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“Dreamy Portaits. 33 dreams” 
is a series of portraits from the Occupational Therapy Workshop 
programme “Jesteś Potrzebny!” (“You are needed!”).  For the last ten years I have run a photography 
course with them.  For the last ten years, I've wanted to take these photos.  
I was always apprehensive, though, that the photos themselves would never quite give the desired effect.  
What effect am I talking about?

Having direct contact with their abilities, and often their inabilities, we see deepeHaving direct contact with their abilities, and often their inabilities, we see deeper. 
We see more. We understand less and less. Interesting facial expressions are not the goal any 
more. Now I need to find a way to show that which is difficult to see. A person's goals, 
desires, and feelings.

It was the idea to ask them about their dreams and desires which lead to our having individual meetings, 
allowing us to get to know each other better.  I write “us”, because I feel that the deepening 
of understanding was in fact two-way.  It was only then that the two parts, the portraits and 
the dreams, created the whole.the dreams, created the whole.

Having finished the project, many questions still hang in the air.
What are dreams?
Are they limited?
Are they related to reality?
Can something which is not real be your dream?
Are dreams something we need?

„Dreamy Portraits. 33 dreams” 
to portrety uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!”. 
Od dziesięciu lat prowadzę z nimi zajęcia fotograficzne.  Od dziesięciu lat zamierzałem zrobić te zdjęcia. 
Ale czułem, że sam fakt wykonania portretów nie da oczekiwanego efektu. O jaki efekt chodziło?

Mając bezpośredni kontakt z ich możliwościami, a często z niemożliwościami zagląda się głębiej. 
Widzi się więcej. Rozumie się coraz mniej. Ciekawy fotograficznie wyraz twarzy nie jest już celem. 
Zaczyna się szukać sposobu pokazania tego co trudno zobaczyć. Ludzkich celóZaczyna się szukać sposobu pokazania tego co trudno zobaczyć. Ludzkich celów, pragnień, uczuć. 

Dopiero pomysł, aby zapytać  ich o marzenia doprowadził do indywidualnych spotkań, 
które pozwoliły nam poznać się inaczej. Piszę „nam” bo czuję, że to poznanie w dwie strony. 
Wtedy te dwie części ‒ portret i marzenie połączyły się w sens.

Po wykonaniu tej pracy pojawiły się pytania, które czekają na naszą odpowiedź.
Czym są marzenia?
Czy mają granice?
Czy są częścią rzeczywistości? Czy są częścią rzeczywistości? 
Czy można marzyć o czymś nierealnym?
Czy marzenia są potrzebne? 



Many thanks to all of the people who gave their time 
to help in the creation of this album and exhibition.

Dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie pomagali 
podczas tworzenia tego albumu i wystawy fotograficznej.



Anita

Ja mam wszystko. Chcę być zdrowa. Pojechać nad morze.
W ogrodzie chcę mieć dużo owoców. 
Chcę się znaleźć kiedyś w niebie.

I have everything. I want to be healthy.
I want to have a lot of fruit in my garden. 
I want to find myself in heaven one day.

J̓ai tout. Je veux être en bone santé. Aller au bord de la mer. 
Dans le jardin je veux avoir beaucoup de fruits. 
vJe veux me retrouver dans le ciel un jour.

Ich habe alles. Ich will gesund sein. Ans Meer fahren. 
Im Garten will ich viel Obst haben. 
Ich will irgendwann in den Himmel kommen.

Yo tengo todo. Quiero ser sana. Quiero ir al mar. 
En el jardín quiero tener mucha fruta. 
Quiero ir un día al cielo.
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Rafał

Wystarczy mi to co mam. 
Chcę znaleźć dobrą pracę. Pracować w drukarni. 

What I have is enough for me. 
I want to find a good job. To work in a printing house.

Je veux trouver un bon travail. 
Travailler dans une imprimerie. Il me suffit ce que j̓ai.

Mir genügt das, was ich habe. 
Ich will eine gute Arbeit finden. In der Druckerei arbeiten.

Quiero encontrar un buen trabajo. 
Trabajar en una imprenta. Me es suficiente lo que tengo..
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Halinka

Ja już nie marzę. Chcę pomagać. Chcę jeździć i zwiedzać świat. 
Później pokazać zdjęcia innym, dać im do myślenia, że tak można.

I don̓t have dreams anymore. I want to help.
I want to travel and visit the world. Then show my photos to 
other people and make them think about it, that it is possible. 

Je ne rêve plus. Je veux aider. Je veux voyager et visiter le monde. 
Puis montrer mes photos aux autres, leur montrer qu̓on peut faire comme ça. 

Ich träume nicht mehr. Ich will helfen.
Ich will reisen und die Welt sehen. Dann den Anderen Fotos zeigen, 
ihnen ein paar Denkanstöße geben, dass es möglich ist. 

Yo ya no sueño más. Quiero ayudar. Quiero viajar y visitar el mundo. 
Después mostrar las fotos a los demás, 
para que vean que se puede vivir de esta manera.
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Kuba

Chciałbym, żeby na świecie nie było wojny, 
żeby ludzie byli dla siebie dobrzy i życzliwi.
Chcę mieć w galerii wystawę fotograficzną swoich zdjęć.

I would like a world with no wars, 
and I would like people to be good and friendly. 
I want to have an exhibition of my photography in a gallery. 

Je voudrais qu̓il n̓y ait pas de guerre dans le monde, que les gens soient bons 
et bienveillants entre eux. 
Je voudrais avoir une exposition de mes photos dans une galerie d̓art. 

Ich möchte, dass es auf der Welt keinen Krieg gibt, 
dass die Menschen zueinander gut und freundlich sind. 
Ich will in einer Galerie eine eigene Fotoausstellung haben. 

Quisiera que no haya guerra en el mundo, que la gente sea 
buena y amable entre ellos. 
Quiero tener una exposición fotográfica de mis fotos en una galería.
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Rafał

Żeby świat był czystszy, ekologiczny. Żeby ludzie nie biedowali.
Kiedyś myślałem, żeby mieć duży jacht i popłynąć sobie na jakieś wyspy. 
Na wyspy jeszcze dziewicze, zobaczyć coś ciekawego.

A cleaner, more ecological world. And no poverty amongst people. 
Once I thought about a big yacht and sailing to some islands. 
To virgin islands, seeing something new. 

Que le monde soit plus propre, écologique. Que les gens ne vivent pas dans 
la misère. Avant je voulais avoir un yacht et partir sur quelque ile. 
Les iles encore vierges, voir quelque chose d̓intéressant.

Ich will, dass die Welt sauber, naturfreundlich ist. Ich will, dass die 
Leute keine Not leiden. Einmal habe ich mir gedacht, dass ich eine Yacht 
habe und zu irgendwelchen Inseln fahre... Zu unberührten Inseln, um etwas 
Interessantes zu sehen.

Que el mundo sea más limpio, ecológico. Que la gente no viva en la pobreza. 
Antes quería tener un yate grande y navegar a unas islas. 
Las islas todavía vírgenes, ver algo interesante.
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Jadzia

Chcę mieć puzzle choinkowe i chcę być gwiazdą, chcę śpiewać.
Chcę pojechać saniami z reniferem (koniferem) i Dziadkiem Mrozem.

I want to have Christmas tree puzzles and I want to be a star, I want to sing.

Je veux avoir des puzzles avec le sapin et je veux devenir une star, je veux chanter.
Je veux faire de la luge avec un renne et Papa Noël.

Ich will Weihnachtsbaum Puzzle haben und ein Star sein, ich will singen.
Ich will mit Jack Frost Rentierschlitten fahren.

Quiero tener los puzzle con el árbol de Navidad y quiero ser una estrella, 
quiero cantar. 
Quiero ir en el trineo con un reno y Papa Noel. 
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Mariusz

Moim marzeniem jest grać na gitarze w kościołach.

My dream is to play guitar in churches.

Mon rêve est de jouer de la guitare dans les églises.

Mein Traum ist es, in den Kirchen Gitarre zu spielen.

Mi sueño es de tocar la guitarra en las iglesias.
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Piotr

Moim marzeniem jest występować w rogu ekranu, monitora, telebimu, 
w wizjerze kamery jako tłumacz migowy.
Chcę prowadzić trolejbus i kolejkę linową, gondolową. 
Być traktorzystą i kosiarzem, na traktorku kosiarce. 
Mieć gitarę z ekranem dotykowym.

My dream is to perform in a corner of a screen, a monitor, a camera as a translator 
of deaf language. I want to drive a trolleybus and run a chairlift with cable cars. 
To be a tractor driver and a reaper, on a tractor-mower. 
To have a guitar with a touch-screen.

Mon rêve est d̓apparaitre dans le coin de l̓écran, moniteur, télébim, 
dans le viseur de caméra comme un traducteur de langue des signes.
Je voudrais conduire un trolleybus et un télépherique. Je voudrais conduire 
un tracteur et être faucheur. Avoir une guitare avec un écran tactile.

Mein Traum ist Auftreten als Gebärdensprachdolmetscher in der 
Ecke des Bildschirms, des Monitors, des LED-Displays, im Visier der Kamera.
Ich will einen Oberleitungsomnibuss und eine Seilbahn, eine Gondelbahn steuern. 
Ich will Traktorfahrer sein und den Rasen mähen, mit einem  Rasenmähertraktor. 
Ich will eine Gitarre mit einem Tastbildschirm haben.

Mi sueño es aparecer en el rincón de la pantalla, monitor o telebim, en el visor 
de la cámara como intérprete del lenguaje de señas.
Quiero conducir el trolebús y el teleférico. Conducir el tractor y ser segador 
en el tractor segadora. Tener una guitarra con la pantalla digital. 
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Michał

Moim marzeniem jest znalezienie dobrze płatnej pracy, by stać mnie było na realizację 
zaplanowanych zakupów i bym nie musiał martwić się za co zapłacę rachunki i kupię 
jedzenie. Chciałbym też mieszkać sam. 
Z takich bardziej odjechanych marzeń, chciałbym kiedyś pojechać do Kenii na safari, 
albo na  jakąś tropikalną plażę.

My dream is to find a well paid job, so that I can buy what I have planned and 
so that I don̓t have to worry about finding the money to pay the bills and buy food. 
I would also like to live by myself. As for more weird dreams, I would like to go to 
Kenya to safari or to a tropical island.

Je rêve de trouver un travail bien payé, pour pouvoir réaliser les achats planifiés et 
ne pas devoir mi̓nquiéter pour payer mes factures et acheter a manger. Je voudrais 
aussi habiter seul. Un de mes rêves le plus fou est d̓aller au Kenia en safari ou sur 
une plage tropicale.

Ich träume von einer gut bezahlten Arbeit, so dass ich mir meine Einkäufe leisten 
könnte und keine Sorgen machen müsste, wie ich die Rechnungen bezahle und 
das Essen kaufe. Ich möchte auch alleine wohnen.
Was die mehr verrückten Träume betrifft, so möchte ich irgendwann mal nach 
Kenia reisen, eine Safari machen oder einen tropischen Strand besuchen.

Mi sueño es de encontrar un trabajo bien pagado, para que pueda realizar 
las compras planificadas y para que no tenga que preocuparme con que voy 
a pagar las facturas y comprar la comida. Quisiera también vivir solo. 
Uno de mis sueños más locos es de ir un día a Kenia a un safari o a una playa tropical.
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Ania

Moje wielkie marzenie to mieć prawdziwy, niebieski rower z koszykiem. 
Woziłabym w nim misia na spacery.
Mniejsze marzenie to mieć łyżwy i narty. 
Nie umiem jeździć na łyżwach. Chcę się nauczyć.

My big dream is to have a real, blue bicycle with a basket. 
I could carry my teddy for walks in it. 
A smaller dream is to have skates and skies. 
I can̓t skate. I want to learn.

Mon grand rêve est d̓avoir un vrai vélo bleu avec un panier. 
Je promenerais mon nounours dedans.
Mon plus petit rêve est d̓avoir des patins et des skis. 
Je ne sais pas patiner. Je veux apprendre.

Mein großer Traum ist es,  ein echtes, blaues Fahrrad mit einem Korb zu haben. 
Ich würde drinnen meinen Teddy spazieren fahren.
Mein kleinerer Traum ist, dass ich Schlittschuhe und Ski habe. 
Ich kann nicht eislaufen. Ich will das lernen.

Mi gran sueño es tener una bicicleta azul verdadera con una canasta. 
Llevaría mi osito a pasear. 
Mi sueño más pequeño es tener los patines y esquis. 
No sé patinar. Quiero aprender a hacerlo.
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Marcin  

Chcę podróżować. Byłem w Anglii u brata. 
Tam niektóre kobiety mają zakryte twarze.

I want to travel. I was in England with my brother. 
Some women there have their faces covered.

Je veux voyager. J̓ai été en Angleterre chez mon frère. 
Certaines femmes là-bas ont le visage caché.

Ich will reisen. Ich war in England bei meinem Bruder. 
Dort haben manche Frauen ihre Gesichter verschleiert.

Quiero viajar. Estuve en Inglaterra en la casa de mi hermano. 
Ciertas mujeres allá tienen la cara tapada.
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Maciek  

Chodzić tu na zajęcia jeszcze w przyszłym roku. 
Pojechać na wakacje do Chorwacji. 
Chcę zobaczyć Pireneje, albo pojechać do Zakopanego.

I want to come back here for more classes next year. 
Go on holiday to Croatia. 
I want to see the Pyrenees, or go to Zakopane!

Continuer de fréquenter cet atelier encore l̓année prochaine. 
Aller en Croatie pendant les vacances. 
Je veux voir les Pyréenés ou aller à Zakopane.

Ich will an diesen Workshops auch nächstes Jahr teilnehmen. 
In den Sommerferien nach Kroatien fahren. 
Ich will Pyrenäen sehen oder nach Zakopane fahren.

Asistir a estos talleres el año que viene también. 
Ir de vacaciones a Croacia. 
Quiero ver los Pirineso o ir a Zakopane.
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Natalia 

Marzę o wyjeździe do Chorwacji.

I dream of going to Croatia.

Je rêve de partir en Croatie.

Ich träume von einer Reise nach Kroatien.

Sueño de ir a Croacia.
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Łukasz 

Podróże. Chcę zwiedzać świat. 
Interesuje mnie Azja. 
Interesują mnie zwyczaje, kultura tych ludzi.

Travel. I want to see the world. 
I'm interested in Asia. 
I̓m interested in the customs and culture of those people.

Voyages. Je veux visiter le monde. 
Je mi̓ntèresse à l̓Asie. 
Je mi̓ntéresse aux coutumes, la culture de ces gens.

Reisen. Ich will die Welt sehen. 
Ich interessiere mich für Asien. 
Ich finde Sitten und Bräuche, Kultur dieser Leute interessant.

Viajes. Quiero visitar el mundo. 
Me interesa Asia. 
Me interesan las costumbres, la cultura de esta gente. 
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Karolina 

Piękny dom z ogrodem, dobrego męża, dzieci, samochód, 
iść do pracy i najważniejsze to mieć zdrowie. 
Chcę pojechać nad morze, do Egiptu, na Hawaje...

A beautiful house with a garden, a good husband, children, a car, 
to get a job and the most important is to have health. 
I want to go to the sea, to Egypt, to Hawaii ...

Une belle maison avec un jardin, bon mari, des enfants, voiture, 
aller travailler et le plus important est d̓être en bonne santé. 
Je veux aller Au bord de la mer, en Egypte, à Hawaii...

Schönes Haus mit Garten, einen guten Ehemann, Kinder, Auto, 
zur Arbeit gehen, und das Wichtigste ist es, gesund zu sein. 
Ich will ans Meer fahren, nach Ägypten, nach Hawaii...

Una bonita casa con un jardin, un buen marido, hijos, coche, 
ir a trabajar y lo mas importante tener la salud. 
Quiero ir al mar, a Egipto, a Hawaii.
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Joanna 

Najważniejsze, żebym była zdrowa. Żebym miała siłę i chęć przebicia przez tę skorupę. 
Chcę być szczęśliwa, mieć cel w życiu. Chcę coś robić po wyjściu z warsztatów. 
Traktujmy się tak jak powinniśmy. Jesteśmy ludźmi. 
Jesteśmy trochę inni. Ja traktuję każdego z wielkim szacunkiem.

Most importantly, I want to be healthy. To have the strength and the will to break out 
of my shell. I want to be happy, to have a purpose in life. I want something to do 
after leaving the workshop. We should treat each other propely. We are human beings. 
We're a little different. I treat everyone with great respect.

Le plus important est que je sois en bonne santé. Que j̓aie de la force et envie 
de transpercer cette carapace. Je veux être heurese, avoir un but dans ma vie. 
Je veux faire quelque chose après avoir fini les ateliers. 
Traitons-nous comme il le faut. Nous sommes les gens. Nous sommes un peu 
differents. Je traite tout le monde avec un grand respect.

Für mich ist es am wichtigsten, gesund zu sein. Ich will Kraft und Lust haben, 
um mich durchzuschlagen.
Ich will glücklich sein, ein Ziel im Leben haben. Ich will nach diesen Workshops 
etwas tun. Gehen wir miteinander um, wie es sich gehört. Wir sind Menschen. 
Wir sind etwas anders. Ich behandle jeden Menschen mit Respekt.

Lo más importante es que sea sana. Que tenga la fuerza y ganas 
de perforar esta cáscara. Quiero ser feliz, tener un objetivo en la vida. 
Quiero hacer algo saliendo de los talleres. 
Tratémonos  como se debería. Somos humanos. 
Somos algo diferentes. Yo trato a cada persona con un gran respeto.
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Antoni  

Chciałbym być zdrowszy, żeby lepiej zrozumieć ten świat. 
Żeby lepiej pojąć ten świat, żeby tak nie pędził do przodu. 
Żeby świat był dla ludzi, a nie tylko dla tych wybranych.

I would like to be healthier, so as to better understand the world. 
To better understand this world, so it doesn̓t seem like it̓s always 
getting away from me. 
The world should be for everyone, not just the chosen ones.

Je voudrais être en meilleure santé pour mieux comprendre ce monde. 
Pour mieux concevoir ce monde pour qu̓il n̓aille pas si vite en avant. 
Que le monde soit pour tout le monde et non pas seulement pour les élus.

Ich möchte gesund sein, um die Welt besser verstehen zu können. 
Um die Welt besser zu  begreifen, dass die Welt nicht so hektisch ist. 
Dass die Welt für die Menschen ist und nicht nur für die Auserwählten.

Quisiera ser más sano para comprender mejor este mundo. 
Para comprender mejor este mundo, que este mundo no corra 
así rápido adelante. 
Que es mundo sea para la gente y no solamente para los elegidos.
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Janusz 

Moim marzeniem jest wyruszyć w podróż. Spotkać i poznać kogoś. 
Spędzić miło czas. Chcę pojechać w góry. 
Pojechać w Alpy, na Alaskę. 
Chciałbym korzystać z życia. Na wesoło.

My dream is to go on a journey. To meet and get to know someone. 
To have a nice time. I want to go to the mountains. 
Go to the Alps to Alaska. 
I would like to enjoy life. I want to be happy.

Mon rêve est de partir en voyage. Rencontrer et connaitre quelqu̓un. 
Passer du bon temps. Je veux aller en montagne. 
Aller dans les Alpes, en Alasca. 
Je voudrais prendre plaisir à la vie. Joyeusement.

Mein Traum ist es, sich auf eine Reise zu begeben. 
Jemanden treffen und kennen lernen. Die Zeit nett verbringen. 
Ich will ins Gebirge fahren. In die Alpen, nach Alaska. 
Ich möchte das Leben genießen. Auf eine lustige Art und und Weise.

Mi sueño es de ir de viaje. Encontrar y conocer a alguien. 
Pasar bien el tiempo. Quiero ir a las montañas. 
Quiero ir a los Alpes, a Alaska. 
Quisiera disfrutar de la vida. Alegremente.
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Arek  

Marzę, żeby mieć prawo jazdy i samochód mimo mojej niepełnosprawności. 
Chcę podróżować, zwiedzić Polskę i później dalej, w świat. 
Zawsze marzyłem, żeby zobaczyć Australię. 
Teraz myślę też o Ameryce Południowej. 
Piękne są te pustynie, skały.

I dream to have a driving license and a car, despite my disability. 
I want to travel, to see Poland and later on, the world. 
I've always dreamed of seeing Australia. 
Now, I also think of South America. 
The deserts are beautiful.  And the mountains!

Je rêve d̓avoir le permis de conduire et la voiture malgré mon handicap. 
Je veux voyager, visiter la Pologne puis plus loin, le monde. 
Je rêvais toujours de voir l̓Australie. 
Maintenant je pense à l̓Amérique du Sud. 
Il sont très beaux ces déserts, les rochers.

Ich träume davon, dass ich Führerschein habe und trotz meiner 
Behinderung ein Auto. Ich will reisen, Polen sehen und dann weiter, in die Welt. 
Ich habe immer geträumt, dass ich Australien sehe. 
Jetzt denke ich auch an Südamerika. Schön sind diese Wüsten, Felsen.

Sueño tener el permiso de conducir y un coche apesar de mi minusvalía. 
Quiero viajar, visitar Polonia y después más lejos, al mundo. 
Simpre he soñado con ir a ver Australia. 
Ahora pienso en Ámerica del Sur. Bellos son estos desiertos, rocas.
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Wiesław 

Rysowałem koła albo krzesło, białe drzwi. 
Chcę narysować drzewo i lalkę. 
Chcę mieć pudełko, w pudełku buty. Zielone buty. 
Chcę pojechać na występy i śpiewać. Grać na bębenku. 

I drew circles, or a chair, a white door. 
I want to draw a tree and a doll. 
I want to have a box, with shoes in it. Green shoes. 
I want to go on tour and sing. Play the drums.

Je dessinais des cercles, ou bien des chaises, des portes blanches. 
Je veux dessiner un arbre et une poupée. 
Je veux avoir une boite, dans la boite des chaussures. 
Chaussures vertes. Je veux exposer et chanter. Jouer du petit tambour.

Ich habe Kreise gezeichnet, oder einen Stuhl, weiße Tür. 
Ich will einen Baum und eine Puppe zeichnen. 
Ich will eine Schachtel haben, in der Schachtel Schuhe. 
Grüne Schuhe. Ich will auftreten und singen. Trommel spielen.

Dibujaba círculos o una silla, puerta blanca. 
Quiero dibujar un árbol y una muñeca. 
Quiero tener una caja y en la caja unos zapatos. 
Zapatos verdes. Quiero exponer y cantar. Tocar el tambor.

fr

de

es

en

pl





Patrycja   

Chciałabym pojechać gdzieś. Coś zwiedzić. 
Nie byłam dawno w Krakowie. Chcę zobaczyć Kraków. 
Pojechać dorożką, zobaczyć sukiennice. 
Chcę zobaczyć fokę.

I would like to go somewhere. 
To explore. I haven̓t been to Krakow for a long time! 
I want to see Krakow. 
Take a carriage ride, see the Sukiennice. 
I̓d like to see a seal.

Je voudrais aller quelque part. Visiter quelque chose. 
Il y a longtemps que je n̓ai pas été à Cracovie. 
Je veux visiter Cracovie. 
Faire un trajet en fiarce, voir „Sukiennice”. 
Je veux voir un phoque.

Ich möchte mal irgendwohin fahren. Etwas sehen. 
Vor kurzem war ich in Krakau. Ich will Krakau sehen. 
Mit einer Kutsche fahren, die Tuchhallen sehen. 
Ich will eine Robbe sehen.

Quisiera ir en algún lugar. Visitar algo. 
No he estado en Cracovia hace mucho tiempo. 
Quiero ver Cracovia. 
Pasear en una carroza, ver Sukiennice. 
Quiero ver una foca.
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Ewa   

Chciałabym wyjść za mąż. Mieć dzieci. 
Pojechać do ciepłych krajów. Coś mnie tam ciągnie.

I would like to get married. Have children. 
Go to warm countries. Something draws me there.

Je voudrais me marier. Avoir des enfants. 
Aller dans des pays chauds. 
Il y a quelque chose qui ma̓ttire là-bas.

Ich möchte heiraten. Kinder haben. 
In die warmen Länder fahren. Es zieht mich hin.

Quisiera casarme.  Tener hijos. 
Ir a paises calientes. Me atraen.
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Monika  

Trudne pytanie, bo moje marzenie się spełniło. Chodzę tu na warsztaty. 
Robię to, co lubię. Muszę się zastanowić... chyba to jest to. 
Dom z ogródkiem poza miastem. Chcę pojechać do Włoch. 
Zwiedzić coś, czego nie widziałam. Do Paryża też. Zobaczyć ten widok z wieży Eiffla. 
Poznać przyjaciela, który będzie uczciwy, szczery, który będzie podróżował ze mną. 
Żeby lubił mnie taką,  jaka jestem.

Difficult question, because my dream has come true; I come here to the workshop. 
I do what I like. I have to think ... I guess this is it. 
A house with a garden outside the city. I want to go to Italy. 
Discover something I haven̓t seen. To Paris, too. See the view from the Eiffel Tower. 
To get to know a friend who will be honest, sincere, and who will travel with me. 
Who would like me just the way I am.

Une question difficile car mon rêve s̓est accompli. Je viens ici à l̓atelier. 
Je fais ce que j̓aime. Je dois reflechir... c̓est ca je crois. Une maison avec un jardin 
en dehors de la ville. Je veux aller en Italie. Visiter quelque chose que je n̓ai pas vu. 
Aller à Paris aussi. Voir cette vue depuis la tour Eifel. 
Connaitre un ami qui sera honnête, sincère, qui voyagera avec moi. 
Qu̓il ma̓ime comme je suis.

Schwierige Frage, da sich mein Traum erfüllt hat. Ich nehme an diesen Workshops teil. 
Ich mache das, was ich mag. Ich muss es mir überlegen …  wahrscheinlich ist es Das. 
Ein Haus mit einem Garten außerhalb der Stadt. Ich will nach Italien fahren. 
Etwas besichtigen, was ich nicht gesehen habe. Nach Paris auch. 
Die Aussicht vom Eiffelturm sehen. 
Einen ehrlichen, aufrichtigen Freund kennen lernen, der mit mir reisen wird. 
Er soll mich gern haben, so wie ich bin.Er soll mich gern haben, so wie ich bin.

Pregunta difícil porque mi sueño se ha realizado. Voy a los talleres aquí. 
Hago lo que me gusta. Tengo que pensar.... creo que es justamente esto. 
Una casa con un jardín en la zona suburbana. 
Quiero ir a Italia. Visitar algo que no he visto. 
A Paris también. Ver la vista de la torre Eiffel. 
Conocer a un amigo que sea honesto, sincero, que va a viajar conmigo. 
Que me quiera tal como soQue me quiera tal como soy. 
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Andrzej   

Chcę mieć żonę, dzieci, pracować. Być szczęśliwy w życiu. 
Mieć lepsze zdrowie. Zrobić prawo jazdy. 
Chcę mieć miłość.

I want to have a wife, children, work. To be happy in life. 
Have better health. To get my driving license. 
I want love.

Je veux avoir une épouse et des enfants, travailler. 
Être heureux dans la vie. Être en meilleur santé. 
Passer le permis de conduire. 
Je veux avoir de l̓amour.

Ich will eine Frau haben, Kinder, ich will arbeiten. 
In meinem Leben glücklich sein. 
Einen Führerschein machen. 
Ich will Liebe haben.

Quiero tener a una esposa, hijos, trabajar. Ser feliz en la vida. 
Ser más sano. Hacer el permiso de conducir. 
Quiero tener el amor. 
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Ania

Moje wielkie marzenie to mieć prawdziwy, niebieski rower z koszykiem. 
Woziła bym w nim misia na spacery.
Mniejsze marzenie to mieć łyżwy i narty. 
Nie umiem jeździć na łyżwach. Chcę się nauczyć.

My big dream is to have a real, blue bicycle with a basket. 
I could carry my teddy for walks in it. 
A smaller dream is to have skates and skies. 
I can̓t skate. I want to learn.

Mon grand rêve est d̓avoir un vrai vélo bleu avec un panier. 
Je promenerais mon nounours dedans.
Mon plus petit rêve est d̓avoir des patins et des skis. 
Je ne sais pas patiner. Je veux apprendre.

Mein großer Traum ist es,  ein echtes, blaues Fahrrad mit einem Korb zu haben. 
Ich würde drinnen meinen Teddy spazieren fahren.
Mein kleinerer Traum ist, dass ich Schlittschuhe und Ski habe. 
Ich kann nicht eislaufen. Ich will das lernen.

Mi gran sueño es tener una bicicleta azul verdadera con una canasta. 
Llevaría mi osito a pasear. 
Mi sueño más pequeño es tener los patines y esquis. 
No sé patinar. Quiero aprender a hacerlo.
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Marcin   

Moim małym marzeniem  jest  ukończenie szkoły policealnej i znalezienie pracy. 
Mam również duże marzenie ‒ chciałbym zostać trenerem piłki nożnej mojego 
ulubionego klubu Realu Madryt.

My little dream is to finish high school and find a job. 
I also have a big dream - I would like to be the coach of my 
favorite football club, Real Madrid.

Mon petit rêve est de finir l̓école après le lycée et trouver du travail.  
J̓ai aussi un grand rêve ‒ j̓aimerais devenir entraineur de football 
de mon club préfère le Real Madrid.

Mein kleiner Traum ist es, eine Fachschule abzuschließen 
und eine Arbeit zu finden. Ich habe auch einen großen Traum ‒ ich möchte 
Fußballtrainer meiner Lieblingsmannschaft Real Madrid werden.

Mi pequeño sueño es terminar una escuela profesional y encontrar trabajo. 
Tengo también un sueño grande ‒ quisiera ser un entrenador de fútbol 
de mi equipo preferido Real Madrid.
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Maciek  

Chodzić tu na zajęcia jeszcze w przyszłym roku. 
Pojechać na wakacje do Chorwacji. 
Chcę zobaczyć Pireneje albo pojechać do Zakopanego.

I want to come back here for more classes next year. 
Go on holiday to Croatia. 
I want to see the Pyrenees, or go to Zakopane!

Continuer de fréquenter cet atelier encore l̓année prochaine. 
Aller en Croatie pendant les vacances. 
Je veux voir les Pyréenés ou aller à Zakopane.

Ich will an diesen Workshops auch nächstes Jahr teilnehmen. 
In den Sommerferien nach Kroatien fahren. 
Ich will Pyrenäen sehen oder nach Zakopane fahren.

Asistir a estos talleres el año que viene también. 
Ir de vacaciones a Croacia. 
Quiero ver los Pirineso o ir a Zakopane.
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Grzegorz 

Chciałbym zwiedzić świat. Włochy, Izrael, Egipt, Libia. 
Trypolis chcę zobaczyć. Interesuję się architekturą.

I would like to see the world. Italy, Israel, Egypt, Libya. 
I want to see Tripoli. I'm interested in architecture.

Je voudrais visiter le monde. Italie, Israël, Egypte, Libie. 
Je veux voir Tripoli. Je mi̓nteresse à l̓architecture.

Ich möchte die Welt bereisen. Italien, Israel, Ägypten, Libyen. 
Ich will Trypolis sehen. Ich interessiere mich für Architektur.

Quisiera visitar el mundo. Italia, Israel, Egipto, Libia. 
Tripolis quiero ver. Me interesa la arquitectura. 
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Jacek  

Robię wazony ze sznurka. Chcę je sprzedawać. 
Mnie interesują kwiaty. 
Chcę jeździć i zwiedzać. Do Tunezji.

I make vases out of string. I want to sell them.
What interests me is flowers. 
I want to travel and explore. To Tunisia.

Je fais des vases avec de la ficelle. Je veux les vendre. 
Moi, je mi̓ntéresse aux fleurs. 
Je veux voyager et visiter. En Tunisie.

Ich mache Blumenvasen aus Schnur. Ich will sie verkaufen. 
Ich interessiere mich für Blumen. 
Ich will reisen und besichtigen. In die Türkei.

Hago jarrones de bramante. Quiero venderlos. 
Me interesan las flores. 
Quiero viajar y visitar. Tunesia.
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Krzysztof 

Moim marzeniem od zawsze było znaleźć Boga żywego w sobie. 
Ale i pomaganie innym w odnalezieniu drogi życiowej. 
Żeby nie zagubić się w tej szybkości świata. 
Jak gwiazdy spadały z nieba to zawsze mówiłem: Boże daj mi siebie odnaleźć.

My dream has always been to find the living God in myself. 
And helping others to find a path in life. 
So they don't get lost in the speed of the world. 
Whenever I see a shooting star I always say, "God, let me find you."

Ich habe schon immer davon geträumt, den lebendigen Gott in mir zu finden. 
Aber auch dass ich  Anderen helfe, den eigenen Lebensweg zu finden. 
Dass ich mich in der Hektik der Welt nicht verlaufe.  
Immer wenn ich sah, wie die Sterne vom Himmel fielen, sagte ich, 
Gott, lass es zu, dass ich mich wieder finde.

Mon reve depuis toujours a été de rencontrer le Dieu vivant dans moi-même. 
Mais aussi aider aux autres à trouver leur chemin de vie. Pour ne pas se perdre 
dans la rapidité de ce monde. Quand les étoiles tombaient du ciel je répétais 
toujours "laisse moi, Dieu, me rencontrer moi-même".

Mi sueño ha sido desde siempre encontrar a Dios vivo en mi mismo.
Pero también ayudar a los demás en su búsqueda del camino de la vida.
Para no perderse en esta rápidez del mundo. 
Cuando las estrellas se caigan del cielo, siempre decia, 
Dios permíteme encontrarme a mi mismo
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Grażyna

Marzenia mam zwyczajne. Szczęście, miłość, zdrowie. 
Marzy mi się wyjazd do akwaparku z delfinami. 
Tak sobie popływać z nimi, móc ich dotknąć i przekonać się, czy ta skóra 
rzeczywiście jest tak gładka na jaką wygląda. 
Chcę się rozwijać zawodowo i mentalnie.  
Najważniejszym marzeniem jest wychować syna na dobrego człowieka.

I have the usual dreams. Happiness, love, health. 
I dream of a trip to a water park with dolphins. 
I want to go swimming with them, to be able to touch them 
and see if the skin is really as smooth as it looks. 
I want to grow professionally and mentally. 
My most important dream is to have a son, and raise him to be a good man.

Meine Träume sind ganz gewöhnlich. Glück, Liebe, Gesundheit. 
Ich träume von einem Besuch im Delphinarium-Aquapark. 
So mit den Delphinen schwimmen, sie berühren können und sich überzeugen, 
ob die Haut wirklich so glatt ist, wie sie  aussieht. 
Ich will mich weiter entwickeln, beruflich und mental. 
Mein größter Traum ist, dass ich meinen Sohn zu einem guten Menschen erziehe.

J'ai des rêves normaux. Bonheur, amour, santé. Je rêve d'aller a aqua parc avec 
les dauphins. Nager avec eux comme ca, pouvoir les toucher pour confirmer que 
leur peau est aussi lisse que cela semble. 
Je veux me développer professionnellement et mentallement.
Mon rêve le plus important est d'éduquer mon fils pour qu'il soit une
bonne personne.

Mi sueños son normales. Felicidad, amor y salud. 
Sueño de ir a un aqua park con los delfines. 
Nadar con ellos, poder tocarlos y ver si su piel es tan lisa como parece.
Quiero desarrollarme profesionalmente y mentalmente.  
Mi sueño más importante es de educar mi hijo para que sea una buena persona.
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Asia 

Chciałabym spotkać się z moim Tatą. 
Mój Tata ma bardzo dobre serce.
Chcę być aktorką.

I would like to meet my dad. 
My dad has a very good heart.
I want to be an actress!

Je voudrais rencontrer mon Père. 
Mon Père a un très bon cœur.
Je voudrais être une actrice.

Ich möchte mich mit meinem Vater treffen. 
Mein Vater hat ein gutes Herz.
Ich will Schauspielerin sein.

Quisiera encontrar a mi Padre. 
Mi Padre tiene un muy buen corazón. 
Quisiera ser actríz.
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The Bielsko Artistic Association Grodzki Theatre 
The Grodzki Theatre Association from Bielsko-Biała has been running theatre workshops for socially 
excluded groups since 1999, thus our name.
The Association groups artists, pedagogues and culture promoters engaged in artistic work with 
children, teenagers, adults and the elderly from the socially excluded groups. The latter include 
physically and mentally disabled persons, people with learning disabilities, children and youths 
from families at risk, young offenders, victims of alcohol and drug addictions, senior citizens, from families at risk, young offenders, victims of alcohol and drug addictions, senior citizens, 
and all those alienated from the mainstream of social and cultural life.
Grodzki Theatre runs many educational, artistic and social projects in co-operation with local, 
regional and European organizations.
The Association runs An Occupational Therapy Workshop “Jesteś Potrzebny!” (“You are needed!”), 
providing artistic and life-skills activities for 30 disabled persons in 6 educational workshop rooms.
It is a non-governmental, non-for profit organization.
wwwww.teatrgrodzki.pl

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
 Stowarzyszenie “Teatr Grodzki” z Bielska-Białej od 1999 roku prowadzi zajęcia teatralne dla osób 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, stąd jego nazwa.
Stowarzyszenie grupuje artystów, pedagogów i promotorów kultury zaangażowanych w pracę 
artystyczną z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami w podeszłym wieku z grup wykluczonych 
społecznie. To znaczy osób fizycznie i psychicznie niepełnosprawnych, osób z trudnościami 
w uczeniu się, dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych, młodocianych przestępców uczeniu się, dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych, młodocianych przestępców, ofiar 
uzależnień od alkoholu i narkotyków, osób starszych i wszystkich wyłączonych, wyobcowanych 
z głównego nurtu życia społecznego i kulturalnego. 
Teatr Grodzki realizuje wiele projektów edukacyjnych, artystycznych i społecznych, we współpracy 
z organizacjami lokalnymi, regionalnymi i europejskimi. 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej “Jesteś potrzebny!”, gdzie w 6 pracowniach 
uczy się i przygotowuje do życia 30 osób z niepełnosprawnością oraz dwa zakłady aktywności 
zawodowzawodowej zatrudniające ponad sześćdziesiąt osób niepełnosprawnych.
“Teatr Grodzki” jest organizacją pozarządową, non-profit.
www.teatrgrodzki.pl



Krzysztof Tusiewicz

I am a graduate of The Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz.  
Cinematographer for many feature films, and many more documentaries.  I am a photographer, 
a documentary filmmaker, and an educator. 
My passion is storytelling through images.  My hobby; getting to know people, and the world.  
I look through a lens.  After many years, I've found that I am always looking through a lens, 
whether I want to or not. 
II change focus, point of vieII change focus, point of view, but I'm always looking at a person. Even if they're not in the frame.
I am a member of the Polish Society of Cinematographers.  A member of The Polish 
Filmmakers Association; a filmmaker.  Yet stills photography has been my friend longer than 
filmmaking.  It came from a need to document the world.  It is my most fundamental tool. 
A some point, I got off the filmmaking train at the “Grodzki Theatre” station.  My visit has lasted 
over 10 years.  I run activities for disabled people, and workshops for youth in need.  In this work 
I have also been a graphic and layout designer for books, and a documentary filmmaker, for projects 
cofunded by the European Union.  I take a lot of photos. cofunded by the European Union.  I take a lot of photos. 
Standing here on this station's platform has shown me yet another point of view.  A view of the world, 
and of people.  I'm not entirely comfortable talking or writing about photography, but it is a pleasure 
to photography.
I have never had the gene that makes us competitive.  I don't take part in competitions, or races.  
I don't often do installations.  I often see the world in black and white, but I always see it in a frame.  
Yet in my life, I see the world through colourful glasses.

More information on my website: wwMore information on my website: www.tusiewicz.art.pl

Krzysztof Tusiewicz

Jestem absolwentem wydziału operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w  Łodzi. Autorem zdjęć do kilkunastu filmów fabularnych 
i kilkudziesięciu filmów dokumentalnych. Fotografikiem, reżyserem filmów dokumentalnych, 
edukatorem.
Moją pasją jest opowiadanie obrazem. Moim hobby - poznawanie ludzi i świata. 
Patrzę przez obiektyw. Po wielu latach doświadczeń patrzę obiektyw czy chcę, czy nie chcę.
Zmieniam ogniskowe, punkty widzenia, ale zawsze widzę człowieka. Nawet jeśli nie ma go w kadrze.Zmieniam ogniskowe, punkty widzenia, ale zawsze widzę człowieka. Nawet jeśli nie ma go w kadrze.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego,  Członkiem Związku 
Filmowców Polskich. Członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Filmowcem. Ale fotografia towarzyszy 
mi dłużej niż film. Pojawiła się z potrzeby zapisywania świata. To moje pierwotne narzędzie.
Któregoś dnia wysiadłem z filmowego pociągu na stacji „Teatr Grodzki”. Zostałem tu kilkanaście lat. 
Prowadzę zajęcia z osobami niepełnosprawnymi oraz warsztaty twórcze z młodzieżą zagrożoną 
wykluczeniem społecznym. Jestem autorem opracowań graficznych książek i reżyserem filmów 
realizowanych przy współudziale Unii Europrealizowanych przy współudziale Unii Europejskiej. Dużo fotografuję.
Zatrzymanie się na tym peronie pokazało inny punkt widzenia. Świata, człowieka.
Niechętnie mówię i piszę o fotografii. Z przyjemnością ją tworzę.
Brak mi genu odpowiedzialnego za rywalizację. Nie uczestniczę w konkursach, wyścigach. 
Rzadko prezentuję się na wystawach. Bardzo często widzę świat czarno-biały. 
Ale tylko w kadrze. Na co dzień patrzę wokół siebie przez kolorowe okulary.

Więcej informacji na mojej autorskiej stronie www.tusiewicz.art.pl






