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Mam 33 lata. Chciałem pokazać moje zainteresowanie robotyką, bo jestem  
z zawodu elektronikiem. Cyberprzestrzeń, robotyka, oczy i nos z aparatów cyfro-
wych, rzęsy z kosmosu.

MiChAł
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Mam 40 lat. Z racji, że jestem zawodowym kierowcą, to oczy i usta mam samocho-
dowe. Zielone zakola trawy, bo oznaczają one „zieloność życia”. „Zieloność życia” 
oznacza, że życie nie jest czarne, ale zielone, czyli dobre. Długie włosy wzięły się 
stąd, że miałem kiedyś długie włosy.

MiłOSZ
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SłAWEK

Mam 30 lat. Tytuł mojej pracy to: „im więcej, tym przyjemniej”. Lubię ludzi. Ci co 
biegną, to mi się spodobali. Oni biegną do ksero w WTZ, w którym pracuję. Każdy 
może sobie ten obrazek dobrowolnie interpretować.
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RySZARD

Mam 38 lat. Oczy tak się wybrały. Lubię Stare Miasto. To jest Brama Krakowska.
Choinka kojarzy się z domem, z Bożym Narodzeniem na Starym Mieście. To jest 
dobre, bezpieczne miejsce.
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KRZySZTOf

Mam 40 lat. Piję dużo herbaty. Lubię aniołki. Aniołki kojarzą mi się z włosami  
i herbatą. Dlaczego? Nie wiem, nie pamiętam... Anioły są trochę żółte, trochę  
zielone. Lubię te kolory. Takie aniołki widziałem na choince.
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Mam 32 lata. Moje włosy są z piasku, oczy z choinek, bo kojarzą mi się z rodzin-
nymi świętami, policzki i usta z trawników, wąsy z kodu kreskowego, nos zielony. 
Chciałem zaznaczyć to, że lubię przyrodę, kocham wszystko co jest związane 
z botaniką i zoologią. Próbowałem też kształcić się w takim kierunku, dlatego 
studiowałem agronomię na Akademii Rolniczej, ale mi nie wyszło, bo strasznie 
trudna jest chemia.

ANDRZEJ
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GuSTAW

Mam 47 lat. Gdybym był zwierzęciem, to byłbym niedźwiedziem. Poza tym niedź-
wiedzie także lubią dużo wypić. Moje uszy są z piwa, bo je lubię. usta są z ryby,  
bo je lubię – a niedźwiedzie też lubią ryby.
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„MKS LuBLiN”

Mam 25 lat. Moje oczy są z piłkarek ręcznych, bo lubię piłkę ręczną. Nos z Adama 
Małysza, bo lubiłem go, gdy skakał. Lubię chodzić na piłkę ręczną. usta z Anny  
Wojtas, którą bardzo lubię, bo mi dała autograf.
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Mam 35 lat. Zrobiłem takie oczy, bo przypominały mi monety. Tej pani w środku 
nie znam, ale chodziło mi bardziej o jej uśmiech. usta zrobiłem ze zwierzaków, bo  
w domu mam sześć piesków. Zajmuje się nimi mój brat. uszy zrobiłem z tych twarzy, 
bo były uśmiechnięte. Przeważnie z małych drobnostek się śmieję, co pewnie nie 
trudno zauważyć.

JAN
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Mam 25 lat. Bardzo lubię modę. Wszystko wyszło tak kolorowo, bo widzę wszyst-
ko w różnych barwach, a najbardziej lubię niebieski, czerwony i żółty. Wycięłam  
Kwaśniewską, bo jest dla mnie wzorem, bo zrobiła dużo dobrego, działała w róż-
nych organizacjach.

MAGDALENA
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Mam 27 lat. Lubię jeść, słuchać muzyki, lubię filmy, pendrivy. Mam kilka pendriv’ów, 
trzymam na nich zdjęcia, filmy np. „Podróż na głupka”, „Zemsta futrzaków” - mój 
ulubiony film, bajkę od bratanicy.

ADONiS
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MAGDA

Mam 27 lat. Moje włosy są z gitary, bo bardzo lubię słuchać muzyki. Najbardziej 
to disco polo lubię. Brwi są z bramki, oczy, nos, usta z niskich rat. Wybrałam to,  
bo podobał mi się wzorek i kolory.
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WSPOMNIENIA
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B

„B” jak babcia. Tutaj jestem ja i mój brat, rzucamy się kulami z papieru. Babcia się 
złościła, bo musiała to wszystko wymiatać zza łóżka. Jeździłam do niej w wakacje, 
ferie, weekend majowy. „B” zrobiłam z cynamonu, bo lubię ten zapach. To wspo-
mnienie miało słodki smak. Kiedy babcia się denerwowała na nas, to mówiła: „Bę-
dzie tam spokój, czy nie, bo Niedźwiedzkie słyszą!”. Niedźwiedzkie to byli sąsiedzi 
babci. Babcia się za nas wstydziła, jak bardzo głośno się bawiliśmy.

 - Magda
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„B” jak bazylika – ta w Licheniu. Ona ma trzydzieści dwa piętra. Jak się wejdzie, to 
czuć, jak ją kołysze, taka wysoka jest. Z góry widać pola, łąki, lasy, rzeki, jest zielono, 
stawy, jeziora. To wspomnienie było dla mnie radosne, wesołe. Ten mech to ten 
wiatr, ta kolorowa posypka to radość, gdy byłem na tej wieży. Jeżdzę tam od kilku 
lat z grupą w lipcu i sierpniu.

-Jan

B
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„M” jak „morze” zrobiłem z posypki, bo skojarzyło mi się ze słodyczami, które  
jadłem w Gdańsku. Szczególnie taki cukierek, podłużny, kolorowy – chyba „pańska 
skórka” się nazywał. To serce oznacza, że byłem z dziewczyną. Już z nią nie je-
stem. Serce jest w kolorze czerwonym - kolorze miłości. użyłem cynamonu, bo było  
słodko, było sympatycznie. Taki kolor kojarzy mi się też z bursztynami.

- Pirat, lat 29

M



24

M

Tęskni mi się za takimi wczasami, jak mieliśmy kiedyś we Władysławowie. To jest sy-
tuacja, którą zapamiętałem. Zachód słońca, słońce jest takie ciemnopomarańczo-
we, zachodzi, jest ogniste takie, ale już nie jest takie intensywne, już tak nie praży. 
Piasek już nie jest gorący, taki bardziej ciepły jest, o zapachu bryzy morskiej. Jest to 
mieszanka soli, glonów morskich, ryb, owoców morza. Trawa rośnie na wydmach, 
jest bardzo rzadka i ostra. To jest takie przyjemne wspomnienie, do którego wracam 
i będę wracać. Wtedy te wspomnienia staną się też teraźniejszością. Chciałbym, 
żeby wszyscy ludzie byli traktowani tak samo, bez względu na to, jakie piastują 
funkcje. 

-Janusz, lat 35
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M

Chodziło mi o miłość, o mnie i o moją małżonkę. Serce jest źródłem, jądrem  
miłości.

- Miłosz
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P

„P” przedstawia psa. Koło psa jest słońce i kwiatek z liści laurowych.  
Miałam suczkę, którą samochód rozjechał, przyczołgała się do domu i zdechła  
w komórce. Ona zawsze szalała, jak ja wracałam, to czekała przed domem.  
Zawsze była taka radosna. 

-Magdalena
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R

„R” jak rower. Dostałem rower na komunię, potem całe lato jeździłem. Było lato, 
były zielone drzewa i dlatego tutaj jest zielony kolor. Było gorąco, słońce świeciło. 
Całe wakacje jeździłem, opaliłem się solidnie – nawet za bardzo, bo mi naskórek 
na plecach zaczął schodzić. Jeździłem bez koszulki (bo tak najlepiej), koło domu, 
na starej i na nowej Kalinie, za wąwozem. Miałem swoje ulubione trasy m.in. wy-
bierałem się nad Bystrzycę i się tam kąpałem. Wykorzystałem paprykę, bo chodziło  
o kolor: opalenizna i gorące lato.

- Michał S.
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R

Wybrałem literę „r” – jak „rower”. To wspomnienie tego, jak jeździłem czerwonym 
składakiem i patrzyłem na słońce i drogę. To wspomnienie miało ostry smak - stąd 
papryka. To był wysiłek, słońce mocno grzało. Jeździłem koło swojego domu, po 
uliczkach, najchętniej po ul. Sierpińskiego, Staffa, Pawłowa. Lubiłem tam jeździć, 
stamtąd jeździłem przez pola do Dąbrowy. Tak szybko jechałem, że się kurzyło.  
Na obrazku jest słońce, bo lubiłem na nie patrzeć. Czasami zatrzymywałem się  
i odpoczywałem na polu. W wakacje sam jeździłem do lasu co parę dni. Znałem 
drogę na pamięć. 

- Michał, łat 27
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S

”S” to jest starówka, Brama Krakowska. Starówka jest słodka, mieszkałem 
tutaj 15 lat.

- Ryszard
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S

„S” oznacza skuter, litera „r” jak randka. Nie mogłam się zdecydować, którą  
literkę wybrać, więc zrobiłam obie. Na działce mam skuter i lubię nim jeździć. „R” jak 
randka - bo można gdzieś do chłopaka iść, czy się spotkać na pizzy, pospacerować, 
porozmawiać, za ręce pochodzić, poprzytulać się, patrzeć na siebie i buzi sobie dać. 
Teraz mam jednego, bo jestem stała w uczuciach. Kiedyś miałam ich więcej. Mój 
chłopak jest miły, wspaniały, kochający, dobrze się z nim rozmawia.

- Adonis
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w

„W” jak woda. Woda to nektar życia – lepszy niż krew. Drakula był frajerem, bo wy-
brał krew. To woda jest nektarem życia. To jest woda, piękna rzeka, nasza Bystrzyca. 
Często tam jeździłem na ryby. Od dziecka jeździłem tam też kąpać się, bo uwielbia-
łem te drzewa, które tam rosną. W ogóle drzewa są piękne, mają piękne, majesta-
tyczne pnie. Widziałem kiedyś Dęba Bartka, gdy byłem w Górach Świętokrzyskich. 
To piękne, majestatyczne drzewo, ma taki piękny pień. Kiedyś często wspinałem się 
po drzewach. Nadal lubię to robić. Tylko, że teraz jestem stary, jakbym wlazł na drze-
wo to by mnie do wariatkowa znowu wzięli. A teraz jestem w stolarni, robię przy 
drzewie i to mi się podoba. Niedługo idę uczyć się na stolarza i będę się dokształcał  
w pracowni stolarskiej. Lubię tę pracę, bo drzewo jest ciepłe.

- Andrzej
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„W” jak wieś. Zielono było, sad, drzewa, słońce. To były słodkie, kolorowe czasy, 
dlatego wybrałem cynamon. Z boku są zielone drzewka owocowe. Taka wieś jest 
przy Parczewie. Ten sad już nie istnieje, to są stare drzewa. Chodziłem tam latem, 
dlatego są takie kolory.

- Gustaw

w
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w

„W” jak Wrocław. Pierwszy raz tam byłam w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 
Jeździłam tam z siostrą do wujka i cioci. Pierwszy raz byłam w prawdziwej pizzerii, 
stąd ta ramka z papryki i różnych przypraw. Pierwszy raz widziałam też „Panoramę 
Racławicką” i ona też była w kolorze takiej pastelowej zieleni, brązu, połączone ta-
kimi naturalnymi kompozycjami: drzewa, chata. Najpierw myślałam, że to jest takie 
zwykłe malowidło na ścianie, ale później jak się wchodziło to się czuło, jakby się było  
w centrum tej bitwy. Bardzo podobały mi się łączenia malowideł na płótnie z natural-
nymi elementami. Pamiętam także stare miasto - starówkę, takie budynki z czerwonej 
cegły.  Jechało się tam czasem 12-13 godzin. Pierwszy raz tak daleko jechałam pocią-
giem. Wtedy to była atrakcja, taka jazda pociągiem. Ten czas był dla mnie radosny  
i spokojny.

- Jagoda, lat 28 
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„MKS LuBLiN”

Bardzo lubię wspominać. Prawie co dwa tygodnie oglądam dzieciństwo, które było 
ciekawsze niż jest teraz.

Moja mama zawsze co roku mi robiła urodziny. Mam także zdjęcia z piłkarkami. Ale 
te zdjęcia rodzinne jednak są bliższe. interesuję się piłką ręczną od trzech lat. Nie 
mogę uprawiać sportu, dlatego się cieszę, że mam chociaż zdjęcia z piłkarkami. Nie 
spodziewałem się, że na warsztatach znajdę kolegów do kibicowania.
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Tu jest zdjęcie mojej 
babci, jak była na 
urlopie. Dobrze ją 
wspominam. Do-
piero jak umarła 
i jak wyzdrowia-
łem, zdałem sobie 
sprawę, że była 
dla mnie nie tylko 
babcią, ale drugą 
mamą. Bardzo mi 
jej brakuje, myślę  
o niej codziennie.

To jest zdjęcie 
z wyjazdów do 
mojej cioci. Ona 
przezywała mnie 
„Limo”. Zawsze 
się tam fajnie czu-
łem, bawiłem się  
z kuzynami w cho-
wanego. Wujek 
miał też kombajny, 
siadałem w nich  
i oszukiwałem, że 
kieruję.
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MARZENIA
Marzę o kaktusach, mam kilka kaktusów i coraz więcej ich będę miał.  
A poza tym interesują mnie  akwaria, rybki, żółwie i tym podobne klimaty. 
Lubię spacery po zielonych parkach i po lesie. Od dziecka lubię takie zielo-
ne zajawki.

- Andrzej

Samochód w słońcu. Dlaczego samochód? Byłem przedstawicielem handlo-
wym, jeździłem bardzo dużo zawodowo. Marzy mi się, żeby wrócić do tego 
zawodu. 

- Miłosz

Moim marzeniem jest pojechać do Londynu, bo tam jeszcze nie byłem.

- Ryszard

Chciałabym wzlecieć jak motyl. Poleciałabym do własnego mieszkania  
i pracy, żeby stworzyć swoje własne życie.

- Magdalena
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„O” jak obiekt - obiekt zainteresowań. Kryje się za tym przyjaźń, 
sympatia, kobieta.

- Michał

Wygrać „szóstkę” w Totolotka. Gdybym wygrał, to moje życie by się cał-
kowicie zmieniło: kupiłbym dom i samochód, założyłbym rodzinę, wpłacił-
bym część pieniędzy do banku. Połowę bym rozdał. Mówią, że pieniądze  
szczęścia nie dają, ale są niezbędne do życia.

- Krzysztof

Chciałbym założyć rodzinę, żeby wszystko było takie szczęśliwe i kolorowe.

- MKS Lublin
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LUBLIN 2014

Obok Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin ludzi 
którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, wielokrotnie bez żadnej na-
dziei na przyszłość. Są wśród nich zarówno bezrobotni jak też osoby chore 
- przebywające w szpitalach, osoby starsze, 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, często przez 
nas niedostrzegane, ze swoim trudnym losem żyją obok nas w tym samym 
mieście. Wszyscy oni potrzebują naszej uwagi i empatii. Dlatego rozpoczę-
liśmy dokumentowanie ich życia. Zebrany materiał (zdjęcia, nagrania audio  
i wideo) wykorzystywany jest w programie 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.

Prezentowane prace powstały podczas warsztatów interdyscyplinarnych  
z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego w ramach  

Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. 

Zajęcia odbywały się w ramach projektu „inny Lublin”. 


