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Staram siê byæ uprzejmy i ¿yczliwy dla innych. 
Staram siê u¿ywaæ kulturalnych s³ów.

Fajnie by by³o, gdyby ludzie na co dzieñ
byli dla siebie mili i u¿ywali kulturalnych s³ów. 

Starajmy siê byæ lepszymi ludŸmi.
Wiem, ¿e nie³atwo byæ kulturalnym,

 ale zawsze mo¿na siê staraæ.

Jakub Baszak 

O uprzejmosci 
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Bielsko-Bia³a, 21 marca 2019 r.

Droga Wiosno!

Stêskni³em siê za Tob¹. Czeka³em na Ciebie ca³y rok. 
Zapuka³aœ do naszego ogrodu trochê nieœmia³o. Mia³em 
nadziejê, ¿e zrobisz to odwa¿niej. Tymczasem ronisz ³zy
w postaci kropel deszczu, a promienie s³oneczne, które 
zazwyczaj ci towarzysz¹, skry³y siê za szczeln¹ ko³dr¹ 
ciê¿kich o³owianych chmur. Czekam z utêsknieniem a¿ 
uraczysz mnie bezchmurnym niebem, ciep³em promieni 
s³onecznych i radosnym œpiewem ptaków.
Pozdrawiam Ciê serdecznie. OdwiedŸ nas jak najszybciej!

£ukasz

Czekam

z utê-

sknie-

niem
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Droga Wiosno!
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Jestem bardzo zadowolona, ¿e nie mówiê brzydkim sposobem.
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Nie zdarzy³o mi siê przeklinaæ przy innych 
osobach. Uwa¿am, ¿e u¿ywanie 
brzydkich s³ów jest nie na miejscu. 
Czasami spotykam osoby, które 
wypowiadaj¹ siê w sposób niekulturalny. 
Moim zdaniem mówienie wulgaryzmów 
stawia cz³owieka w bardzo z³ym œwietle. 
Na takie zachowanie powinniœmy 
reagowaæ. Starajmy siê rozmawiaæ
i uœwiadamiaæ ludziom, ¿e nie powinni 
mówiæ brzydkich s³ów. 

Nie przystoi cz³owiekowi wypowiadaæ 
siê publicznie w sposób niekulturalny. 
Wulgaryzmy mog¹ uraziæ i zraniæ innych. 
Brzydkie s³owa obra¿aj¹ ludzi. Nie 
wyobra¿am sobie mówiæ wulgaryzmów 
w miejscach publicznych. Ludzie powinni 
siê zastanawiaæ nad tym, jak siê 
wypowiadaj¹. Powinniœmy dbaæ o nasz 
jêzyk. Dobieraæ odpowiednie s³owa.
W naszym jêzyku polskim jest du¿o 
piêknych s³ów.

To, ¿e nie przeklinamy a wyra¿amy siê w 
sposób grzecznoœciowy, dobrze o nas 
œwiadczy. Myœlê, ¿e ludzie nie zdaj¹ sobie 
sprawy z tego, ¿e wypowiadaj¹c siê 
niekulturalnie rani¹ innych obok siebie.

Jestem bardzo zadowolona, ¿e nie 
mówiê brzydkim sposobem. Staram siê 
byæ osob¹ kulturaln¹ i grzeczn¹. Staram 
siê dobieraæ dobre s³owa, aby mówiæ do 
drugiego cz³owieka z szacunkiem.

Natalia Kosiñska

Nie przystoi
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Jak siê wkurzê lub zdenerwujê jak¹œ 
sytuacj¹, to czasem mi siê zdarza 
powiedzieæ brzydkie s³owo. Czêsto 
widzê jak m³odzi ludzie ze sob¹ 
rozmawiaj¹ to przeklinaj¹. Moim 
zdaniem jest to bardzo niekulturalne. 
Uwa¿am, ¿e nie przystoi m³odej osobie 
u¿ywaæ wulgarnych s³ów, bo jest to 
nie³adne. Wydaje mi siê, ¿e m³odzie¿ 
uwa¿a, ¿e przeklinanie jest fajne, takie 
cool. A przecie¿ brzydkie s³owa w ustach 
cz³owieka œwiadcz¹ o jego braku kultury
i braku szacunku do drugiej osoby. 
Pamiêtajmy, ¿e w naszym polskim jêzyku 
jest wiele ³adnych s³ów. Proszê. Dziêkujê. 
Przepraszam.

Jakub Baszak

To nieladne

jest 
wiele ³a

dnych
 s³

ów

-
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Kuba ̄ : S³yszê na ulicy, w autobusie, tutaj 
w warsztacie ró¿ne przekleñstwa. 
Niektórym uczestnikom zdarza siê 
powiedzieæ wulgarnie. Mnie te¿. Jak ktoœ 
mnie wkurzy, to muszê przekl¹æ.

Krzysztof: Nie wolno przeklinaæ, bo to jest 
brzydko. I tego nie robiê. 

Rafa³: Uwa¿am, ¿e nie powinno siê tak 
robiæ. Przeklinanie jest bardzo popu-
larne. Zetkn¹³em siê z tym ju¿
w szkole. Dzisiaj s³yszê na ulicy,
w autobusie, jak ludzie rozmawiaj¹c, 
u¿ywaj¹ wulgarnych s³ów. Staram siê od 
tego trzymaæ z daleka i nie s³uchaæ, co 
tam gadaj¹. Wulgaryzmy s³ychaæ
w piosenkach. Cz³owiek powinien mówiæ 
normalnie, porz¹dnie. Zdecydowanie 
wulgaryzmy przeszkadzaj¹ mi, szcze-
gólnie w miejscach publicznych.

£ukasz: S¹dzê, ¿e nie powinno tak byæ, bo 
je¿eli ju¿, to w gronie najbli¿szych. Ale tak 
publicznie nie odwa¿y³bym siê tego 
robiæ, bo po prostu to jest nie fajne. Nie 
przystoi osobie rzucanie niecen-
zuralnych s³ów. Ka¿dy powinien siê 
wyra¿aæ w taki sposób, ¿eby nie uraziæ 

drugiej osoby, ani tak¿e nie zrobiæ 
obciachu sobie. Mnie na przyk³ad bardzo 
czêsto zdarza siê przekl¹æ w kwestii 
porz¹dków w mieszkaniu. Wtedy mówiê 
wprost, co mi siê nie podoba i u¿ywam 
ostrych s³ów. Ale tak na co dzieñ, nie 
zdarza mi siê. 

Marcin Blachura: Czasami s³yszê wokó³ 
siebie wulgaryzmy. Sam te¿ przeklinam.  
Przewa¿nie wtedy, kiedy ktoœ mnie 
wnerwia. 

Kuba. Jak ktoœ coœ powie brzydkiego, to 
mi to przeszkadza. 

Asia S: Przeklinam czasami, jak mi coœ nie 
wychodzi. Kiedy mama mi zabrania, to 
wtedy tak robiê, g³oœno. Nienawidzê 
tego. 

Micha³ M: Nie u¿ywam wulgarnych s³ów. 
Przeklinanie jest brzydkie i nie³adne . Nie 
stosujê tego i nie zwracam uwagi na 
kogoœ, kto tak robi. 

Ania G: S¹dzê, ¿e cz³owiek, który 
przeklina jest bardzo nieelegancki. 
Czasami zdarzy mi siê, ¿e powiem 
brzydko, ale tylko wtedy, jak ktoœ mnie 
zdenerwuje .

Sonda

o przeklenstwach 

Zapytaliœmy nasze
kole¿anki i kolegów, co s¹dz¹
o przeklinaniu.

,



Mówiê wtedy cicho, ¿eby nikt nie s³ysza³. 
Ogólnie staram siê nie mówiæ wulgarnie, 
ale nie bardzo mi to wychodzi i nie 
zwracam uwagi na innych, jak tak mówi¹.

Andrzej: Jest to z³e, na pewno. Czasami 
zdarza mi siê przeklinaæ jak jestem 
zdenerwowany, jak coœ mnie wypro-
wadzi z równowagi. Kiedy nerwy dadz¹
o sobie znaæ, wykrzyczê niecenzuralne 
s³owa. Staram siê jednak wypowiadaæ 
stosownie. W towarzystwie zdarzy mi siê 
przekln¹æ, ale zazwyczaj siê hamujê.

Ola: Ja ogólnie nie przeklinam, wiêc jakoœ 
te s³owa omijam. Nie powinno siê tego 
robiæ, zw³aszcza przy dzieciakach, bo 
póŸniej niektóre powtarzaj¹. 

Antoni: To od cz³owieka zale¿y. Jak ktoœ 
umie przeklinaæ, to bêdzie tak robi³. Jeœli 
ktoœ tego nie cierpi, nie bêdzie u¿ywa³ 
wulgaryzmów. Czasami przeklnê, ale 
uwa¿am, ¿e to nie na tym polega, by 
kogoœ obra¿aæ. Jak jestem bardzo 
wkurzony, to sobie wulgarnie powiem. 

Monika: Nie mo¿na przeklinaæ, bo to jest 
z³e i mo¿na w ten sposób kogoœ obraziæ. 
Zdarza mi siê powiedzieæ wulgarnie, 
najczêœciej jak jestem zdenerwowana. 

Sondê przeprowadzili i opracowali 
£ukasz Kwaœny i Rafa³ Pawlus

Jak jestem

bardzo wkurzony,

 to sobie wulgarnie

powiem... 
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...mówiê wprost, co mi siê nie podoba i u¿ywam ostrych s³ów.
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Bielsko-Bia³a, 15 czerwca 2019 r.

Drogie Lato!

Jesteœ jedn¹ z tych pór roku, na któr¹ nie czekam. Pomimo 
³adnej pogody, nie nastrajasz mnie optymistycznie. Wiesz, 
czujê siê wtedy bardzo zmêczony, mam wiêksze problemy ze 
zdrowiem ni¿ zazwyczaj, brakuje mi si³. Pamiêtasz pewnie, ¿e 
nie lubiê owadów. Mam na nie alergiê. Promienie na Twojej 
twarzy goszcz¹ niezwykle czêsto. Jedyne co w Tobie lubiê, to 
radosny œpiew ptaków o œwicie, który rozlega siê za moim 
oknem i coraz d³u¿szy dzieñ. Lubiê jak w czasie Twojej 
obecnoœci przechodz¹ burze i pada ciep³y letni deszcz, trawa na 
³¹kach staje siê zielona a powietrze jest wolne od 
zanieczyszczeñ. Przykro mi to mówiæ, ale nie czekam na Ciebie
i mam nadziejê, ¿e zawitasz do nas  jak najpóŸniej. 

£ukasz

12
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najwa¿niejsze to po prostu

byæ szczêœliwym
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Mam na imiê Andrzej. Od piêciu lat 
uczêszczam do warsztatu terapii 
zajêciowej. Mieszkam w I³ownicy. Mam 
oko³o 17 km do Bielska-Bia³ej. Moj¹ pasj¹ 
s¹ gad¿ety, nowinki technologiczne, 
elektronika, sprzêty gospodarstwa 
domowego. Jestem raczej cz³owiekiem 
bardzo opanowanym i spokojnym. 
Wiadomo, ¿e czasami cz³owiekowi 
nerwy puszczaj¹, ale w moim przypadku 
jest to tylko chwilowe. Zdarzaj¹ mi siê z³e 
humory. Nie lubiê tego stanu. 
W wolnych chwilach bardzo lubiê 
przebywaæ w parkach. Tam mam okazjê 
przemyœleæ niektóre moje sprawy. Lubiê 
patrzeæ na spaceruj¹cych ludzi.  
Przebywanie w parku to sama przyje-
mnoœæ.
Lubiê du¿o rozmawiaæ. Jestem bardzo 
otwarty i towarzyski. Nie mam problemu 
z nawi¹zywaniem nowych znajomoœci. 
Jestem wyrozumia³y  i  ³agodny.  
Pozytywnie patrzê na œwiat. 

Andrzej Sekta

Mam du¿o marzeñ. Najwa¿niejsze to po 
prostu byæ szczêœliwym, nie zmarnowaæ 
swojego ¿ycia i prze¿ywaæ ka¿dy dzieñ 
tak, jakby mia³ byæ ostatnim. 

Jestem Rafa³. Mam 26 lat. Mieszkam
w Bielsku-Bia³ej. Aktualnie chodzê do 
Warsztatu Terapii Zajêciowej “Jesteœ 
Potrzebny!”, gdzie rozwijam swoje 
zdolnoœci  plastyczne, manualne
i teatralne (od szeœciu lat) Uczestniczê 
równie¿ w projekcie w Stowarzyszeniu 
AS, gdzie mam zajêcia z doradztwa 
zawodowego i ró¿ne zajêcia spo³eczne. 
Mam nadziejê, ze pomo¿e mi to
w odnalezieniu pracy, która w sam raz 
by³aby dla mnie z wspomnianymi moimi 
zdolnoœciami. Mam tez drugi wariant - 
praca  w Zak ³adz ie  Aktywnoœc i  
Zawodowej. Zobaczymy jak to u mnie 
bêdzie w przysz³oœci i który wariant 
pracy wygra. Kocham swoje pasje: 
turystykê górsk¹, podró¿e po Polsce, 
Europie, fotografiê i muzyczny mix 
ró¿nych gatunków. Lubiê jeszcze 
surfowaæ w Internecie i czytaæ aktualne 
wiadomoœci na czasie oraz ogl¹daæ 
materia³y fi lmowe o nowinkach 
technologicznych. Chcia³bym znaleŸæ
w przysz³oœci dziewczynê i spêdzaæ z ni¹ 
ka¿d¹ chwile. Kto wie, mo¿e wkrótce 
marzenia siê spe³ni¹. Pomimo, ¿e mam 
swoje przeciwnoœci losu (Zespó³ 
Aspergera) to czujê siê œwietnie i lubiê 
otaczaj¹cy œwiat. Jestem sob¹ i akce- 
ptujê siebie takiego, jakim jestem. 

Rafa³ Pawlus 

Pozytywnie

patrze

na swiat

Jestem taki,

jaki jestem 
, ,
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chcia³bym znaleŸæ w przysz³oœci dziewczynê
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Mam na imiê Joanna. Skoñczy³am 33 
lata. Jestem Polk¹. Mieszkam w Bielsku-  
Bia³ej. Mam zespó³ Downa. Jestem osob¹ 
uœmiechniêt¹, radosn¹, mi³¹, sympa-
tyczn¹, dowcipn¹, weso³¹. Lubiê 
pomagaæ. Noszê okulary. Uwielbiam 
tañczyæ. Lubiê ubieraæ siê elegancko. 
Noszê bi¿uteriê. Czasami siê z³oszczê. 
Denerwujê siê, kiedy mama zabrania mi

Uwielbiam tanczyc

pewnych rzeczy. Jestem szczêœliwa, ¿e 
mam wspania³¹ mamê. 
Mam trudnoœci z równowag¹. Bojê siê 
wysokich schodów. Lubiê chodziæ na 
spacer z moim psem Jasmin¹. Czytam 
ksi¹¿ki fantastyczne i science fiction. 
Chêtnie rozmawiam z kolegami i kole-
¿ankami. Jestem szczêœliwa.

Joanna Sakaluk 

mam trudnoœciz równowag¹
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Mam na imiê Jakub. Mam 35 lat. 
Skoñczy³em szko³ê w Wapienicy. Jesemt 
bardzo zadowolony, ¿e mogê chodziæ na 
zajêcia do warsztatu, bo mogê siê tu ca³y 
czas uczyæ ró¿nych rzeczy. Jestem weso³y 
i kole¿eñski. Jestem bardzo potrzebny
w warsztacie. Jestem bardzo pracowity

Jestem

zadowolony

i pomocny. Bardzo mi siê podoba 
odnowiony budynek Teatru Grodzkiego. 
Lubiê uk³adaæ puzzle i  graæ na 
komputerze. Dobrze, ¿e mam fajnych 
rodziców. Nie lubiê jak ktoœ mnie wkurza. 
Wtedy siê denerwujê.

Jakub ¯elazko

dobrze, ¿e mam fajnych rodziców

17

rys. Natalia Kosiñska



którzy obgaduj¹ innych za plecami,
a póŸniej s¹ mili. Jestem tolerancyjny 
wobec innych. Bywam czasami z³oœliwy. 
Lubiê dbaæ o porz¹dek. Nie lubiê 
ba³aganu. Staram siê wykonywaæ swoje 
obowi¹zki dok³adnie. Lubiê foto-
grafowaæ kwiaty i ciekawe miejsca. Od 
dziesiêciu lat prowadzê swojego 
photobloga. Publikujê swoje zdjêcia. 
Mam du¿o obserwuj¹cych i komentarzy. 
Lubiê pomagaæ. Mam dobre serce.

Jakub Baszak 

Dbam

o kwiaty

Jestem Jakub. Mam 36 lat. Mieszkam
w Bielsku-Bia³ej na Osiedlu Karpackim. 
Mam starszego brata, który mieszka
i pracuje w Holandii. Bardzo lubiê p³ywaæ. 
Dwa razy w tygodniu mam zajêcia
z instruktorem p³ywania. Lubiê chodziæ 
na dzia³kê. Tam zawsze mam coœ do 
zrobienia. Koszê trawnik, grabiê liœcie, 
dbam o kwiaty. Je¿d¿ê na rowerze. 
Chcia³bym mieæ fajn¹, rozs¹dn¹ 
dziewczynê, która by mnie pokocha³a. 
Dba³aby o mnie, a ja o ni¹. Nie lubiê ludzi, 
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Jestem osob¹ niewidom¹ od drugiego 
roku ¿ycia. Trochê nieœmia³¹, nieufn¹ 
wobec ludzi. Lubiê spêdzaæ czas 
samotnie. Czêsto siadam na ³ó¿ku
w swoim pokoju i rozmyœlam nad swoim 
¿yciem. Kiedy siê denerwujê, w³¹czam

Mam na imiê Marcin. Skoñczy³em 25 lat. 
Aktualnie chodzê na zajêcia do 
Warsztatu Terapii Zajêciowej „Jesteœ 
Potrzebny!”. Uczê siê nowych rzeczy. 
Lub iê  pracowniê  gospodarstwa  
domowego, dziennikarsk¹, modê
i artterapiê. Mam nowych kolegów
i kole¿anki. W wolnym czasie lubiê 
ogl¹daæ telewizjê, graæ i s³uchaæ muzyki

Lubie leniuchowac

Moze, gdybym...

swoj¹ ulubion¹ p³ytê. ¯a³ujê, ¿e nie 
skoñczy³em szko³y œredniej w Krakowie. 
Mo¿e by³bym bardziej samodzielny. 
Wymaga³bym wiêcej od siebie. By³bym 
bardziej otwarty na ludzi i œwiat, który 
mnie otacza.

£ukasz Kwaœny

na komputerze, kosiæ trawê. Czasami 
lubiê leniuchowaæ i wtedy nic nie robiê. 
Je¿d¿ê z rodzicami do Krakowa, gdzie 
mieszka mój starszy brat. Myœlê, ¿e 
jestem sympatyczn¹ osob¹. Czasami siê 
wyg³upiam, opowiadam ¿arty i du¿o siê 
œmiejê. Takie podejœcie do ¿ycia sobie 
ceniê. 

WypowiedŸ Marcina Blachury zapisa³ 
Rafa³ Pawlus

 Krzysztof

Mam na imiê Krzysztof. Jestem nowym 
uczestnikiem w Warsztacie Terapii 
Zajêciowej „Jesteœ Potrzebny!”. Jestem 
bardzo zadowolony, ¿e mogê tu byæ. 
Ukoñczy³em Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. 
K. I. Ga³czyñskiego w Bielsku-Bia³ej. 
Lubiê motoryzacjê, g³ównie samochody. 
Najczêœciej s³ucham muzyki disco polo.  
Moja ulubiona potrawa to pizza.

W wolnym czasie gram na komputerze, 
ogl¹dam filmy i uk³adam puzzle. Chodzê 
w góry. Ostatnio by³em na Klimczoku. 
By³em na koncercie zespo³u Golec 
Orkiestry. Bardzo mi siê podoba³o. Mam 
dwa koty. Mam brata Patryka i siostrê 
Zosiê.
 
WypowiedŸ Krzysztofa Grzybowskiego 
zapisa³ Rafa³ Pawlus

.
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znam dobrze jêzyk niemiecki

20

ry
s.

 A
n

n
a 

C
em

b
al

a



Mam na imiê Natalia. Mam 21 lat. 
Mieszkam z mam¹. Jestem spokojn¹
i pogodn¹ osob¹. Znam dobrze jêzyk 
niemiecki. Mam bardzo dobr¹ pamiêæ. 
W wolnym czasie ogl¹dam telewizjê, 
s³ucham muzyki i czytam ró¿ne ksi¹¿ki. 
Lubiê opowiadaæ o tym, co mi siê 
przydarzy³o. Staram siê jeœæ o wyzna-
czonych porach, bo w ten sposób nie jem 
na okr¹g³o. Lubiê wychodziæ na spacery. 
Czasami robiê zakupy do domu. Zawsze 
patrzê czy czegoœ brakuje. Mam fajny 
kontakt z rówieœnikami. Obecnie nie 
uprawiam ¿adnego sportu. Chodzê 
wczeœnie spaæ. Chcê byæ wypoczêta, 
poniewa¿ mam chêæ robiæ ró¿ne rzeczy. 
Potrzebujê pomocy mojej mamy. Nie 
muszê ca³y czas siedzieæ w domu. 
Chodzê do warsztatu terapii zajêciowej. 
Mogê siê w koñcu usamodzielniæ. Bardzo 
chcê siê dalej rozwijaæ i coœ robiæ.

 

Natalia Kosiñska

O sobie

21



Przerwa œniadaniowa. Trwaj¹ rozmowy. 
Do stolika podchodzi uœmiechniêty 
Maciek.
Rafa³:
I co ciê tak œmieszy? 
Maciek:
Dosta³em w koñcu herbatê.
£ukasz:
Przynieœ mi te¿. Sam bêdziesz pi³?
Maciek:
Ju¿ siê robi.
Rafa³ wskazuje na rêkê Maæka: 
Co ci siê sta³o?
Maciek: 
Nawet mi nie mów!
£ukasz: 
Kolegom nie chcesz powiedzieæ?
Maciek:
Odr¹ba³bym sobie palec. 
£ukasz krztusi siê herbat¹:
Jak to?
Maciek:      
Tata poprosi³ mnie o drewno na grilla. 
£ukasz: 
I co? i co ?
Maciek:
Zamiast w deskê, trafi³em w palec.
Rafa³: 
Znakomicie! Lepiej nie mog³eœ trafiæ! 
Do stolika przysiada siê Ewelina.
Ewelina: 
Martwiê siê o ciebie. 
Maciek:
Niepotrzebnie.
Ewelina:
Mia³am odwiedziæ ciê w szpitalu.

Maciek:
Nie by³o takiej potrzeby.
Przy stoliku nasta³a cisza. Zdawa³o siê, 
¿e temat palca ju¿ siê wyczerpa³. Nic 
bardziej mylnego.
Maciek:
Tata pêdzi³ samochodem jak na 
z³amanie karku. 
Rafa³: 
Nie spowodowaliœcie wypadku? 
£ukasz:
Tata Maæka jest dobry w jazdach 
kaskaderskich.
Maciek:
WeŸ ty siê stuknij w g³owê.
Ewelina:
Nie musi. Kolega ma dobrze 
pouk³adane.
Rafa³:
Ile ciê trzymali w szpitalu? 
Maciek: 
Dwie godziny. 
Ewelina:
D³ugo.
£ukasz: 
Mnie to nie dziwi. Kolega jest 
wyj¹tkowym pacjentem.
Rafa³:
Kiedy idziesz na zdjêcie szwów?
Maciek: 
W poniedzia³ek.
£ukasz: 
Maciek, b¹dŸ dobrej myœli. Wszystko 
bêdzie dobrze!

£ukasz Kwaœny

Kontuzja Macka
,

22



Znakomicie! Lepiej nie mog³eœ trafiæ!
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Tak¹ Ciê lubiê.

24

P
le

n
er

 f
o

to
gr

af
ic

zn
y 

- 
o

si
ed

le
 Z

³o
te

 £
an

y



Bielsko-Bia³a, 23 paŸdziernika 2019 r.

Droga Jesieni! 

Jesteœ jedn¹ z tych pór roku, która mnie 
zasmuca. Wprowadzasz mnie w stan smutku
i przygnêbienia. Budzisz mnie mglistym 
porankiem, szarug¹. Wiêcej ni¿ zazwyczaj masz 
dni deszczowych. S³oñce na Twojej twarzy 
goœci coraz rzadziej. Przyznam, ¿e bardzo mi 
tego brakuje. Wolê jak masz bardziej pogodne 
oblicze. Mienisz siê wtedy palet¹ barw. 
Malujesz drzewa czerwieni¹ i ¿ó³cieniem. 
Nastrajasz mnie wtedy optymistycznie. Tak¹ 
Ciê lubiê. Dajesz mi pozytywn¹ energiê na 
ka¿dy dzieñ. Dlatego postaraj siê byæ bardziej 
pogodna i promienna. 
Ciep³o i s³onecznie Ciê pozdrawiam!

£ukasz
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Rafa³ Pawlus: 18 marca w Warszawie 
zosta³a Pani nagrodzona Br¹zowym 
Medalem Zas³u¿ony Kulturze GLORIA 
ARTIS. Jak uda³o siê Pani osi¹gn¹æ taki 
niesamowity sukces?
Barbara Rau: Dosta³am ten medal ze 
Zwi¹zku Artystów Scen Polskich. Po 40 
latach pracy nie ka¿dy aktor mo¿e siê 
poszczyciæ tak¹ nagrod¹. Bardzo jestem 
wdziêczna kolegom aktorom, którzy 
mnie pamiêtaj¹ z wczeœniejszej 
dzia³alnoœci. Pod uwagê wziêto moj¹ 
dzia³alnoœæ na scenie i poza scen¹, bo 
du¿o przez te lata dzia³a³am i wystê-
powa³am. Praca w teatrze wp³ynê³a na 
mnie ogromnie, w sensie dodatnim. 
Bior¹c pod uwagê i oceniaj¹c te 40 lat 
pracy, stwierdzi³am, ¿e by³abym innym 
cz³owiekiem. Dziêkujê opatrznoœci, ¿e 
tak mn¹ pokierowa³a, pomimo, ¿e  pracê 
mam trudn¹ bardzo fizycznie i ¿e trzeba 
byæ odpornym na stres. 
R.P.: Co Pani czu³a, odbieraj¹c 
wyró¿nienie?
B.R.: Nie odbiera³am tego wyró¿nienia 
osobiœcie. W moim imieniu zrobi³a to

pani dyrektor Banialuki. Ja w tym czasie 
gra³am „Trzy Œwinki”. Du¿o wczeœniej 
dowiedz ia ³am s iê  o  nagrodz ie .  
Us³ysza³am od kolegi, który wróci³
z posiedzenia ZASP z Katowic, ¿e 
wyst¹pili o nadanie GLORIA ARTIS, tylko 
œrodowisko Warszawy musia³o to 
n a j p i e r w  z a a k c e p t o w a æ .  By ³ a m  
zadowolona. Chyba. To wszystko przysz³o 
tak nagle i niespodziewanie. Mia³am tak¹ 
cich¹ satysfakcjê, ¿e nie zosta³am 
oceniona tylko przez swoj¹ pani¹ 
dyrektor, która jest z nami krótko  od 
2001 roku, tylko przez szersze grono 
ludzi. 
Jolanta Górny: Kto nominuje osoby do 
takiej nagrody?
B.R.: Nominowaæ mo¿e dyrektor
w miejscach, gdzie siê pracuje. Wniosek 
popar³ Zwi¹zek Artystów Scen Polskich. 
To jest stowarzyszenie, które istnieje ju¿ 
100 lat i ja tam nale¿ê. 
R.P.:  Jak wygl¹da³a uroczystoœæ 
wrêczenia medali?
B.R.: Nie by³o mnie tam. Zazwyczaj na 
pocz¹tku wyg³aszane jest orêdzie na 
temat Dnia Lalkarza. Potem wrêczano

Ja to

uwielbiam

Z Barbar¹ Rau rozmawiaj¹ Rafa³ Pawlus,
Jolanta Górny, Andrzej Sekta,

Joanna Sakaluk, £ukasz Kwaœny,
Karolina Marzec, Joanna Ziêba
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nagrody g³ówne czyli Henryki. By³ taki 
twórca  Henryk  Ry lo,  który  by³  
znakomitym lalkarzem. Powsta³y 
statuetki jego imienia. Henryki wrêcza 
siê najbardziej zas³u¿onym lalkarzom. 
Nastêpna nagroda to Gloria Artis. Pani 
dyrektor Banialuki zosta³a wywo³ana do 
odbioru w moim imieniu. Potem
w Bielsku wrêczy³a mi tê nagrodê i torbê 
z rysunkiem Stasysa Eidrigeviciusa 
(malarza i scenografa). Nastêpnie 
poinformowa³a mnie, ¿e 25 marca na 
scenie Teatru Polskiego zostan¹ mi 
wrêczone kwiaty i podziêkowania od 
pana prezydenta Jaros³awa Klima-
szewskiego. I tak siê sta³o. 
R.P.: Czy to jest Pani pierwsza taka 
nagroda w ¿yciu?
B.R.: Nie. Wczeœniej otrzyma³am 
nagrodê z okazji 70-lecia Teatru Lalek 
„Banialuka”. Dosta³am Z³oty Krzy¿ 
Zas³ugi za d³ugoletni¹ s³u¿bê. 

R.P.: Oprócz grania na scenie w Teatrze 
Lalek „Banialuka” prowadzi Pani 
równie¿ warsztaty teatralne dla 
przedszkolaków. Co Pani daj¹ takie 
zajêcia i jak siê Pani pracuje z naj-
m³odszymi? 
B.R.: Bardzo fajnie siê pracuje. Dodaj¹ 
energii. Trzeba tylko wytrzymaæ ich 
¿ywio³owoœæ, bo dziecku nigdy nie 
wiadomo, co przyjdzie do g³owy. Nie jest 
w stanie powstrzymaæ swojej ekspresji. 
Dlatego z dzieckiem trzeba zawsze 
rozmawiaæ, ¿eby nabywa³o przez ca³e 
swoje ¿ycie, a szczególnie w przedszkolu 
inteligencji emocjonalnej czyli takiego 
sprytnego podejœcia do ¿ycia, jak
w danej chwili ma siê zachowaæ. Dlatego 
przedszkola powinny pracowaæ nad tym 
wszystkim poprzez zajêcia teatralne 
R.P.: Pamiêta Pani swoje pierwsze 
spektakle?
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B.R.: No pewnie. Zaczyna³am w ósmej 
klasie szko³y podstawowej jako smok
w „Bajce o straszliwym smoku, dzielnym 
Szewczyku, przeœlicznej królewnie i królu 
GwoŸdziku”. Nikt nie chcia³ graæ tej roli, 
wiêc ja j¹ wziê³am. A w teatrze by³am 
Kasi¹ z przedstawienia „O Kasi, co g¹ski 
zgubi³a”. To by³ spektakl dyplomowy
w re¿yserii Tomasza Jaworskiego
w Teatrze Lalek w Bia³ymstoku. A potem 
gra³am w „Pastora³ce” Matkê Bosk¹. 

R.P.: Jak wygl¹da³y Pani pierwsze kroki 
na scenie, kiedy zaczê³a pani przygodê
z aktorstwem? 
B.R.: Myœlê, ¿e bardzo niepewnie. 
Stara³am siê bardzo s³uchaæ re¿ysera
i realizowaæ jego wskazówki. Nie mia³am 
w sobie takiego luzu, jaki mam teraz. Za 
bardzo by³am spiêta. Powoli wszystko 
sobie uk³ada³am. Zrozumia³am, ¿e 
trzeba ogarn¹æ to, co siê dzieje wokó³, 
nie daæ siê zwariowaæ i nie od razu dawaæ 
z siebie 100 procent. 

...nigdy nie wiadomo,co przyjdzie do g³owy.

28
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£ukasz Kwaœny: Co pani czyta? 
B.R.: Mam tak¹ ksi¹¿kê pt. „¯ycie 
godziwe”. Kiedyœ wam j¹ przyniosê 
pokazaæ. Dawno ju¿ nie „kartkowa³am”
takiej zwyk³ej papierowej. Uwielbiam 
czytaæ na wakacjach i to na komórce. 
Czytam g³ównie w lecie, kiedy jest 
najwiêcej naturalnego œwiat³a. 
J.G.: Co jeszcze Pani lubi w wolnym 
czasie?
B.R.: Ogrodnictwo. Pielêgnujê kwiaty. 
Lubiê dowiadywaæ siê o nowych 
sadzonkach i zio³ach, a szczególnie 
poszerzaæ wiedzê o nich. 
Karolina Marzec: Co Pani teraz sadzi?  
B.R.: Ró¿ne rzeczy. Teraz mam ca³y 
balkon w ró¿nych sadzonkach. Same 
kwiaty. 
K.M.: Lubi siê Pani malowaæ?
B.R. :  Nienawidzê s iê  malowaæ.  
Nienawidzê sztucznoœci. Moja skóra to 
Ÿle znosi. Za ka¿dym razem cierpiê. 
Potem mam podkr¹¿one oczy. 
Joanna Ziêba: A kim Pani chcia³aby 
zostaæ, jakby nie by³a Pani aktork¹?
B.R.: Zamiast lalkarzem mia³am zostaæ 
lekarzem.  To jest  n iespe³n ione 
pragnienie mojej mamy. Kiedy chce mi 
dokuczyæ, mówi „wybra³aœ z³y zawód!” 
(œmiech). Gdybym mia³a cofn¹æ czas, to 
wybra³abym jeszcze raz zawód lalkarza.  
R.P.: Dziêkujemy serdecznie za wywiad.
B.R.: Proszê bardzo i dziêkujê.

Barbara Rau  aktorka Teatru Lalek 
„Banialuka” w Bielsku-bia³ej, instruktor 
teatralny w Bielskim Stowarzyszeniu 
Artystycznym TEATR GRODZKI. 

Andrzej Sekta: Ile Pani mia³a lat, kiedy 
zaczê³a graæ w teatrze?
B.R.: Mia³am 21 lat. By³am na trzecim 
roku studiów. 
Joanna Sakaluk: A czemu Pani by³a 
spiêta?
B.R.: Bo wszystko wydawa³o mi siê 
wa¿ne, ka¿da uwaga. Nie potrafi³am siê 
do siebie zdystansowaæ i byæ krytyczna. 
W stosunku nawet do re¿ysera
i wszystkich by³am za grzeczna (œmiech).
R.P.: Co jest najtrudniejsze w pracy na 
scenie?
B.R.: Najtrudniejszy jest dystans. Bardzo 
wa¿na jest wyobraŸnia i to wszystko siê 
ze sob¹ ³¹czy. Jak jesteœmy wyluzowani, 
œmiejemy siê, ³atwiej przychodz¹ nam 
ró¿ne pomys³y do g³owy poprzez 
otwartoœæ. W aktorstwie o to chodzi. To 
jest bardzo trudny stan. Jednoczeœnie 
musimy byæ otwarci na to, co re¿yser 
mówi i myœleæ nad tym, co robimy. Tak siê 
to dzieje i ja to uwielbiam. 
Zachowujemy siê naturalnie. Oprócz 
dystansu reakcje w teatrze te¿ s¹ bardzo 
potrzebne. Nie chcemy nic sztucznego. 
To jest w³aœnie najtrudniejsze w pracy  
zachowaæ naturalnoœæ. Pokazaæ jacy 
jesteœmy. Aktor daje z siebie wszystko. 
Pomimo, ¿e mo¿emy czasami zmieniæ 
swój wizerunek, to nigdy nie ukryjemy 
tego, jacy naprawdê jesteœmy. 
R.P.: Poza prac¹ na scenie, co Pani lubi 
robiæ w wolnym czasie?
B.R.: W wolnym czasie z regu³y, jak 
przychodzê do domu, to zaczynam 
sprz¹taæ. Potem przygotowujê jedzenie, 
choæ  czasem mam tak ,  ¿e  s iê  
zastanawiam czy jestem g³odna czy nie 
(œmiech). A jak siê nudzê, to czytam 
ksi¹¿ki. 29



Bielsko-Bia³a, 22 grudnia 2019 r. 

Droga Zimo!

Gdzie jesteœ? Lubiê jak przychodzisz. Jesteœ piêkna, 
wspania³a. Pieœcisz moj¹ twarz ch³odnym rumieñcem. 
Po spotkaniu z Tob¹ moje d³onie s¹ zimne, moje palce 
zamieniaj¹ siê w sople. S³ysza³em, ¿e w tym roku 
przyjdziesz troszeczkê póŸniej. Nie ukrywam, zasmuci³a 
mnie ta informacja. Lubiê jak z nieba spadaj¹ p³atki 
œniegu. Lubiê, kiedy œnieg skrzypi pod butami. Kiedy 
jesteœ, czujê siê dobrze. Lubiê ten zastój w przyrodzie. 
Nic siê nie dzieje. Jest taka cisza i spokój. Mam wra¿enie 
jakby przyroda spa³a doœæ mocno i bez emocji.

Czekam na Ciebie z utêsknieniem. Liczê na to, ¿e 
zawitasz do nas jak najszybciej i zostaniesz z nami jak 
najd³u¿ej. 

Czekam wiêc na Ciebie! Pozdrawiam serdecznie!

£ukasz
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Kiedy jesteœ, czujê siê dobrze. 31
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Po odejœciu z warsztatu w sierpniu 2017 
roku zada³em sobie pytanie, co dalej.
Z pocz¹tku nie znalaz³em odpowiedzi. 
Ju¿ nastêpnego dnia by³em szczêœliwy, ¿e 
nie bêdê musia³ rano wstawaæ, poniewa¿ 
poœpiê sobie trochê d³u¿ej. Próbowa³em 
w g³owie wszystko sobie pouk³adaæ
i zorganizowaæ wolny czas. Codziennie 
rano sprz¹ta³em mieszkanie, my³em 
naczynia, odkurza³em i wyciera³em 
kurze. Jak by³o jeszcze w miarê ciep³o na 
dworze i œwiêci³o s³oñce, chodzi³em
z tat¹ na spacery po okolicy. Najczêœciej 
by³y to wêdrówki nad rzek¹ Bia³¹. 
Wieczorami s³ucha³em audiobooków
i œledzi³em programy informacyjne
w telewizji. Z czasem s³onecznych dni 
by³o jak na lekarstwo, a w powietrzu da³o 
siê ju¿ poczuæ jesieñ. D³ugie wieczory
i ponure dni nie nastraja³y mnie 
optymistycznie. 
- Co dzisiaj robi³eœ? - pyta³a siostra po 
powrocie z pracy.
- Poza sprz¹taniem i s³uchaniem 
a u d i o b o o k ó w  n i c  c i e k a we g o  -  
odpowiada³em.
Z dnia na dzieñ by³o coraz gorzej. Siostra

z tat¹ zaczêli siê o mnie niepokoiæ. Nie 
chcia³em wychodziæ na zewn¹trz. 
- Pomarnia³eœ mój wnusiu. Wygl¹dasz 
bardzo mizernie. Czy ty coœ jesz? - 
martwi³a siê moja babcia. 
- Staram siê - mówi³em zniechêcony. 
Coraz czêœciej na mojej twarzy zamiast 
radoœci zagoœci³ smutek i przygnêbienie. 
Nie mam pomys³u na ¿ycie. Nie by³em 
czêsto rozmowny i zamyka³em siê
w sobie. Wieczorami tuli³em g³owê do 
poduszki i p³aka³em. Zdarza³o mi siê 
tak¿e w dzieñ. Przypadkiem zauwa¿y³a to 
siostra. 
- P³aka³eœ? - spyta³a. 
W jej g³osie da³o siê s³yszeæ niepokój. 
- Nie. Wydaje ci siê, to tylko katar - 
sk³ama³em. 
- Nieprawda. Mnie nie oszukasz. Widzê, 
¿e szkl¹ ci siê oczy. 
- Owszem. P³aka³em. 
- Jutro porozmawiam z tat¹ - powiedzia³a 
cicho, wychodz¹c z mojego pokoju. 
Nastêpnego dnia siostra przysz³a z pracy 
szybciej nic zwykle. 
- Tato, musimy pilnie porozmawiaæ. 
- Czy coœ sta³o? - spyta³ lekko

Niespodziewany powrót

próbowa³em w g³owie

wszystko sobie pouk³adaæ

32
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Z czasem s³onecznych dni by³o jak na lekarstwo,
a w powietrzu da³o siê ju¿ poczuæ jesieñ.
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przestraszony tata. 
- Martwiê siê o £ukasza. Coœ siê z nim 
dzieje niedobrego. Ma³o wychodzi na 
zewn¹trz i skar¿y siê na problemy
z uk³adem pokarmowym. 
- Dobra. Pojadê jutro z nim do lekarza. 
By³o na tyle cicho, ¿e s³ysza³em ca³¹ 
rozmowê. Zacz¹³em siê baæ. Czu³em, ¿e 
mam spocone d³onie, a w mojej g³owie 
kot³owa³y siê ró¿ne myœli. Nurtowa³o 
mnie pytanie: „A jak mi coœ naprawdê 
jest?”. Wsta³em rano i nie by³em skory do 
rozmów. W pojedynczych s³owach da³o 
siê odczuæ lêk i strach zwi¹zany z wizyt¹
u lekarza. Po po³udniu tata powiedzia³: 
-£ukasz, ubieraj siê, jedziemy do lekarza. 
Uda³em, ¿e nic nie wiem i spyta³em lekko 
zdziwiony: 
- Po co? 
- Umówi³em ciê na wizytê na rutynowe 
badania. 
Po wejœciu do gabinetu z lekkim 
dr¿eniem w g³osie powiedzia³em: 
- Dzieñ dobry. 
- Co pana do mnie sprowadza? 
Z pocz¹tku tata rozmawia³ z lekarzem, bo 
ja nie mog³em z siebie wydobyæ ani 
jednego s³owa. Diagnoza, któr¹ mi

postawi³ by³a trafna. 
- Przepiszê panu odpowiednie leki na 
problemy uk³adu pokarmowego. Ale 
widzê, ¿e powinien pan czêœciej 
wychodziæ z domu i spotykaæ siê
z kolegami. 
Wróciliœmy do domu. 
- I co powiedzia³ lekarz? - zapyta³a 
siostra.
- Przepisa³ leki i co najwa¿niejsze kaza³ 
mu wyjœæ do ludzi - powiedzia³ tata. 
- Mówi³am mu to od dawna. 
Po tych s³owach zamilk³em. Nie 
chcia³em jeœæ obiadu. Poszed³em do 
swojego pokoju i zamkn¹³em za sob¹ 
drzwi. Usiad³em na ³ó¿ku i odda³em siê 
g³êbokim przemyœleniom. Trwa³o to 
bardzo d³ugo. Siostrê trochê to 
zaniepokoi³o. Wesz³a do mojego pokoju, 
trzymaj¹c w d³oni kubek z gor¹c¹ 
czekolad¹. 
- Napij siê. Mo¿e ci siê humor polepszy. 
- Dziêki. 
- O czym tak myœlisz? 
- Zastanawiam siê nad tym, co 
powiedzia³ mi lekarz. 
- I do jakich wniosków doszed³eœ? 
- Bijê siê z myœlami, co powinienem
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zrobiæ. 
- Jak ju¿ bêdziesz wiedzia³, daj mi znaæ. 
- Dowiesz siê jako pierwsza - 
powiedzia³em. 
Minê³o kilka dni. By³em ju¿ pewien, co 
chcê zrobiæ. Nie czeka³em d³ugo
i wszed³em do pokoju Dominiki. 
- Masz sprawê do mnie? - spyta³a. 
- Doszed³em do wniosku, ¿e chcia³bym 
wróciæ do warsztatu. 
Siostrze z wra¿enia wypad³ z rêki pilot 
od telewizora. Nie mog³a w to uwierzyæ. 
Po chwili doda³a: 
- S³uszna decyzja. Ju¿ dawno 
powinieneœ to zrobiæ. 
Nastêpnego dnia zadzwoni³em do WTZ. 
- Czy bêd¹ przyjêcia? - spyta³em. 
 Tak - odpowiedzia³a pani, która 
odebra³a telefon. - Kiedy pan do nas 
zajrzy? 
- Bêdê jutro. 
- W takim razie zapraszam.
Przyjecha³em do warsztatu na rozmowê. 

W biurze czeka³ ju¿ kierownik. 
- Witam ponownie w naszym 
warsztacie. Jest pan gotowy do zajêæ? -  
powita³ mnie radoœnie i uœcisn¹³ moj¹ 
d³oñ.
- Jak najbardziej! - odpowiedzia³em
z radoœci¹. 
Po wype³nieniu dokumentów
i za³atwieniu wszystkich formalnoœci, 
kierownik powiedzia³:
- Zapraszam pierwszego marca. 
Nie s¹dzi³em, ¿e to bêdzie tak szybko. 
Bardzo siê ucieszy³em, ¿e wróci³em do 
warsztatu. Mam tu swoich kolegów
i kole¿anki, z którymi mogê porozmawiaæ 
na ciekawe tematy. A najwa¿niejsze jest 
to, ¿e mogê na nowo spróbowaæ swoich 
si³ w zajêciach manualnych i intele-
ktualnych.

£ukasz Kwaœny 

Napij siê. Mo¿e ci siê humor polepszy.

35rys. Natalia Kosiñska



Poranek zaczynam od w³¹czenia radia.
W tle s³yszê muzykê. S³ucham porannych 
wiadomoœci. Do pokoju wchodzi siostra:

Poranne klótnie

- Jadê do pracy. Na blacie w kuchni 
zostawi³am ci batona. 
- Dziêkujê - odpowiadam, g³oœno 
ziewaj¹c.

dlaczego tu jesttaki ba³agan?

-
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- A ty synu ju¿ jad³eœ œniadanie? - pyta 
tata.
- Jeszcze za wczeœnie. Bêdê jad³ za pó³ 
godziny. Na razie przygotowa³em sobie 
rzeczy do ubrania i spakowa³em butelkê 
wody do plecaka. Wycieram naczynia. 
Wyrzucam œmieci .  Chwilami s iê 
denerwujê. Chcia³bym przed zajêciami 
te¿ spokojnie napiæ siê herbaty
i pos³uchaæ wiadomoœci. Jem œniadanie. 
Przygotowuje kanapki z serem i kie³bas¹. 
- Przed ósm¹ mnie obudŸ. Razem z tob¹ 
poczekam na kierowcê - mówi tata, 
wchodz¹c do swojego pokoju.
Czas oczekiwania na kierowcê bardzo 
mi siê d³u¿y, a prace domowe, jakie 
musia³em wykonaæ posz³y mi szybciej 
ni¿ siê spodziewa³em. Nadszed³ czas 
wyjazdu. Tata bardzo siê denerwuje, ¿e 
kierowcy jeszcze nie ma. Ja natomiast 
zachowujê spokój i mówiê:
- Za chwilê bêdzie.
Przyje¿d¿a samochód, a ja wychodzê
i z radoœci¹ jadê na zajêcia.

£ukasz Kwaœny

Wstajê z ³ó¿ka. Szybkim krokiem 
zmierzam do kuchni. Mam zamiar zrobiæ 
sobie herbatê, jednak na dzieñ dobry
w kuchni zastajê ba³agan. Wo³am 
Andrzeja:
- Móg³byœ tu na chwileczkê przyjœæ? 
Szwagier le¿y na ³ó¿ku, udaj¹c ¿e nie 
s³yszy wo³ania. 
- Móg³byœ mi wyt³umaczyæ dlaczego tu 
jest taki ba³agan? - pytam po raz kolejny.
- PóŸno jad³em kolacjê i zapomnia³em 
pozmywaæ naczynia - t³umaczy siê. 
- Dobrze, pozmywam za ciebie, ale ¿eby 
to by³o ostatni raz  doda³em.
- Nie denerwuj siê tak. Obiecujê, ¿e siê 
poprawiê i pozmywam naczynia.
- Trzymam ciê za s³owo.
Do kuchni wchodzi tata i próbuje nas 
uciszyæ:
- Moi drodzy bêdziecie cicho! Jest pi¹ta 
trzydzieœci. Cz³owiek chcia³by jeszcze 
pospaæ, a wy ju¿ toczycie dyskusje, kto 
ma pozmywaæ naczynia. 
- Nie bêdê za nim sprz¹ta³! - mówiê 
stanowczo. - Dominika, jak przyjedzie
z pracy, to niech z nim porozmawia. 

W trakcie kiedy gotuje siê woda
w czajniku, szwagier przyrz¹dza sobie 
szybkie œniadanie. Po ca³ym domu 
roznosi siê zapach sma¿onej kie³basy.
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Jest pi¹ta trzydzieœci. Cz³owiek chcia³by jeszcze pospaæ,
a wy ju¿ toczycie dyskusje...
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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

istnieje od 1999 roku, realizuj¹c szereg programów 
artystycznych, edukacyjnych, aktywizuj¹cych i pomo-
cowych dla osób potrzebuj¹cych wsparcia. W ramach 
Stowarzyszenia dzia³aj¹ Warsztat Terapii Zajêciowej oraz 
dwa Zak³ady Aktywnoœci Zawodowej. Teatr Grodzki jest 
te¿ fundatorem Fundacji „Dobry Dom” i Fundacji Teatru 

Grodzkiego, która prowadzi Centrum Integracji 

Spo³ecznej. 

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 zajêciow¹ w 
szeœciu 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, Joanna Sakaluk, Marcin Witos,
Rafa³ Pawlus, Micha³ Siudak

Rafa³ Pawlus, £ukasz Kwaœny, Andrzej Sekta, Anna 
Go³¹bek, Natalia Kosiñska, Karolina Marzec, Joanna 
Sakaluk, Monika Szlauer, Jakub Baszak, Jakub ̄ elasko

ry
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Bardzo mi siê podoba odnowiony budynek Teatru Grodzkiego. 


