to 
tradycja. Co roku siê nimi zajadamy. P¹czki mojej 
babci s¹ najlepsze na œwiecie. Puszyste
i pachn¹ce. Po prostu wyœmienite. Nie ma to jak 
domowe wypieki.
 
£ukasz Kwaœny

Slodki
dzien

T³usty czwartek jest jeden raz w roku. W tym 
dniu mo¿na pozwoliæ sobie na chwilê 
przyjemnoœci. Pracownia gospodarstwa 
domowego zamówi³a mnóstwo przepysznych 
p¹czków. Po wierzchu by³y oblane lukrem. 
Ka¿dy uczestnik dosta³ po dwa. Jeden by³
z marmolad¹, a drugi z bit¹ œmietan¹. By³y 
bardzo smaczne. W domu te¿ czeka³y na mnie 
p¹czki.

Ania Go³¹bek

P¹czek to nieodzowny element t³ustego 
czwartku. Przyrz¹dzany jest na kilkanaœcie 
ró¿nych sposobów i z ró¿nym nadzieniem. S¹
i z lukrem, i z cukrem, i z czekolad¹. Jednym 
s³owem rozkosz. U nas w domu kupuje siê 
p¹czki. Kiedyœ babcia piek³a p¹czki. Teraz ju¿ ma 
swoje lata i nie potrafi³aby tego zrobiæ. Wielka 
szkoda. P¹czki i oponki z ciasta serowego, które 
robi³a babcia by³y pyszne. Uwielbia³em je.
 
Andrzej Sekta

Puszyste
i pachnace

Pyszne
nadzienie

,

,
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By³o sobie miasteczko P¹kowo, w którym 
królowa³y p¹czki lukrowane, z cukrem pudrem, 
kolorow¹ posypk¹, skórk¹ pomarañczow¹,
z marmolad¹, d¿emem, budyniem, makiem, 
serem, adwokatem, bit¹ œmietan¹ i inne. 
Wszystkie kusi³y smakiem. Nadszed³ t³usty 
czwartek. Zgodnie z tradycj¹ w ten szczególny 
dzieñ do miasteczka przyjecha³a ciê¿arówka
z p¹czkami. Te smaczne wypieki trafi³y do 
sklepów a nastêpnie do klientów na stó³.  
Wœród nich zjawi³ siê niespotykany nigdzie 
dotychczas nowy p¹czek. Mia³ on nadzienie 
karmelowe i wiórki czekoladowe. Wzbudzi³ 
wielkie zainteresowanie w ca³ym miasteczku. 
P o d o b n i e ,  j a k  w s z y s t k i e  i n n e  ku s i ³
smakiem, ale jeszcze lepszym. Szczególne  

W Pakowie,

wra¿enie zrobi³ na miejscowym kucharzu
T³uszczaku,  który postanowi³  zdobyæ
przepis i wyprodukowaæ p¹czki karmelowe
z czekoladowymi wiórkami, dziêki czemu
o nowym przysmaku P¹kowa zrobi³o siê jeszcze 
bardziej g³oœno. I uda³o siê. Produkcja ruszy³a 
pe³n¹ par¹. Wieœci o p¹czku z nowym 
nadzieniem szybko siê rozesz³y po ca³ym 
œwiecie. W P¹kowie otwarto kolejne zak³ady 
cukiernicze. Zatrudniono setki ludzi. P¹czki 
karmelowe z czekoladowymi wiórkami 
sprzedawa³y siê jak œwie¿e bu³eczki. Miasteczko 
s ta ³o  s iê  s ³ynne  na  ca ³ym œwiec ie ,
a mieszkañcy szczêœliwsi. Tak siê to dalej toczy³o 
i toczy³o. Mniam! Mniam! Mniam!

Rafa³ Pawlus
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odprowadŸ swoj¹ dziewczynê bezpiecznie do domu
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Wycieczka na Dêbowiec.
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jak poderwac dziewczyne
mów mi³e s³owa 
pomagaj w ró¿nych pracach 
kupuj kwiatki 
szanuj swoj¹ dziewczynê
zaproœ do kawiarni
potem na spacer 
miej zaufanie do swojej dziewczyny 
nie rañ 
odprowadŸ swoj¹ dziewczynê bezpiecznie do domu
po¿egnaj mi³ym s³owem
bardzo podoba mi siê moja dziewczyna 
jest bardzo ³adna
jesteœmy par¹ 
kocham tylko j¹ 

Jakub ¯elasko

,

,
 rys. Monika Szlauer



kocham tylko j¹ 

36  rys. Joanna Sakaluk



Od dobrych kilku lat zadajê sobie pytanie, czy 
warto mieæ s¹siada. Mieszkam w takiej okolicy, 
która jest dosyæ gêsto zabudowana. Ka¿dy
z ka¿dym siê zna. I wie, co w trawie piszczy
u s¹siada za p³otem. Staram siê utrzymywaæ 
dobre relacje z moimi s¹siadami. Jednych lubiê 
trochê bardziej, a innych trochê mniej. W miarê 
mo¿liwoœci staram siê z ka¿dym utrzymywaæ 
poprawne relacje. Najbardziej lubiê s¹siadów, 
którzy s¹ do mnie przyjaŸnie nastawieni. Mogê 
liczyæ na ich pomoc, kiedy trzeba wnieœæ coœ 
ciê¿kiego do domu, czy pojechaæ za³atwiæ wa¿ne 
sprawy. Jednym z takich s¹siadów jest pan 
Mietek. Mo¿na z nim mile porozmawiaæ. Dla 
niego nie ma rzeczy niemo¿liwych. Zna siê 
prawie na wszystkim. To taki pan z³ota r¹czka. To 
kran naprawi, kiedy cieknie woda. To innym 
razem po¿yczy narzêdzi, kiedy trzeba coœ 
przykrêciæ. Jak wyje¿d¿amy nad jezioro, bez 
wahania zgadza siê dopilnowaæ naszego 
dobytku. 
- JedŸcie spokojnie. Ja wszystkiego przypilnujê
- mówi z uœmiechem. 
Nie lubiê natomiast s¹siadów, którzy 
zazdroszcz¹ wszystkim wszystkiego. Nie potrafi¹ 
doceniæ tego, co maj¹. Zazdroszcz¹ lepszego 
samochodu, urz¹dzonego mieszkania.  
Przeszkadza im wiele rzeczy. Na przyk³ad, ¿e 
ktoœ g³oœno rozmawia albo pies szczeka. 

- Ucisz tego psa! - stanowczo zwracaj¹ mi 
uwagê.
- Mój pies, kiedy szczeka to prowadzi rozmowê
z innymi zwierzêtami. Nie mogê mu tego 
zabroniæ - t³umaczê spokojnie. Trochê ich 
rozumiem, ¿e przeszkadza im szczekanie 
mojego psa, bo ja te¿ nie lubiê ha³asu. 
Denerwuj¹ mnie dzieci s¹siadów, które krzycz¹ 
podczas zabawy. Nie mogê wtedy tego 
wytrzymaæ i wo³am:
- Bêdzie tam cicho!
- To s¹ ma³e dzieci i one te¿ musz¹ siê wyszaleæ - 
t³umacz¹ rodzice rozkrzyczanych pociech.
- Ty te¿ kiedyœ by³eœ ma³y i te¿ rozrabia³eœ. 
Trudno by³o ciê przypilnowaæ - dodaje mój 
ojciec.
Myœlê, ¿e muszê nad sob¹ popracowaæ
i zaakceptowaæ rozrabiaj¹ce ma³e dzieci.
I jednoczeœnie chcia³bym, aby szczekanie psa 
nie denerwowa³o moich s¹siadów. Dobrze
by by³o, abyœmy my jako s¹siedzi  potrafili 
zaakceptowaæ naturalne odg³osy ludzi
i zwierz¹t. Myœlê, ¿e bardzo fajnie jest mieæ 
niedaleko ¿yczliwego s¹siada. S¹siada, który 
doradzi, pomo¿e, porozmawia, uœmiechnie siê, 
powie dobre s³owo. Cieszê siê, ¿e takiego mam. 

£ukasz Kwaœny 

Warto miec sasiada
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Warsztat to bardzo fajne miejsce, 
gdzie pracuj¹ bardzo wyj¹tkowi ludzie, 

którzy s¹ otwarci i maj¹ dobre serce dla innych. 
Bardzo lubiê przychodziæ tu na zajêcia, 

bo czujê siê tutaj potrzebny. 
Bo ca³y czas siê rozwijam. 

Ka¿dego dnia jestem w innej pracowni.
 I to jest dobre.

Jakub Baszak

To jest dobre miejsce

 rys. Aleksandra Martyniak



Warsztat Terapii Zajêciowej JESTEŒ POTRZEBNY!
Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI
Bielsko-Bia³a 43-300, ul. S. Sempo³owskiej 13
033 497 58 78, 0 693 092 468
www.jestespotrzebny.pl, biuro@jestespotrzebny.pl

powsta³o w Bielsku-Bia³ej w 1999 roku. Skupia  
artystów, pedagogów i animatorów kultury 
zaanga¿owanych w teatraln¹ pracê warsztatow¹ 
z dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi z tzw. grup 
dysfunkcyjnych - œrodowisk doœwiadczonych
i zagro¿onych patologiami spo³ecznymi, 
dotkniêtych bied¹, chorob¹, cierpieniem
i przemoc¹, osób niepe³nosprawnych, fizycznie
i intelektualnie, wy³¹czonych z wielu dziedzin 
¿ycia. 

zosta³ utworzony przez Bielskie Stowarzyszenie 
Artystyczne TEATR GRODZKI w grudniu 2004 
roku. Dzia³alnoœæ Warsztatu obejmuje 
kompleksow¹ rewalidacjê i rehabilitacjê 30 osób 
niepe³nosprawnych fizycznie i intelektualnie 
poprzez  terapiê  za jêc iow¹ w szeœc iu  
specjalistycznych pracowniach. Warsztat d¹¿y 
do prowadzenia przez uczestników niezale¿nego
i aktywnego ¿ycia na miarê swoich mo¿liwoœci 
psychofizycznych. 

Bielskie 
Stowarzyszenie 

Artystyczne 
TEATR GRODZKI

Warsztat
Terapii
Zajêciowej
JESTEŒ POTRZEBNY! 

Zespó³ redakcyjny:

Fotografie, rysunki, teksty - uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajêciowej “JESTEŒ POTRZEBNY!”.

Sk³ad komputerowy:
Jolanta Górny
(instruktor pracowni dziennikarskiej) 
Katarzyna Gwi¿d¿
(instruktor pracowni artterapii)

Zdjêcia:
Krzysztof Tusiewicz
(instruktor pracowni fotograficznej)
Jakub Baszak, Arkadiusz Go³uch, Joanna Sakaluk 
Piotr ¯urek-Raczyñski,  Micha³ Siudak

Rafa³ Pawlus, Andrzej Sekta,
Anna Go³¹bek, £ukasz Kwaœny, 
Karolina Marzec, Arkadiusz Go³uch,
Joanna Sakaluk, Monika Szlauer,
Joanna Ziêba, Jakub Baszak 

 rys. Jakub Baszak
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Dziœ, podczas zajêæ typu foto, to poszukiwaliœmy bardzo przeró¿nych, zdjêæ.

W poszukiwaniu starych szyldów. Przy ul. Schodowej.


