




INNY LUBLIN

O cO chOdzI?
O tYch, którzY NIe chOdzą



 Nazywam się Łukasz Siatkowski.       
 Skończyłem kulturoznawstwo i teologię.       
 Pochodzę z Lublina, jestem lubelskim artystą.      
 Od urodzenia poruszam się na wózku. W wyniku komplikacji przy porodzie 
cierpię na dziecięce porażenie mózgowe.

 Swoją ogólną postawą chcę pokazać, że osoby niepełnosprawne są tak 
samo członkami społeczeństwa. 
 Od jedenastu lat zajmuję się swoją własną, autorską techniką, zwaną  
„karambolizacja przestrzeni”.         
 Od gimnazjum szukałem odskoczni. Uczyłem się wielu technik, nawet  
linorytu. 
 Ale to nie było moje, ja miałem takie poczucie, że w ten sposób do niczego 
nie dojdę.  
 Wymyśliłem sobie taki sposób multiplikacji wzorów, żeby nikt się nie do-
myślił, że narysowałem to tymi rękami. Mam swoje problemy z normalną spraw-
nością, ale w moich pracach tego nie widać. Pokazuję moimi umiejętnościami, że 
osoby niepełnosprawne są niepełnosprawne tylko przez to, jak każe społeczeń-
stwo. Boją się zaryzykować, wstydzą się.    
 Chcę być głosem ludzi, którzy leżą i całe życie nie mają szans.   
 Chciałbym jeździć do tych ludzi i tłumaczyć, że warto próbować, warto 
ryzykować. 
  Moi rodzice mieli siłę walczyć o to, żebym nigdy nie poczuł się kimś  
gorszym. Posłali mnie do normalnej szkoły, chociaż miałem indywidualne  
nauczanie. Dużo ode mnie wymagali. Tą swoją siłą wyciągali mnie. Jestem  
dziedzicem tego ogromnego spadku, chcę dalej kontynuować ich dzieło. Ja po 
prostu chcę, jako ja dawać możliwości otworzenia takiego okienka.
 
 W życiu chodzi o to, żeby stawiać sobie cele i je realizować.
  
 Moim celem jest założenie rodziny z Joanną. Myślę, że to jest najważ-
niejszy cel. Ważne dla mnie jest też pokazywanie swojej niepełnosprawności,  
jako największej zalety. 
 Niepełnosprawnością mogę ludziom coś zaoferować, coś pokazać. 

ŁUKASZ





 Nazywam się Kamil Misztal.        
 Zarówno w pracy jak i w czasie wolnym zajmuję się sportem.    
 Kiedy byłem dzieckiem wszedłem na rozgrzany piec kaflowy. Poparzyłem 
sobie całe dłonie i nogi.  
 Amputację miałem w wieku 18 lat.       
    
 Sport mi towarzyszył od dziecka, na rowerze jeździłem zanim posze-
dłem do zerówki. Do szkoły też na rowerze dojeżdżałem. W gimnazjum grałem  
w siatkówkę, brałem udział w  turniejach międzyszkolnych. W szkole średniej  
znalazłem klub sportowy dla osób niepełnosprawnych. Przez pół roku trenowałem 
łucznictwo. Przez kolejne 4 lata grałem w siatkówkę na siedząco, teraz doszedłem 
do futbolu.            
 Przez cały czas towarzyszyły mi sporty zespołowe.     
 Bardzo lubię też jeździć na rowerze, planuję znaleźć klub kolarski dla osób 
niepełnosprawnych, ale po amputacjach.       
 Założyłem swoją fundację, zajmującą się pomocą osobom niepełnospraw-
nym, w zakupie, dofinansowaniu leczenia, rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego, 
różnego typu operacji.    
 Naszym drugim celem jest pokazanie aktywności sportowej osób niepeł-
nosprawnych.
            
 Wydaje mi się, że w moim życiu chodzi o to, żebym ja swoją osobą dawał 
przykład tego, że można przełamywać granice, stereotypy, być aktywnym, a przy 
okazji pomagać innym.   
 
 Czuję, że to jest wpisane w moje życie.       
 Myślę, że nawet ten wypadek ma swój sens, tak po prostu musiało być. 

KAMIL





 Nazywam się Dominika Dalka.        
 Urodziłam jako dziecko niedotlenione.       
 Moja choroba nazywa się Mózgowe Porażenie Dziecięce.    
    
 W mojej sytuacji ciężko wybrać coś innego niż pracę przy komputerze, pra-
cę biurową. Wiadomo, fryzjerką nie będę... dużo innych zawodów też nie dam  
rady wykonywać, bo trzeba być sprawnym do końca.      
 Przyszła praca musi być dostosowana do moich możliwości zdrowotnych  
i fizycznych. 
 Wiadomo, że widać niepełnosprawność, mam wózek i tak dalej...   
 Ale ja myślę, że nie jestem niepełnosprawna.      
 Inni mają tak, że muszą siedzieć, sami się nie przesiądą, sami nie wstaną. 
Nie pójdą. Muszą czekać. Jak sobie wezmę chodzik, to wyjdę sobie sama na dwór, 
sama sobie pojadę do sklepu, zrobię zakupy. 
            
 Chodzi mi o to, że chcę być samodzielna.      
 
 Staram się teraz robić wszystko sama, żeby później w razie czego móc  
sobie samodzielnie funkcjonować. Kiedyś było tak, że jak wychodziłam na dwór 
to z dziadkiem albo z babcią.   
 W pewnym momencie jak zobaczyłam teren, powiedziałam „nie, ja sobie 
sama już będę radzić”. Teraz mi tylko zwożą wózek, a ja sobie idę sama.  

DOMINIKA





  Nazywam się Sylwia Brzozowska.        
 Cierpię na chorobę genetyczną, która nazywa się rdzeniowy zanik mięśni. 
Wszystkie mięśnie są coraz słabsze.
           
 Zajmuję się głównie fotografią.      
 Wydawało mi się, że nie nadaję się do fotografowania ludzi, a teraz  
uwielbiam robić portrety. Nie czuję się na siłach robienia portretów ludziom takimi, 
jakimi są. Chcę, żeby pod wpływem ciekawej stylizacji, makijażu, pozy zobaczyli 
się na moich zdjęciach trochę inaczej.  
 Kiedyś myślałam, że nie utrzymam aparatu. Mój coolpix ważył pół  
kilograma i wydawało mi się, że to jest absolutny max, a lustrzanka waży o wiele 
więcej.            
 Okazuje się, że coś, co wydaje się kompletnie niemożliwe – bo, gdy mam 
kiepski dzień to ciężko jest mi nawet szklankę jedną ręką podnieść – jest możliwe, 
wystarczy tylko znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 
 Mało jest rzeczy niemożliwych do zrealizowania dla osoby niepełnospraw-
nej.  
 Nie ma sensu użalać się nad czymś, na co nie mamy wpływu. Szkoda  
zdrowia. Zamiast płakać nad swoim losem, wolę zrobić coś fajnego.    
 
 Bycie osobą „na kółkach” jest sposobem poruszania się i w jakiś sposób 
częścią mnie. Ale nie determinuje to tego kim jestem i jaka jestem.    
 To są moje nogi, tylko i wyłącznie.      
 Jeżeli komuś wydaje się, że to mnie w czymś ogranicza, to ma rację  
– wydaje mu się. To kwestia pomyślenia nad tym jak zrobić, żeby to, co chce się 
zrobić było wykonalne. Czasami trzeba się trochę nakombinować, ale to jest do 
wykonania.  
             
 W moim życiu chodzi o to, by robić zdjęcia i być szczęśliwą. Chcę być  
postrzegana przez pryzmat tego, jaka jestem i co robię, a nie przez pryzmat  
wózka.

SyLWIA





 Nazywam się Artur Pielecha.        
 Mieszkam w ośrodku na Zbożowej. Jedyną rzeczą jaką robię jest siedzenie 
albo przy konsoli, albo przy komputerze. Nic innego nie robię.    
  Jestem w ośrodku jedynym, który umie klikać myszką.    
   Są osoby, które mnie bardzo dobrze rozumieją. Z nimi to ja mogę 
siedzieć i gadać przez cały czas. Ale niektórzy ludzie myślą, że jak ktoś jest niepeł-
nosprawny, to jest gorszy.    
 Jak kogoś nie znam to, się do niego nie odzywam, żeby mnie nie uważał za 
gorszego.   
 Jak  ktoś nie rozumie, że ja jestem chory, to jego sprawa. Jakby ktoś miał 
chore dziecko albo sam był chory, to ja bym go źle nie traktował. Jak ludzie lubią 
mnie, to ja lubię ludzi.    
 Jest mało takich, co by mnie nie lubili. 
 Pomagam innym.          
 
 Dzisiaj panią Iwonkę na drabinie trzymałem, żeby nie spadła. Marcin się  
z tego śmiał. Ja mówię do Marcina: ,,Marcin, jakbyś ty stał na drabinie i coś wie-
szał, to ktoś by cię trzymał, na przykład przypuśćmy ja i jakby ktoś się z ciebie 
śmiał, czy to by było ładne? Tak samo ty się nie śmiej z kogoś”.    
 
 Dzielę się tym co mam.       
 Jak przywożę swoje picie, a Iza nie ma picia, to mówię, nie zostawię  
przecież dziewczyny samej, żeby picia nie miała. Ja nie mam, ale dziewczynie 
dam, bo by picia nie miała.    
 
 Chodzi o to, że chciałbym zostać marynarzem lub żeglarzem.
 
 Uczęszczam do klubiku żeglarskiego. Węzły wiążemy, słuchamy opowiadań.  
 To wszystko mnie bardzo interesuje. 
 Lubię statki. 

ArTUr





 Nazywam się Magda Stempniewicz.       
 Na tygodniu jeżdżę do ośrodka „Beniamin”, w weekend czasami przycho-
dzi do mnie koleżanka wolontariuszka. razem próbujemy różnych plastycznych 
technik, bardzo to lubię. Przed świętami robiłyśmy ozdoby świąteczne. 

 Przywiązuję się do ludzi. Bardzo mi przykro, gdy ktoś bliski odchodzi, wy-
jeżdża.
 Na początku ten wózek tak bardzo mi nie przeszkadzał, ale teraz mam go 
serdecznie dość.  Nerwicy się mogę nabawić przez niego. Patrzę na wszystkich 
chodzących, siadam na ten wózek i aż mi się ciśnienie podnosi.   
 I za każdym razem sobie mówię: ”chciałabym chodzić”.    
 Zazwyczaj potrzebuję pomocy. Strasznie przeszkadzają mi krawężniki. 
             
 Chodzi o to, że ja uwielbiam śpiewać.       
 
 Jak mam dobry nastój i natchnienie to śpiewam. Czasami śpiewam w bu-
sie, kiedy dostanę z ośrodka jakąś fajną wiadomość.      
 Strasznie chciałabym zostać piosenkarką. Od dziecka o tym marzyłam. 
 Pewnego dnia powiedziałam sobie po cichu – „będę tą piosenkarką czy nie 
będę, raz kozie śmierć. Chcę zostać piosenkarką”.      
 
 Od tamtej pory ostro się wzięłam do śpiewania.     
       

MAgDA





 Nazywam się Maksym Baum.       
 Pochodzę z Niedżwicy Dużej, a teraz mieszkam na Wyścigowej, bo chodzę 
tu do szkoły. W szkole najbardziej lubię zajęcia praktyczne.     
 Mam nogi niepełnosprawne i jedną rękę. O chodziku chodzę.   
 Ja się urodziłem w szóstym miesiącu. Jestem z grudnia praktycznie,  
a prawidłowo to powinienem być z marca. 
 
 Mam pogodny charakter.         
 Łatwo nawiązuję nowe znajomości, dogadam się praktycznie z każdym. 
Nie jestem kłótliwy. 
 Uważam, że powinniśmy uczyć ludzi akceptacji i otwierania się na osoby 
niepełnosprawne. 
 Uczyć pomagania.            
 Ludzie jeszcze nie potrafią żyć z osobami niepełnosprawnymi, a to wcale 
nie jest trudne.  
 Chcę, żeby ludzie postrzegali nas jako normalnych.     
 Niepełnosprawny nie znaczy gorszy.       
 Trzeba patrzeć na to, co człowiek ma w głowie, na jego charakter, nie  
na to czy chodzi.          
 
 Chodzi o to, że ja mogę spełniać swoje marzenia.     
 
 Niepełnosprawność nie musi utrudniać ich realizacji. Nie ogranicza mnie. 
 Moje  hobby to słuchanie dobrej muzyki, zostanę kiedyś didżejem.   

MAKSyM
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LUBLIN 2015

Obok Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin 
ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, wielokrotnie bez 
żadnej nadziei na przyszłość. Są wśród nich zarówno bezrobotni jak 
też osoby chore - przebywające w szpitalach, osoby starsze z Domów 
Opieki Społecznej, więźniowie, bezdomni, osoby niepełnosprawne  
i uzależnione. Szczególną grupę wśród tych osób stanowią dzieci  
z biednych i patologicznych rodzin. Są to też emigranci i uchodźcy szu-
kający lepszego życia poza swoją ojczyzną. Wszystkie te osoby, czę-
sto przez nas nie dostrzegane, ze swoim trudnym losem żyją obok nas 
w tym samym mieście. Wszyscy oni potrzebują naszej uwagi i empa-
tii. Dlatego rozpoczęliśmy dokumentować ich życie. Zebrany mate-
riał (zdjęcia, nagrania audio i wideo) wykorzystywany jest w progra-
mie edukacyjnym, który ma budować wśród odbiorców wrażliwość na 
problemy społeczne. Nie jesteśmy w stanie tymi działaniami zmienić  

ich życia, ale opowiadając o nich możemy okazać im szacunek.

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z osobami z niepełnospraw-
nością ruchową. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o swoim życiu, 

marzeniach, o tym co jest dla nich ważne.  

Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Inny Lublin”.


