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 „Jaki jestem naprawdę – osoba niepełnosprawna w oczach 

rówieśników” to tytuł projektu Akademii Aktywnych Obywateli – 

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia była grupa nieformalna „Załoga” 

działająca pod auspicjami Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca”. 

Celem inicjatywy była integracja młodzieŜy pełnosprawnej z uczniami 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 

w Dębicy oraz Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Spotkania 

odbywały się cyklicznie przez okres dwóch miesięcy w formie warsztatów 

garncarskich, prowadzonych przez doświadczonego instruktora.  

MłodzieŜ poznała teoretyczne i praktyczne podstawy modelowania 

w glinie. Wspólnie wykonali świnki skarbonki, ptaszki gwizdki, dzbany, misy, 

a takŜe anioły. KaŜdy miał moŜliwość spróbować swoich sił podczas toczenia 

na kole garncarskim. Po wypaleniu ceramiki uczniowie poświęcili swój czas na 

twórcze malowanie wykonanych przedmiotów. Podczas pracy uczestnicy 

warsztatów mieli okazję poznać się oraz nawiązać przyjaźnie.  

 

 



 
 

Zwieńczeniem projektu jest niniejsza publikacja. Zawarta w niej 

fotorelacja  z przebiegu warsztatów, a takŜe refleksje młodzieŜy licealnej 

na temat wzajemnych interakcji podczas tworzenia glinianych rzeźb. 

Uczniowie liceum opisują własne odczucia i spostrzeŜenia dotyczące 

funkcjonowania rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną. 

Dnia 27 listopada 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy 

podczas wystawy zaprezentowano wykonane dzieła ceramiczne. 

Za realizację projektu odpowiedzialni byli członkowie grupy 

nieformalnej „Załoga”, nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy: 

p. M. Reguła, p. J. Parys, p. P. Stachnik oraz wolontariusze: p. J. Janiec – 

nauczyciel ZSS w Dębicy i p. E. Nowacka – nauczyciel I Liceum 

Ogólnokształcące w Dębicy. 



 



 
 

„Wykorzystaj szansę, Twoja Ŝyczliwość  

moŜe stać się dla innych światełkiem w tunelu Ŝycia”. 
 

„Z duŜą dawką optymizmu przyjęłam informację o rozpoczęciu 

warsztatów. Pomyślałam, Ŝe będzie to świetna okazja na usunięcie barier 

i stereotypów związanych z niepełnosprawnością. JuŜ na pierwszym 

spotkaniu moŜna było zauwaŜyć, Ŝe nie róŜnimy się tak znacząco. Szybko 

udało mi się złapać z nimi kontakt. 

Joasia to bardzo empatyczna, szczera i troskliwa osoba. 

Z przejęciem słuchałam o tym, jak lubi opiekować się swoim małym 

siostrzeńcem, jak się o niego martwi. Często o nim wspominała, pokazywała 

jego zdjęcia z tak wielkim uśmiechem na twarzy. Jej opowieści wzbudziły we 

mnie chwile wzruszenia. Mówiła takŜe z entuzjazmem jak bardzo lubi 

występować, tańczyć i śpiewać, co sprawia jej duŜą przyjemność.  

 

 



 



 
  

 
 
 

RównieŜ Patrycja 

dała się poznać z jak 

najlepszej strony. 

To osoba bardzo 

pozytywnie nastawiona 

do   wszystkiego, zawsze 

uśmiechnięta i chętna 

do pomocy. 

Mimo, iŜ był to 

pierwszy kontakt z kołem 

garncarskim jej dłonie 

czarowały z gliny rozmaite 

rzeźby. Patrycja bardzo 

poświęcała się pracy i dbała 

o najdrobniejsze szczegóły. 

 

 
„Uśmiech i humor  

to znak zwycięskiego 
górowania nad losem”. 

 

 

 

 

We wszystkich uczestnikach ujęła mnie radość czerpana z kaŜdej 

minuty Ŝycia. Wszyscy byli bardzo Ŝyczliwi, dobry humor nie odstępował nas 

na krok. Wspólnie spędzonych chwil na pewno nie zapomnę przez długi czas. 

KaŜdy z uczestników w jakiś sposób zostanie w mojej pamięci”. 

 

 

         Agnieszka Nykiel 



 
W tym roku miałam szansę wziąć udział w spotkaniach z młodzieŜą 

ze szkoły specjalnej .Początkowo obawiałam się tych spotkań, a najbardziej 

ich reakcji, która była dla mnie zagadką nie do rozwiązania.  

Ku mojemu zdziwieniu było wręcz na odwrót. Spotkania okazały się 

wspaniałe. Poznałam wiele wspaniałych osób i miałam okazję współpracować 

z niektórymi. Jedną z nich był Hubert, który od samego początku zachwycił 

mnie swoimi oczami. 

 

 
 

Cytat "bo w oczach tkwi siła duszy" doskonale do niego pasuje. 

Wystarczy tylko spojrzeć w jego oczy, Ŝeby zobaczyć piękno serca i duszy. 

 To wspaniały chłopak, pełen pomysłów, z których czerpie wiele 

przyjemności, ale równieŜ dzieli się nimi z innymi. Jest otwarty, a co 

najwaŜniejsze uśmiech nigdy nie znika z jego twarzy. Praca z nim była 

naprawdę wspaniałym doświadczeniem.  

Obserwując dzieci zachwycałam się ich optymizmem. Podziwiam ich 

pomysłowość i nastawienie do Ŝycia.  

 



 

 
 

Te spotkania zainspirowały mnie i pokazały, Ŝe szczęście nie zawsze 

musi być od czegoś zaleŜne. MoŜna cieszyć się z tego, co się ma, dostrzegać 

piękno świata, bliskość ludzi. Mam nadzieję, Ŝe będę miała jeszcze okazję 

spotkać się z nimi”. 

Sylwia Wojtuła 

 

 



 
 

 

 

 

„Ciągle jeszcze istnieją wśród 
nas anioły.  

Nie mają wprawdzie Ŝadnych 
skrzydeł,  

lecz ich serce jest bezpiecznym 
portem  

dla wszystkich,  
którzy są w potrzebie. 

Wyciągają ręce  
i proponują swoją przyjaźń…” 

 
Phil Bosmans 



 
„Podczas trwania pro-

jektu pracowałam w grupie 

z Agnieszką i Kają. Warsztaty 

pozwoliły mi nie tylko poznać 

techniki lepienia  z gliny, ale 

takŜe nawiązać nowe przy-

jaźnie.  

Podczas spotkań Agnieszka 

chętnie prowadziła  z nami 

dialog. Opowiadała o szkole 

 i swoich zainteresowaniach.  

To otwarta, szczera  i ciepła 

osobą, która lubi pomagać 

innym. Jest przyjaźnie 

nastawiona do świata. Łatwo 

nawiązuje nowe znajomości 

i potrafi cieszyć się Ŝyciem. 

 Do dzisiaj pozostajemy ze 

sobą w kontakcie.  

 

 



 
 W czasie pierwszych zajęć Kaja sprawiała wraŜenie skrytej 

i nieśmiałej, jednak wraz z upływem czasu okazało się, Ŝe wcale tak nie jest. 

Szybko obdarzyła nas zaufaniem i przy kolejnych zajęciach witała nas 

z uśmiechem na twarzy.  
 

 
 

Chętnie angaŜowała się w pracę, opowiadała o tym co robi  

w wolnych chwilach.  

Kaja jest wraŜliwą i czułą osobą. Miło wspominam czas, który razem 

spędziłyśmy. Warsztaty pozwoliły mi poznać nowych wspaniałych ludzi”  
 

 

Monika Szela 

Ewa Drzał 
 
 
 
 
 
 



 
„Gdy dowiedziałem się, Ŝe został zorganizowany projekt warsztatów 

z młodzieŜą niepełnosprawną, pomyślałem – czemu nie miałbym spróbować 

swoich sił. Pełen entuzjazmu, wraz z kolegami i koleŜankami ze szkoły, udałem 

się na pierwsze piątkowe zajęcia. Wszyscy zostaliśmy bardzo miło przyjęci 

przez wychowawców i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. 

Po kilku minutach wszyscy poznaliśmy się i podzieliliśmy się na grupy. 

Razem z moimi towarzyszami, Przemkiem i Dawidem, tworzyliśmy silny, 

wesoły i niezwykle zgrany zespół.  

 

 
 

Znaliśmy się zaledwie od paru chwil, a tematów do rozmowy cały czas 

przybywało. Czułem się zupełnie tak, jakbym rozmawiał z kolegami 

z podwórka.  

Przemek jest bardzo otwartym i wesołym chłopcem. Pomimo swej 

niepełnosprawności ruchowej jest bardzo optymistycznie nastawiony 

do otaczającego go świata. Nie brakuje mu humoru, zainteresowań i pasji.  

 

„Ludzie być moŜe bywają niepełnosprawni, za to nadal mają 

bardzo sprawne serca”. 



 
 

Przemek interesuje 

się m.in. sportem, 

a szczególnie piłką 

noŜną. Jest fanem 

Realu Madryt.  

Bardzo duŜo opo-

wiadał mi na temat 

tej druŜyny, trans-

ferów piłkarzy 

i zmian trenerów. 

Często pytał mnie 

o moje zdanie na 

temat piłki noŜnej 

i gier komputero-

wych.  

W czasie rozmowy 

z nim czułem się 

bardzo dobrze 

i wcale nie miałem 

ochoty wracać do 

moich codziennych 

zajęć. 

 

 

 

 

 

 

Drugi z moich towarzyszy – Dawid – to równieŜ niezwykle wesoły 

i łatwo nawiązujący kontakty chłopiec. JuŜ na początku naszej współpracy 

zauwaŜyłem, Ŝe jest zorganizowany i pomocny (pomagał m.in. w noszeniu 

gliny, wiaderek z wodą itp.). Nie brakuje mu pomysłowości i kreatywności. 

W czasie naszej wspólnej pracy pomagaliśmy sobie wzajemnie.  

Chciałbym bliŜej poznać Dawida i jego zainteresowania. Mam 

nadzieję, Ŝe będzie do tego jeszcze wiele okazji.  



 

 

W naszej grupie nie brakowało humoru. Oczywiście nasze spotkanie 

nie zakończyło się tylko na rozmowach i śmiechu. Staraliśmy się dokładnie 

i starannie rzeźbić w glinie, czego efekty podziwialiśmy po zakończeniu 

pracy. Udało nam się stworzyć m.in.: świnki-skarbonki, dzbany na wodę oraz 

piszczałki.  

 

 

Jestem bardzo 

pozytywnie zaskoczony 

podejściem do Ŝycia 

poznanych osób. Pomimo 

ich niepełnosprawności są 

bardzo radośni i Ŝyczliwi. 

Nie brakuje im humoru 

i uśmiechu na twarzach. 

Bardzo dobrze czułem się 

w ich towarzystwie. 

Cieszę się, Ŝe 

wziąłem udział w tych 

warsztatach. Po raz 

kolejny zauwaŜyłem, 

Ŝe człowiek niepełnospra-

wny to dokładnie taki sam 

człowiek jak kaŜdy z nas.  

Chwile spędzone  z    tą 

grupką wesołych osób na 

długo zostaną w mojej 

pamięci. Mam nadzieję, 

Ŝe     w przyszłości nie 

zabraknie wspólnych 

zajęć z młodzieŜą z tej szkoły”. 

    Daniel Moskal 



 
„Jeden gest lub zwykły uśmiech potrafią czasem zdziałać 

cuda”. 
 

„Podczas warsztatów poznałam rówieśników z niepełnosprawnością 

intelektualną. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i radośni. Miło było spędzić 

czas w ich gronie. Jednak nie ze wszystkimi dane mi było porozmawiać, 

z róŜnych przyczyn. Jedną z takich osób, z którą nie dałam rady podzielić 

się myślami był Maciek.  

 

 
 

Kiedy lepiłam z Madzią miskę z gliny, Maciej siedział naprzeciwko nas 

bacznie się przyglądając. Zapytałam więc dlaczego nic nie robi 

i zaŜartowałam, Ŝeby nie leniuchował. Jednak nie doczekałam się odpowiedzi. 

W zamian zobaczyłam na jego buzi ogromny uśmiech, co było dla mnie 

znacznie bardziej satysfakcjonujące niŜ jakaś słowna odpowiedź.  



 
  

 

Tego dnia dobry humor nie za bardzo mi towarzyszył, aŜ do tej chwili. 

Widząc jak Maciek się śmieje, mimowolnie równieŜ się uśmiechnęłam. 

Zaczęłam rozmawiać z obojgiem – gadatliwą Madzią i cichym Maćkiem, 

posyłającym w moją stronę ciepłe i serdeczne uśmiechy zamiast słów. Dzień 

zaliczyłam do tych udanych. Nie zamieniliśmy z Maćkiem ani jednego słowa, 

ale ja i tak zdołałam się dzięki niemu czegoś nauczyć.  

Warto się uśmiechać, zarówno do siebie samego jak i do innych ludzi, 

znajomych i tych mijanych po drodze do domu, bo być moŜe dzięki mnie dla 

kogoś ten dzień stanie się lepszy. Więc drogi czytelniku: pamiętaj o tym, 

Ŝeby nie tracić czasu na smutne i ponure miny, po prostu się uśmiechnij, 

a zobaczysz, Ŝe ta pozornie nic nieznacząca czynność moŜe odmienić nie 

tylko Twój dzień :)". 

 

    Teraz juŜ zawsze uśmiechnięta – Julia Radoń 

 
 

 
 



 
„Idąc na zajęcia nie wiedziałyśmy co nas czeka. Gdy przekroczyłyśmy 

próg szkoły zostałyśmy pozytywnie zaskoczone. Przy stolikach czekała na nas 

uśmiechnięta, od ucha do ucha, grupa osób, od których biła energia i radość 

Ŝycia. 

Najmilszą niespodzianką tego dnia było poznanie Madzi. Jest ona 

wesołą i roześmianą dziewczyną, która w mgnieniu oka nawiązuje kontakty 

interpersonalne i potrafi 

je w zabawny sposób 

wykorzystać.  

Na jej widok i na 

naszych twarzach poja-

wiał się uśmiech.  

Towarzyszenie Madzi 

podczas warsztatów było 

ogromną przyjemnością, 

szczególnie, Ŝe Madzia 

tak samo jak my jest 

okropną gadułą, lubiącą 

się przytulać. Czas umilał 

nam równieŜ jej śpiew 

i komplementy, którymi 

obdarowywała kaŜdego 

w sali.  

  

 

 

 

 

„Ale pani jest 
ładna, pachnąca i chuda … 

….jak słonina.” ☺ 
 

 

Jej Ŝarty rozbawiały wszystkich do łez. 



 

 

Warsztaty były dla nas wspaniałym doświadczeniem, znacznie 

róŜniącym się od rzeczy, które robimy na co dzień. Madzia na długo 

pozostanie w naszej pamięci, a wspomnienie jej osoby sprawia, Ŝe się 

uśmiechamy, przez co dzień staje się milszy”. 

   Julia i Paulina 

 

 



 
Mówi się, Ŝe cicha woda brzegi 

rwie. CóŜ, jest to przysłowie osobliwe, 

aczkolwiek prawdziwe, poniewaŜ 

moŜna je przenieść na konkretny 

przykład.  Zgłosiłem się do udziału 

w projekcie „Jaki jestem naprawdę - 

osoba niepełnosprawna w oczach 

rówieśników”. Kiedy pojawiłem się na 

pierwszych zajęciach w Szkole 

Specjalnej ogarnął mnie strach 

i muszę przyznać, Ŝe zadałem sobie 

pytanie z piosenki – co ja tutaj robię? 

Spanikowałem. Jednak juŜ po krótkiej 

chwili ogarnął mnie wewnętrzny 

spokój. Przyszedłem tu przecieŜ 

poznać nowych ludzi. Moich 

rówieśników. Do wspólnej pracy 

zasiadłem z Michałem. Wydawał się 

być nieśmiałym, spokojnym, 

zamkniętym w sobie chłopcem. Jednak kiedy go bliŜej poznałem i zdobyłem 

jego zaufanie stał się wesoły, odwaŜny i otwarty. Jak mylne moŜe być 

pierwsze wraŜenie… Michał podczas warsztatów nauczył mnie, czym jest 

radość i zwrócił uwagę na to, co jest w Ŝyciu najwaŜniejsze. Dzięki niemu 

uzmysłowiłem sobie, jak szczęśliwi i weseli powinniśmy być, a nie jesteśmy. 

Nie doceniamy tego co mamy. Chciałbym podziękować Michałowi za to, Ŝe 

nauczył mnie tego, Ŝe zawsze, pomimo przeciwności losu, człowiek moŜe być 

szczęśliwy. Michał, dziękuję Ci… 

Bartłomiej Dąbrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Warsztaty z niepełnosprawnymi 

rówieśnikami były dla mnie 

niesamowitym przeŜyciem. Miło 

wspominam spędzony z nimi czas. 

Podczas spotkań, na których 

pracowaliśmy w glinie, siedziałam 

przy jednym stole z Jagodą. Było 

to ciekawe doświadczenie. Jagoda 

jest bardzo miłą osobą. Łatwo 

nawiązuje kontakty z innymi, jest 

radosna i ciekawa świata. 

Widziałam, Ŝe zajęcia sprawiają 

jej ogromną radość. Ma wiele 

pomysłów i chętnie pomaga innym, 

poza tym jest bardzo zdolna. 

Naprawdę ją polubiłam. MoŜliwość 

obserwacji tych młodych ludzi była 

wspaniała. Myślę, Ŝe moglibyśmy 

uczyć się od nich radości Ŝycia, 

szczerości, otwartości oraz dobroci. Mam nadzieję, Ŝe jeszcze kiedyś uda 

mi się tam wrócić. Dziękuję za wspaniale spędzony czas. 

Gabriela Wójcik 

 

 



 



 
 
 

W projekcie wzięli udział: 
 

 

MłodzieŜ I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla  Władysława Jagiełły 

w Dębicy  

 

• Julia Radoń 

• Daniel Moskal 

• Agnieszka Nykiel 

• Monika Szela  

• Sylwia Wojtuła 

• Bartłomiej Dąbrowski 

• Paulina Jamróz 

• Ewa Drzał 

• Patrycja Kurczyk 

• Gabriela Wójcik 

 

 

MłodzieŜ Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy 

 

• Agnieszka Stachnik 

• Dawid Gulis 

• Magdalena Pociask  

• Maciej Głogowski 

• Michał Zaborowski 

• Jagoda Jakubek 

• Joanna Klisiewicz 

• Patrycja Studzińska 

• Przemysław Kupiec 

• Kaja Zbylut 

• Hubert Stachnik  



 

 
 

Podziękowania 
 

 

Za to, Ŝe mogliśmy zrealizować to wyjątkowe przedsięwzięcie, 

dziękujemy wszystkim, którzy nas w tym dziele wspierali: 

 

 

• Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu 

• Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy 

• Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy 

• Prezesowi Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” 

• Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy 

• MłodzieŜy I Liceum Ogólnokształcącego 

• Uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy 

• Mediom lokalnym za zainteresowanie naszym przedsięwzięciem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia 

Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, 

Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi NiŜańskie” 

 
 


