Dobra wola
w czasach kryzysu
Czasy w jakich żyjemy, zdają się być okresem powszechnego wyalienowania, gonitwy za sukcesem i podporządkowania cywilizacji,
w której coraz ważniejsze staje się pojęcie - MIEĆ. Niestety żyjemy tak
prawie wszyscy i trudno o prawdziwe antidotum na chorobę zwaną
współczesną cywilizacją. Kiedy zapędzimy się zbyt daleko w stworzony
przez ludzi świat asfaltu i elektroniki, gdzieś tam na dnie ludzkiej
duszy odzywa się potrzeba kontaktu i pomagania innym, często
słabszym, stojącym na uboczu naszego społeczeństwa. Z pewnością
dla wielu ludzi, którzy zatracają gdzieś sens oczyszczający może
być kontakt z osobami upośledzonymi umysłowo, ludźmi chorymi
psychicznie czy okaleczonymi.
Za symbol naszej organizacji obraliśmy sobie grecką rzeźbę Nike
z Samotraki – rzeźbę, która mimo braku głowy i rąk, jest w dalszym
ciągu piękną klasyczną sztuką. Od kilkunastu lat zajmujemy się
amatorsko i poza godzinami swojej pracy – promocją twórczości ludzi
podobnych do tej rzeźby.
Wiele autorytetów w dziedzinie sztuki nie miało dyplomu, ale miało
schizofrenię jak Van Gog, głuchotę jak Betowen czy upośledzenie umysłowe jak Nikifor Krynicki. Staramy się wysyłać w eter informację, że
są wśród nas tacy ludzie jak: Krzysztof Geniusz, Władysław Szyszko,
Joanna Zaręba, Marek Turkot, . Część z nich niestety przeszła już do
historii - jak Sylwia Chorąży czy Anna Markowa. Staramy się, aby
sztuka i szeroko pojęta kultura stawały się udziałem tych, którzy stoją
poza marginesem naszego społeczeństwa i są izolowani – głównie
przez niepełnosprawność lub chorobę.
Będziemy tak robić dopóki starczy nam zapału, czasu i środków
– pozyskiwanych od instytucji i sponsorów. Nie robimy nic odkrywczego i wyjątkowego – po prostu jak zwykle będziemy rozdawać farby,
kredki i nadzieję. Zapraszamy do lektury kolejnego numeru NIKE.
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Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci
i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku

Wspomaganie komunikacji
werbalnej dziecka z autyzmem
wczesnodziecięcym

C

hłopiec wygląda jak każdy
ośmiolatek, jednak swoim
zachowaniem zwraca na
siebie uwagę. Skacze siedząc na
dużej gumowej piłce, po chwili zrywa się, wstaje na nogi, po czym
zaczyna szybko obracać się wokół własnej osi trzepocząc palcami
tuż przed oczami. Przez cały czas
wydobywa z siebie nieartykułowane dźwięki. Następnie podbiega do kolegi, kładzie się na nim
i silnie przywiera do jego ciała. Na
znak protestu z jego strony siada
na podłodze, wkłada palce pod
szkła okularów wciskając głęboko
gałki oczne. Kilkakrotnie w sposób
echolaliczny powtarza usłyszane
gdzieś zdanie. W pewnym momencie znów zmienia swoje miejsce.
Z sąsiedniej sali słychać znajomą
muzykę, ktoś włączył odtwarzacz
CD. Bez problemu lokalizuje źródło dźwięku, wchodzi do sali, siada
przed głośnikiem, po czym zaczyna
się prawdziwe misterium. Siedząc
na podłodze współbrzmi z muzyką
napinając rytmicznie wszystkie partie mięśni swego ciała. Mógłby to
robić godzinami.

W ten sposób Przemek kilka lat
temu spędzał każdą wolną chwilę.
Od czasu objęcia go terapią minęły
już cztery lata. To właśnie wtedy przyjęty został do Ośrodka z diagnozą:
autyzm wczesnodziecięcy.
Podjęte wobec niego działania terapeutyczne skupione były na trzech
osiowych obszarach zaburzeń charakterystycznych dla autyzmu: deficytach
w zakresie komunikacji i interakcji
społecznych oraz mało zróżnicowa-

nych, powtarzających się wzorcach
zachowań. Ze względu na charakter
tematyczny niniejszej publikacji odniosę się przede wszystkim do posiadanych przez siebie doświadczeń
w zakresie pracy nad rozwojem umiejętności porozumiewania się.
Jak widać na wyżej opisanym przykładzie, zachowanie chłopca w dużej
mierze skoncentrowane było na aktywności autostymulacyjnej, a jego funkcjonowanie językowe zdominowane
było przez echolalię i autostymulację
werbalną polegającą na ciągłej produkcji nieartykułowanych dźwięków.
Repertuar tych zachowań podyktowany był próbą radzenia sobie z chaosem informacyjnym spowodowanym
zaburzeniami sensorycznymi.
Zaburzone funkcjonowanie zmysłów utrudnia nawiązanie kontaktu
z dzieckiem autystycznym. Aktywność autostymulacyjna, koncentracja
uwagi na redukowaniu lęku, czego
wyrazem są zachowania kompulsywne, sprawiają, iż nadawane przez nas
komunikaty nie spotykają się z odbiorem. Brak odbioru informacji może
być wynikiem:
• absencji uwagi i wspólnego pola
percepcji;
• nieprawidłowości w percepcji
bodźców, np. na skutek opóźnienia w przyswajaniu i przetwarzaniu informacji akustycznych czy
też ze względu na zaburzenia słuchu fonematycznego;
• deficytów w sferze rozwoju poznawczego, np. w efekcie braku
znajomości pojęć lub syntaktycznych reguł języka.
Proces komunikowania się zakłada istnienie reakcji odbiorcy na infor-
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mację nadawcy. Należy jednak liczyć
się z tym, iż brak reakcji ze strony
odbiorcy może mieć swoje podłoże
w czynniku motywacyjnym, bądź też
powodowany może być brakiem w repertuarze zachowań dziecka określonych umiejętności wykonawczych.
Przy planowaniu pracy z Przemkiem wszystkie powyższe czynniki
mające wpływ na odbiór informacji
zostały wzięte pod uwagę. Z jednej
strony do programu terapii włączono sesje stymulacji sensorycznej wychodząc w ten sposób naprzeciw
potrzebom wynikającym z zaburzeń
w odbiorze i przetwarzaniu bodźców
zmysłowych. Z drugiej zaś strony
ustrukturyzowano środowisko jego
funkcjonowania, sprawiając, by sytuacja, w której ma miejsce przekaz
informacji, była jak najbardziej czytelna i jednoznaczna. Mając świadomość
istniejących prawidłowości, dziecko
zdecydowanie łatwiej percepuje zależności przyczynowo-skutkowe,
a także powiązania miedzy znakiem,
pojęciem a desygnatem.
Strukturyzacja dotyczyła m.in.
miejsca pracy, kolejności realizacji
poszczególnych zadań, przebiegu zajęć oraz języka. Każdy określony rodzaj aktywności odbywał się zawsze
w tym samym miejscu. Przemek miał
stałe, własne miejsce do pracy stolikowej, miejsce, w którym przebywał
na przerwie, miejsce, w którym spożywał posiłek. Organizacja zajęć przebiegała zgodnie z wprowadzonym
planem dnia utworzonym z symboli
PCS, dzięki czemu chłopiec wiedział,
jakiego rodzaju zajęcia zostały zaplanowane tego dnia.
Struktura dotyczyła także przebiegu poszczególnych zajęć. W tym celu
wprowadzono między innymi plan
aktywności, który poprzez wizualny
układ zajęć usamodzielnił chłopca do
tego stopnia, iż aktualnie potrafi
samodzielnie pracować przy stoliku,
realizując kolejno szereg zadań edukacyjnych przygotowanych przez terapeutę. Rolę strukturyzującą przebieg

zajęć pełnił także tokenowy system
wzmocnień. Jego główne zadanie
sprowadza się do budowania motywacji, jednakże fakt otrzymywania
podczas zajęć ekwiwalentów w postaci żetonów strukturyzuje również
ich przebieg. Obserwując przyrost
ilości żetonów dziecko orientuje się,
iż zbliża się moment, w którym zajęcia się zakończą, a wówczas będzie
można wymienić żetony na nagrodę. Ten wtórny system wzmocnień
sprawia, iż dziecku zależy, by każde
zadanie zrealizować możliwe jak najszybciej i poprawnie. Aktualnie Przemek wypracował wewnętrzny system
motywacyjny. Jednak przez długi czas
istniała konieczność odwoływania się
do nagród rzeczowych, zawsze jednak miało to miejsce w powiązaniu
ze wzmocnieniami społecznymi.
Komunikaty kierowane do dziecka,
przynajmniej na początku nabywania
nowych umiejętności, były możliwie
najkrótsze i jednoznaczne. Licząc, iż
chłopiec będzie porozumiewał się za
pomocą języka, nie zdecydowano się
na wspomaganie jego komunikacji
gestami czy symbolami. Przyszłe doświadczenia pokazały jednak, iż byłoby to jednak wskazane.
Pierwsze zajęcia skupiały się na
wypracowaniu kontaktu zadaniowego. W efekcie chłopiec nauczył
się koncentrować uwagę na zada-
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Na zakupach
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niu i terapeucie, reagować na podstawowe polecenia: „daj”, „pokaż”,
„dopasuj”, „zrób tak”. Pracę terapeutyczną prowadzono na bazie prawidłowości behawioralnej teorii uczenia
się. Wykorzystywano m.in. program
O. Ivara Lovaasa, program TEACCH
oraz wiedzę zdobytą na szkoleniach
dotyczących stosowanej analizy zachowania.
Ze względu na umiejętność imitacji
werbalnej wyrazów i zdań postanowiono rozwijać u chłopca kompetencje językowe. W cykl zajęć włączono
zajęcia logopedyczne, które w dużym
stopniu przyczyniły się do poprawy
artykulacji wypowiedzi. Na przełomie
kilku lat dziecko opanowało znajomość wielu pojęć, np.: pojęcia określające czynności (zarówno w mowie
biernej jak i czynnej, w 1. i 2. osobie
czasu teraźniejszego liczby pojedynczej); pojęcia określające przedmioty
oraz zjawiska z najbliższego otoczenia; przymiotniki takie jak: kolory,
cechy wielkościowe i ilościowe oraz
kształty; pojęcia określające części
ciała i kierunki w przestrzeni, zaimki
osobowe i dzierżawcze.
Wzbogacanie słownika mowy
biernej nie przekładało się jednak
na słownik czynny. Dostarczane
w formie słuchowej wzorce wypowiedzi zdaniowych, etykietowanie
przedmiotów, a także prowadzona

przez prawie dwa lata nauka czytania globalnego metodą Domana,
nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Przemek nie nauczył się czytać
globalnie, a w spontanicznych sytuacjach porozumiewał się najczęściej
za pomocą pojedynczych słów lub
2–3 wyrazowych wyrażeń (w formie
niegramatycznej). Treść formułowanych przez niego komunikatów nie
w pełni odzwierciedlała zasób posiadanego słownictwa biernego.
Aktywność werbalna Przemka stale zdradzała jednak potrzebę komunikowania się w większym zakresie.
Często echolalicznie próbował inicjować kontakt z innymi. Podtrzymywał
też w ten sposób ważny dla siebie
temat rozmowy. Echolalia w jego wypowiedziach pojawia się w wyniku
braku koncepcji – co i w jaki sposób
należy powiedzieć.
Przełomowym momentem w rozwoju komunikacji chłopca był dzień,
w którym wprowadziłem tablicę komunikacyjną z symbolami PCS. Po
zademonstrowaniu sposobu korzystania z tablicy, chłopiec naśladował
moje zachowanie wskazując i nazywając poszczególne symbole. Mając
pewność, że identyfikuje i rozumie
znaczenie symboli, wykorzystując
przekaz wspomagany, zaproponowałem jedną z ulubionych jego aktywności – wspólną grę stolikową.
Przemek obserwował wskazywane
symbole podczas formułowania pytania: „„W co chcesz grać?”, po czym
wskazał kilka innych symboli wypowiadając zdanie: „Ja chcę grać w domino”. Podczas gry po raz pierwszy
od trzynastu lat nadawał tempo akcji,
mówiąc: „Teraz ja, teraz ty”; przerywał
ją, mówiąc: „przerwa; koniec”; zaczął
używać zwrotów konwersacyjnych
typu: „dobrze”, „podoba mi się”, „nie
udało się”. To wszystko dokonało się
już na pierwszych zajęciach. Sukces
zachęcił mnie do wypróbowania tablicy z kodem kolorów oraz układem
symboli według klucza Fitzgeralda.
Tu także chłopiec bez problemu for-
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Praca z tablicą dynamiczną

mułował czterowyrazowe zdania,
wskazując odpowiednie symbole,
określał pełnym zdaniem m.in. pogodę oraz aktualny dzień tygodnia.
Okazało się, że poprawnie formułuje
wypowiedzi nawet po przestawieniu szyku symboli na tablicy. Częste
wypowiedzi językowe wpłynęły na
zmniejszenie częstotliwości autostymulacji werbalnych oraz echolalii.
Chłopiec zaczął wolniej, a przez to
wyraźniej, wypowiadać poszczególne
słowa. W formułowanych wypowiedziach nie pomija nawet tak drobnych cząstek jak w oraz i.
Niniejsze doświadczenie rzuciło
światło na istotę problemów komunikacyjnych dziecka. Przemek ma problem z doborem poszczególnych słów
w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
Tablica komunikacyjna pomaga mu
kategoryzować pojęcia, dzięki czemu
jego komunikaty są dostosowane do
sytuacji społecznej. Na przykładzie
Przemka widać, że wizualna reprezentacja wypowiedzi ułatwia rozwój
komunikacji językowej. Słowa są ulotne, przemijają, brak jest ciągłości ich
trwania, a w sytuacji, kiedy mamy do
czynienia z zaburzeniami słuchu, nie
stanowią najlepszego fundamentu do
rozwoju języka.

Na bazie powyższych doświadczeń
w cykl codziennych zajęć oprócz tablic tematycznych, tablic dynamicznych i tablic do nauki wypowiedzi
zdaniowych z kodem kolorów i kluczem Fitzgeralda, wprowadziłem
także naukę czytania. Przygotowuję
w tym celu książeczki fotografując
sytuacje z życia codziennego chłopca i bliskich mu osób. Fotografie
układam w ciąg zdarzeń nadając im
określoną fabułę, po czym ich treść
wizualizuję za pomocą symboli PCS.
Książeczki dostosowanie są do wieku
dziecka, ich treść jest mu bliska i zna-
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na, a przez to przewidywalna.
Powtarzające się analogiczne
konstrukcje zdań sprzyjają nauce wypowiedzi zdaniowych.
Praca z książką aranżuje sytuację, w której dziecko uzupełnia tekst brakującymi symbolami, odpowiada na pytania
oraz uczy się zadawać pytania
wizualizując treść swoich wypowiedzi.
Obecnie stale poszerzam
słownictwo chłopca dostarczając mu coraz to nowych symboli. Planując poszczególne zajęcia, uwzględniam jego potrzeby
komunikacyjne, przygotowując
w tym celu tablice z odpowiednim zestawem symboli, dzięki
czemu Przemek ma możliwość
werbalnego, a przy tym skutecznego uczestnictwa w zajęciach. Komunikacja językowa
wspomagana symbolami PCS
pełni coraz więcej funkcji. Być
może w przyszłości w wyniku
utrwalenia w pamięci chłopca,
na drodze percepcji wzrokowej, symboli i wzoru struktury
wypowiedzi wielowyrazowych,
będzie można wycofać tablice.

Andrzej Cwaliński
Zajęcia z książką
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Magia teatru
B
Instruktor grupy teatralnej
Magdalena Lach – absolwentka Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie.
Ukończyła także pedagogikę
opiekuńczo-wychowawczą
na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii w Białymstoku
oraz logopedię na podyplomowych studiach logopedycznych. Pracuje jako
nauczyciel w Zespole Szkół
Nr 16 w Białymstoku. Od pięciu lat amatorsko prowadzi
grupę teatralną „Kociołek”.
Fot. Sebastian Lach, absolwent Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie.
Pracuje od siedmiu lat jako
nauczyciel i wychowawca internatu w Zespole
Szkół Nr 16 w Białymstoku.
Przygotowuje scenografię,
oprawę świetlną i muzyczną
spektakli. Hobbystycznie zajmuje się fotografią.

ycie aktorem czy artystą
to marzenie wielu osób
niepełnosprawnych. Potrzeba doświadczania sukcesu
leży w każdym z nas. Jej realizacja daje możliwość zaistnienia
w grupie. To zupełnie normalne
chcieć być akceptowanym przez
innych ludzi, czasem poczuć się
kimś wyjątkowym, docenionym.
To wszystko daje teatr – magiczne miejsce, w którym przez chwilę
można stać się kimś innym, można
przenieść się w niecodzienny wymiar, zapomnieć o problemach,
przezwyciężyć własne słabości.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku od pięciu lat działa amatorska grupa teatralna „Kociołek”.
Aktorami jest młodzież niepełnosprawna Szkoły Przysposabiającej
do Pracy. Grupa w swej działalności wielokrotnie brała udział
w konkursach i przeglądach teatralnych: wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Była również zapraszana
gościnnie do innych szkół oraz na
spotkania integracyjne.

„Zabawa w teatr” jest próbą spełniania marzeń i pomocy
w realizacji potrzeb naszych wychowanków. W swoich przedstawieniach staramy się ukazywać
niepełnosprawność jako wartość.
Próbujemy przełamywać bariery społeczne wynikające często
z nieuzasadnionego lęku przed
innością. Z humorem patrzymy
na ludzkie wady, ze wzruszeniem
dostrzegamy zapomniane wartości
zatarte przez codzienność. Pokazujemy widzom, że inność nie jest
niczym złym i że każdy z nas jest
właścicielem swoich niedoskonałości. Staramy się poruszyć widza
do refleksji nad sobą i zastanowienia się nad otaczającym światem.
Prowadzenie grupy teatralnej
dla młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie nie jest łatwym zadaniem. Przede wszystkim należy
dobrze poznać jej uczestników, ich
możliwości fizyczne i umysłowe,
ich oczekiwania i zainteresowania oraz gotowość do przełamywania własnych słabości. Zajęcia
teatralne są świetną formą terapii,
dlatego niezwykle ważnym jest
dostrzeżenie w aktorach umiejętności, które są głęboko ukryte
i często nieuświadomione.
W pracy teatralnej z młodzieżą
niepełnosprawną liczy się przede
wszystkim sam proces tworzenia
spektaklu. Podczas pracy nad
przedstawieniem nasi aktorzy
przeżywają mnóstwo pozytywnych
emocji: radość, zadowolenie, poczucie sukcesu, dostrzeżenie siebie
jako osoby wartościowej, zdolnej,
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wyjątkowej. Przechodzą również
negatywne doświadczenia: brak
wiary we własne możliwości,
przeżywanie swoich dysfunkcji
jako przeszkody w realizacji aktorskiego zamierzenia. Walczą

tywnego celu, którym często jest
coś, co dla zdrowego człowieka
jest sprawą oczywistą. Instruktor
grupy teatralnej musi być dobrym
obserwatorem, aby w porę wychwycić złe emocje, czy konflikty

To zupełnie normalne chcieć być akceptowanym przez
innych ludzi, czasem poczuć się kimś wyjątkowym, docenionym. To wszystko daje teatr – magiczne miejsce,
w którym przez chwilę można stać się kimś innym, można
przenieść się w niecodzienny wymiar, zapomnieć o problemach, przezwyciężyć własne słabości.
z nieśmiałością, ze schematycznym i wyuczonym postrzeganiem
własnego ciała, przestrzeni, ruchu.
To wszystko składa się na proces twórczy zmierzający do krea

i nadać im odpowiedni kierunek.
Zdarza się, że jeden z uczestników
grupy rezygnuje z roli i odchodzi.
Ma do tego pełne prawo, gdyż
do procesu twórczego, jakim jest

prezentacje

przygotowanie przedstawienia nie
można nikogo zmusić. Uczestnictwo w grupie teatralnej jest dobrowolne i opiera się na motywacji
osób niepełnosprawnych do pracy
nad samym sobą.
Proces przygotowania spektaklu rozpoczyna reżyser, który
przedstawia grupie ogólny zarys
scenariusza, rozdaje role, a cza-

sem dobiera na zasadzie castingu
konkretnych aktorów. Z każdym
uczestnikiem grupy pracuje początkowo indywidualnie, ucząc
i tłumacząc tekst, przedstawiając
konkretne założenia. Momentem
oczekiwanym jest chwila, w której aktor zaczyna osobiście angażować się w rolę, kiedy zaczyna
utożsamiać się z nią, znajdując
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swój własny sposób na odegranie jej. Wtedy zarówno reżyser,
jak i aktor doświadczają poczucia
sukcesu i pełnego zadowolenia
z własnej pracy.
Podczas długotrwałych ćwiczeń nad spektaklem podopieczni
uczą się ze sobą współpracować.
Szczególnym momentem jest, kiedy młodzież swój wolny czas zaczyna poświęcać na powtarzanie

tekstów, ćwicząc dialogi czy ruch
sceniczny. Praca nad przedstawieniem staje się dla nich naprawdę
ważna, a odpowiedzialność za
efekt końcowy zaczyna rozkładać się na wszystkich uczestników
tego procesu.
Dzień, w którym na forum
publicznym wystawiamy po raz
pierwszy spektakl jest wyjątkowy
dla wszystkich. Aktorzy denerwują
się przed występem, na moment
tracą wiarę we własne umiejętności, doświadczają silnego stresu, by
przeżyć w pełni to, co niesie ze sobą
arteterapia – doświadczenie samego siebie. Dla reżysera jest to także
swoisty egzamin z pracy nad młodzieżą, obraz tego, co mu się udało,
a co jeszcze należy zmienić.
Samo przedstawienie jako produkt końcowy procesu tworzenia
jest finałem wielomiesięcznej pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie nad sobą, nad własnymi
możliwościami, a także relacjami
z innymi ludźmi. Jeśli przedstawienie zostanie pozytywnie przyjęte przez widownię aktorzy nabiorą pewności siebie i wiary, że
mogą w swoim życiu doświadczać
sukcesów i wyjść choć na chwilę
poza monotonię i rutynę własnej
codzienności.
Instruktor grupy teatralnej
Magdalena Lach
Fot. Sebastian Lach
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PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA – pod tym hasłem odbył się w Kuklach, w sierpniu
2010 roku, niecodzienny plener. Niecodzienny, bowiem w uroczym zakątku Puszczy Augustowskiej, spotkali się twórcy, których los, choroba lub zwykły przypadek skazały na
niepełnosprawność. Matka Przyroda okazała się wdzięcznym polem, na którym dokonał
się cud integracji przez sztukę. Plenerowi Goście, którym dane było poznać smak bycia
innym, przyjechali tu, by w kontakcie z naturą odetchnąć od trosk dnia codziennego, by
kontemplować piękno tego niepowtarzalnego miejsca i zaznaczyć swój ślad w formie plastycznej wypowiedzi. Miejsce pleneru położone nad Jeziorem Pomorze ma kształt ciągle
jeszcze niezdeformowany cywilizacją - przyjazny i otwarty dla wszystkich, bez względu na
to kim kto jest i ile znaczy w zabieganym świecie, w którym liczy się komercyjny sukces
w rytmie: „szybciej, więcej, taniej...”.
Kukle przyjęły artystów zwanych niepełnosprawnymi tak, że duchy szalonego Van Gogha,
karłowatego Lautreca i głuchego Beethovena miały swoje dobre dni w Niebiańskim Atelier.
Historia po raz kolejny potwierdziła, iż niepełnosprawność i sztuka nie są zjawiskiem nowym i wiele zdaje się te pojęcia łączyć, a żaden rodzaj niepełnosprawności nie jest w stanie
zahamować talentu, który drzemie w człowieku – może go nawet spotęgować. Kiedy ogląda
się prace zamieszczone w kalendarzu, zaskakuje swoboda wyrażania osobistych przeżyć,
fantazja nie skrępowana żadnymi ograniczeniami. A przecież autorzy prezentowanych tu
prac nie przeszli żadnej edukacji plastycznej, nie ulegają więc żadnym tendencjom i modom
– po prostu wyrażają siebie i świat, który widzą i czują. Każda z tych prac mówi na swój
niepowtarzalny sposób, że świat w którym żyjemy jest jeden, a żyjemy w nim razem. Ich
integracja daje szansę przełamania stereotypów, pozwala na bliższe poznanie się i sprawia,
że stajemy się lepszymi ludźmi.
Artystyczne działania w czasie pleneru to nie sztuka dla sztuki. Niezwykłe prace pozwoliły
nam, cieszącym się pełnią zdrowia, przybliżyć się do osób niepełnosprawnych. Pozwoliły
poznać ich cierpliwość, odwagę w pokonywaniu życiowych przeszkód, optymizm godny
pozazdroszczenia. Ten plener to również krok dla ludzi, którzy nie mogą się swobodnie
poruszać, nie mogą samodzielnie przekroczyć progu żadnych drzwi. I tak też może dokonać się cud integracji, czyli tworzenie całości z różnych światów.
Zdjęcia Gintautas Mikutas

galeria
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Plener zrealizowano
przy pomocy
Prezydenta Miasta
Białegostoku,
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Działalności
Muzycznej,
Zakładu Energetycznego
Białystok S.A., PGE
Dystrybucja Sp. z oo.
Białystok, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Regionalnego
Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku.

galeria

galeria

8

INTEGRACJA, SZTUKA”. Trzy filary, trzy drogi, trzy warunki powrotu osób niepełnosprawnych do
społeczeństwa. Powrotu, bo ciągle
niepełnosprawność i problemy
dotkniętych nią ludzi spychane są
na margines społeczeństwa. Nie
zawsze się o nich pamięta, nie
zawsze starcza pieniędzy, często
brakuje dobrej woli i wyobraźni,
by wykorzystać potencjał tkwiący
w osobach niepełnosprawnych.
Zgodnie z tradycją tematem I to nie tylko artystyczny, lecz
przewodnim były: „PRZYRODA, przede wszystkim ludzki – moc
grudnia 2010 roku w Centrum im. Ludwika Zamenhofa otwarta została wystawa
podsumowująca efekt pracy 22
niepełnosprawnych twórców.
Prace prezentowane na tej wystawie powstały w czasie XIII Pleneru Twórców Niepełnosprawnych,
w sierpniu 2010. Spotkaliśmy się
w Kuklach, malowniczo położonych nad Jeziorem Pomorze.
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zmieniania społecznej wrażliwości, szansę na lepsze zrozumienie
drugiego człowieka.
PRZYRODA pełni tu rolę katalizatora – doskonałego, bo pierwotnego, niezakłamanego tła. Można

na nim zobaczyć człowieka (tego
innego, ale też samego siebie)
w jego słabościach i wadach, ale
też w całej niezwykłości i pięknie
istoty ludzkiej – można zobaczyć
człowieka prawdziwego.
INTEGRACJA potrzebna jest
nam wszystkim – bez wątpienia
osobom niepełnosprawnym, ale
w nie mniejszym stopniu nam
wszystkim. Bez niej, w sytuacji zamknięcia na „inność” nasze życie
staje się niepełne, kalekie.
SZTUKA w naszym odczuciu
jest doskonałym medium, językiem,
w którym można się porozumieć
ponad wszelkimi podziałami.
Organizowany od 13 lat Plener
Twórców Niepełnosprawnych to
szansa na czasową choćby zmianę
otoczenia, zawarcie nowych znajomości, przeżycie czegoś nowego.
Terapeutycznego działania zmiany
otoczenia nie trzeba udowadniać.

galeria
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Każdego roku tylko w Polsce miliony ludzi wyjeżdżają na wakacje.
Tymczasem osoby niepełnosprawne często latami skazane są na
cztery ściany własnego mieszkania, ośrodka pomocy. A przecież
niepełnosprawność nie powinna
wykluczać, ograniczać, spychać
na margines.
Wierzymy, że organizowane
przez Stowarzyszenie NIKE działania pozwalają zmieniać sytuację
ludzi niepełnosprawnych i postrze-

gania ich miejsca w społeczeństwie. Jednocześnie nie traktujemy
sztuki, tworzenia tylko w kategoriach działania terapeutycznego.
Udział w plenerach daje szansę
realizacji pasji twórczej, która jest
nieodłącznym, koniecznym elementem właściwego funkcjonowania każdej istoty ludzkiej.
Uczestnicy pleneru w kontakcie z naturą mogą odpocząć od
trosk dnia codziennego, podreperować zdrowie i pozostawić ślad
w formie plastycznej wypowiedzi.
Działania te stały się płaszczyzną,
na której mógł dokonać się proces
integracji między ludźmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Na styku
przyrody i sztuki stało się możliwe
komunikowanie się ludzi, przełamywanie barier granic państw, zacieranie różnic w ludzkiej mentalności.
Mamy nadzieję, że spotkanie
z twórczością ludzi niepełnosprawnych dla wielu osób stanie
się pierwszym krokiem do lepszego zrozumienia i otwarcia się
wobec ich problemów i potrzeb.
Zdjęcia Gintautas Mikutas

galeria
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Twórczoœæ
to moje ¿ycie

P

rojekt pt „Twórczość to
moje życie – kształtowanie
nawyków samodzielności
poprzez sztukę, sport i edukację
osób niepełnosprawnych intelektualnie” zrealizowany został przez
Fundację Wschód w Białymstoku,
a dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Głównym celem projektu było
zacieśnianie współpracy międzynarodowej pomiędzy placówkami
pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,
jak również wymiana doświadczeń i przekazywanie najlepszych
praktyk w zakresie działań prowadzących do maksymalnego usamodzielniania się osób niepełno-

sprawnych, poprzez sztukę, sport
i edukację.
Twórczość to jedna z dróg, która pozwala każdemu człowiekowi
stawać się istotą autokreatywną.
Sprzyja ona otwieraniu się na świat
zewnętrzny, komunikowaniu się
z otoczeniem, wyrażaniu siebie,
co daje poczucie spełnienia, satysfakcji, zaspakaja potrzebę bycia zauważonym oraz pozwala na
uwolnienie wewnętrznych napięć
i lęków. Twórczość pozwala na
dostrzeganie i budowanie wartości ogólnoludzkich, akceptację
siebie takim, jakim się jest, odkrywanie sensu własnej aktywności
i doświadczanie radości ze sprawczej siły swoich wysiłków.
Uczestnicy projektu to instruktorzy terapii zajęciowej oraz
pedagodzy specjalni pracujący
z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie z trzech organizacji partnerskich: Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
Pensjonatu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w Pabrade
(Litwa) i Centrum Terapii Zajęciowej prowadzonym przez
Związek Sióstr Miłosierdzia
w Mińsku (Białoruś) oraz podopieczni tych trzech placówek.
Projekt realizowano w okresie
od dnia 12.05.2010 r. do dnia
31.12.2010 r. i został podzielony
na cztery etapy:
Etap I – 13–15.07.2010 r. wizyta
studyjna oraz szkolenia w zakresie
terapii przez sztukę w Pensjonacie

prezentacje

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pabrade, na Litwie.
Etap II – 03–05.10.2010 r. wizyta studyjna w Domu Pomocy
Społecznej w Białymstoku oraz
warsztaty artystyczne dla dzieci
i młodzieży z trzech partnerskich
placówek i udział w Międzynarodowych Spotkaniach Twórczych
Osób Niepełnosprawnych. Białystok 2010.
Etap III – 11–13.11.2010 r. wizyta studyjna w Centrum Terapii
Zajęciowej prowadzonym przez
Związek Sióstr Miłosierdzia w Mińsku, na Białorusi.
Etap IV – 28–29.11.2010 r. wizyta studyjna w Domu Pomocy
Społecznej w Białymstoku, oraz

Szkolenie dla pracowników i woluntariuszy w zakresie terapii przez
sport oraz zawody sportowe dla
uczestników projektu w Polsce.
Pierwsze spotkanie uczestników
projektu w międzynarodowym
gronie odbyło się w Pensjonacie
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pabrade, na Litwie. Gorące
i serdeczne przyjęcie przez Litwinów pomogło w szybkim przełamaniu wszelkich barier, a otwartość i gościnność pozwoliły
poczuć się jak u siebie i wprowadziły miłą, sprzyjającą współpracy
i integracji atmosferę. Uczestnicy
mieli możliwość zapoznania się
lokalnym folklorem i tradycjami,
pielęgnowanymi pieczołowicie
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prezentacje
przez mieszkańców pensjonatu,
jak również wziąć udział w prawdziwej ludowej biesiadzie którą
przygotowali gospodarze.
Podczas wizyty studyjnej w Do
mu Pomocy Społecznej w Białymstoku, uczestnicy z Litwy i Białorusi zapoznali się z formami
i metodami pracy oraz osiąganymi
rezultatami swoich polskich kolegów w pracy z ich podopiecznymi. Dzielenie się doświadczeniami poprzez wykłady, prezentacje
i warsztaty w pracowniach terapii
zajęciowych stało się okazją do nawiązania ciekawych znajomości.
Dominującym zaś wydarzeniem
podczas drugiej wizyty studyjnej
były „Międzynarodowe Spotkania Twórcze Osób Niepełnosprawnych – Białystok 2010”.
Uczestnicy projektu (zarówno
podopieczni jak i ich instrukto-

rzy) wraz z zaproszonymi na tę
okazję gośćmi z zaprzyjaźnionych
z Domem Pomocy Społecznej
w Białymstoku placówek, mieli
możliwość zaprezentowania się
na scenie Teatru Dramatycznego
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Dla wielu z nich była
to możliwość wystąpienia po raz
pierwszy na deskach prawdziwego teatru i zaprezentowania swoich umiejętności przed szeroką
publicznością.
Terapia zajęciowa to: celowe
działania rehabilitacyjne, o charakterze zajęć ciągłych stanowiących
proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji
zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością.
Trzecie spotkanie odbyło się
w Centrum Terapii Zajęciowej
prowadzonym przez Związek

prezentacje
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Sióstr Miłosierdzia w Mińsku,
na Białorusi. Uczestnicy projektu
mieli możliwość zapoznania się
z działaniami podejmowanymi
przez gospodarzy, których celem
jest usprawnianie podopiecznych
centrum i uczynienie ich pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Zaproszeni goście mieli
okazję poznać nowe formy pracy terapeutycznej poprzez udział
w warsztatach.
Sport jest nieprzymusową formą
aktywności, która podnosi sprawność fizyczną oraz samodzielność
osób niepełnosprawnych. Pozwala
odbudować „integrację psychicz-

ną człowieka”, przywraca uroki
życia, a także wiarę we własne
możliwości. Sport jest czynnikiem,
który podnosi poziom mobilizacji
i motywacji osób niepełnosprawnych do ćwiczeń, wyznaczania sobie nowych celów tak osobistych,
zawodowych jak i sportowych.
Przyczynia się do systematyczności, chęci demonstrowania swojej sprawności fizycznej, a przede
wszystkim pomnażania swoich
kontaktów sportowych, społecznych oraz życia towarzyskiego.
Druga wizyta w Polsce miała
charakter sportowy. Głównym
wydarzeniem był Międzynarodowy Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych. W zawodach
udział wzięło pięć drużyn: z Litwy, Białorusi i z Polski (drużyna
Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, drużyna Specjalnego
Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Białymstoku i drużyna Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku).
Zawodnicy rywalizowali w pięciu
konkurencjach, w których liczyły
się siła, zwinność, szybkość, celność, współpraca w grupie oraz
najważniejsza – dobra zabawa.
Część sportową wzbogacił występ
grupy z Litwy, która zaprezentowała pokaz gimnastyczny. Turniej dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych emocji.
W przeddzień turnieju uczestnicy
mogli również obejrzeć Pokazowy Program Treningu Aktywności
Motorycznej (MATP), w którym to
mogli się zaprezentować szerszej
publiczności ich mniej sprawni koledzy i koleżanki z Polski.
MATP jest to program rehabilitacyjno-treningowy dla osób, które
z różnych przyczyn nie mogą brać
udziału w oficjalnych dyscyplinach

prezentacje
sportowych Olimpiad Specjalnych.
Jest to program podkreślający
korzyści systematycznej i konsekwentnej pracy terapeuty z zawodnikiem. W programie tym nie
ma współzawodnictwa pomiędzy
uczestnikami oraz ściśle przestrzeganych zasad i przepisów. MATP
to program skierowany do:
1. Osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
znacznym lub głębokim, która uniemożliwia uczestnictwo
w oficjalnych dyscyplinach
sportowych z powodu nie zrozumienia przepisów Olimpiad
Specjalnych;
2. Osób, które nie mogą brać
udziału w oficjalnych treningach
i zawodach z powodu współistniejących z niepełnosprawnością intelektualną upośledzeń fizycznych uniemożliwiających
samodzielne wykonanie określonych zadań.
Realizowany projekt przyniósł
korzyści w postaci rozwoju osobistego i wymiany doświadczeń
zawodowych, podniesienia kompetencji i praktycznej wiedzy na
temat form i metod pracy w podobnych placówkach w sąsiednich krajach. Stworzył możliwość
zaprezentowania efektów wieloletniej, ciężkiej pracy artystycznej
i sportowej na forum międzynarodowym, jak również nawiązania nowych znajomości, przyjaźni
oraz integracji.
Anna Ołdakowska
koordynator projektu
z ramienia Fundacji „Wschód”
i Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku
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12 lat NIKE

Po 12 latach
– Stowarzyszenie na Rzecz
Twórców Niepełnosprawnych
NIKE

J

est to próba przedstawienia realizacji planów, złożeń
i być może marzeń pomysłodawców i założycieli. Jak wynika
z nazwy, Stowarzyszenie jest organizacją działającą na rzecz tych,
którzy sami nie potrafią pokazać
siebie poza własną rodziną. Działania skierowane są na rzecz i do
osób niepełnosprawnych

Działalnością Stowarzyszenie
obejmuje w zasadzie osoby niepełnosprawne z terenu województwa
podlaskiego. Jednak uczestnikami
plenerów i konkursów są osoby
niepełnosprawne z terenu Polski
i innych krajów.
W czasie działalności Stowarzyszenia wykrystalizował się program roczny działań opierający się
na kolejno po sobie następujących
zadaniach:

• Plener rzeźbiarsko-ceramiczny
w Lewkowie/Narewce,
• Plener plastyczny w Białowieży/Kuklach,
• Zajęcia arteterapii: plastyka, praca w drewnie, witraż, zdobienie
decoupage i Crackle, muzyka,
• Konkursy ogólnopolskie – plastyczne lub literackie,
• Spotkanie z Twórczym Życiem
Osób Niepełnosprawnych, impreza integracyjna w Operze
i Filharmonii Podlaskiej,
• Kalendarz NIKE z pracami osób
niepełnosprawnych,
• Pismo społeczno – kulturalne
NIKE
Działalność Stowarzyszenia można podzielić na trzy główne kierunki
w ramach których występują poszczególne rodzaje działań:
I Działalność wydawnicza
Najbardziej znaczące pozycje:
1. Kalendarz NIKE z pracami
osób niepełnosprawnych
W założeniach sprawia, że wiele
osób niepełnosprawnych ma okazję
uwierzyć w siebie. Dla wielu autorów kalendarz ma rolę terapeutyczną – pozwala walczyć z chorobą,
poczuć się uznanym, osiągnąć sukces, być docenionym.
2. Integracyjne pismo społeczno-kulturalne NIKE
Pismo stara się docierać do
społeczeństwa z informacją na temat osób niepełnosprawnych, aby
umożliwić wzajemne poznanie
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i zrozumienie. W założeniach ma
uczyć akceptacji niepełnosprawności, stymulować działania twórcze, zachęcać niepełnosprawnych
do aktywności zawodowej, artystycznej i sportowej.
3. Tomiki poezji osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie wydało 8 tomików poezji osób niepełnosprawnych autorstwa: Borysa Russko,
Anny Markowej, Barbary Bejtman
i Sylwii Chorąży.
Na szczególną uwagę zasługuje
twórczość Sylwii Chorąży. Ukazały
się: Okruchy nadziei (1999), Dzień
za dniem (2000), Pąsowy motyl
(2002), I stała się Sylwia (2002). Syl- osób niepełnosprawnych jest prawia, osoba na wózku, cierpiąca na ca z dziećmi i młodzieżą.
dystrofię mięśniową urodziła się 26
Plenery artystyczne
kwietnia 1982 roku w Białymstoku.
Formułą plenerów rzeźby w gliZmarła 12 lutego 2002 roku.
nie było prowadzenie zajęć intePełne wydania pisma NIKE oraz gracyjnych wspólnie z uczniami
wiersze z tomików poezji znajdu- miejscowych szkół oraz stworzeją się na stronie Stowarzyszenia: nie możliwość udziału uczniów
szkół specjalnych z Białegostoku.
www.nike.bialystok.pl
Miejscem stałego pobytu była Narewka, później teren Nadleśnictwa
II. Praca z dziećmi
Browsk. Co roku program plenei młodzieżą
Innymi rodzajem działań pro- rów był zmieniany, zachowując jemującym i rozwijającym twórczość den stały element: rzeźba i lepienie
w glinie na terenie Zakładu Ceramiki Budowlanej, gdzie powstałe
prace były wypalane. Inne techniki plastyczne wykorzystywane na
tych plenerach to: malowanie na
szkle, batik na płótnie. Ponadto
w programach pleneru znajdowały się: edukacja ekologiczna,
zajęcia teatralne, wspólne zajęcia
integracyjne oraz wspólne zawody
wędkarskie. Plenery kończyły się
imprezą integracyjną połączoną
z wystawą prac oraz występami
miejscowych i zaproszonych zespołów.
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Na pierwszym plenerze w Lewkowie w 1999 roku powstała Statuetka Wdzięczności – laur wręczany osobom wspomagającym
działania na rzecz osób niepełnosprawnych w czasie imprezy integracyjnej „Spotkanie z twórczym
życiem osób niepełnosprawnych.”.
Ostatni plener w Lewkowie odbył
się w 2004 roku.
Inną formułę ma coroczny,
organizowany w sierpniu do tej
pory, plener plastyczny organizowany w Białowieży, a przez ostatnie pięć lat w Kuklach nad jeziorem Pomorze. Udział w nim biorą
osoby niepełnosprawne z Polski
i innych krajów. Przyjeżdżają niepełnosprawni artyści z Warszawy,
Krakowa, Pruszkowa, Lubina. Na
tych plenerach gościły osoby z Litwy, Rosji, Holandii zostawiając

wiele ciekawych prac. Preferuje
się tam różne techniki malarskie:
akwarela, farby olejne, akrylowe,
pastele, batik, linoryt. technikę witrażu metodą Tiffaniego, techniki
zdobnicze.

31
nike nr 1 (10)

32
nike nr 1 (10)

12 lat NIKE
Na tym plenerze powstaję prace, które są umieszczane w katalogu plenerowym na poszczególne
lata – Kalendarzu NIKE.

cowniach w drewnie, pracowni
plastycznej, witrażu, zdobniczej
(crackle i decoupage) oraz muzycznej.

Zajęcia arteterapii
Pierwsze próby popularyzacji i prowadzenia zajęć arteterapii wśród osób niepełnosprawnych rozpoczęto w 1999 roku
prowadząc zajęcia pozalekcyjne
w Zasadniczej Szkole Zawodowej
Specjalnej im M. Grzegorzewskiej
w Białymstoku. Przez 5 miesięcy
funkcjonowała pracownia plastyczna. Kontynuację zajęć artterapii rozpoczęto w 2003 roku.
W pierwszych latach prowadzono zajęcia w pracowni plastycznej, rzeźby oraz pracy w drewnie.
Rodzaje zajęć zmieniano i prowadzono zajęcia arteterapii w pra-

Ogólnopolskie konkursy
twórczości.
Na konkursy napływały prace
z 30–40 różnych placówek z kraju
oraz prace z Litwy, Rosji i Holandii, przysyłano dużo prac indywidualnie. W obradach jury uczestniczyli przedstawiciele środowisk
plastycznych, artystycznych i pedagodzy specjalni. Zakończeniem
konkursu były wystawy pokonkursowe w Muzeum Rzeźby Alfonsa
Karnego a ostatnio w Centrum im.
Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku gdzie wręczano nagrody
wyróżnionym twórcom.
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III. Promocja twórczości
osób niepełnosprawnych
Najbardziej dynamiczną formą
promocji twórczości osób niepełnosprawnych pod względem ilości
działań była forma promocji docierająca bezpośrednio do społeczeństwa realizowana poprzez imprezy
integracyjne, wystawy twórczości
osób niepełnosprawnych oraz imprezy promocyjne wydawnictw
i płyt.
Stowarzyszenie w swoich działaniach realizowało kilka głównych
kierunków organizując imprezy
integracyjne, wystawy i promocje
działań artystycznych osób niepełnosprawnych.
Najważniejszą, organizowaną
raz w roku jako podsumowanie
działalności roku poprzedniego,
było organizowane w Operze
Filharmonii Podlaskiej Spotkanie
z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych. Jest to impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców
Białegostoku. Informacje o niej, artykuły i reportaże są publikowane
w prasie lokalnej, radio i telewizji
regionalnej.
W ramach spotkania organizowana jest wystawa prac plastycznych powstałych na plenerach,
koncert muzyczny, wręczenie nagród i dyplomów twórcom niepełnosprawnych. Stałym elementem
jest aukcja prac osób niepełnosprawnych prowadzona przez
znanych białostockich aktorów
czy dziennikarzy, można nabyć
wydawnictwa NIKE. Głównym
punktem programu jest wręczenie
Statuetek Wdzięczności osobom
i instytucjom pomagającym osobom niepełnosprawnym.
Statuetką jest figurka dwu postaci, odlew z mosiądzu, wykonany

z rzeźby glinianej powstałej na plenerze w 1999 roku Lewkowie. Autorem tej rzeźby jest Krzysztof K.
Prace powstałe na plenerach
oraz prace konkursowe prezentowane są na wielu wystawach.
Wernisaże, a następnie ekspozycja
prac w różnych miejscach w kraju
i za granicą, umożliwia szerokiemu
społeczeństwu bezpośredni kontakt ze sztuką osób niepełnosprawnych. Prace były eksponowane
m.in. w takich miejscach jak:
– Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku
– Opera i Filharmonia Podlaska
– Centrum Edukacji w Białowieży
– Wigierski Park Narodowy
– Biblioteka Naukowa w Wilnie
– Stowarzyszenie Kontakt Miast
Białystok Eindhoven w Ho
landii
Formą promocji tomików było
przybliżanie poezji poprzez spotkania z autorami. W czasie spotkań prezentowane były utwory
poetyckie jako deklamacje i jako
utwory muzyczne do słów wierszy. Prezenterami byli sami autorzy jak i wolontariusze, studenci
szkoły teatralnej oraz aktorzy białostockich teatrów.
Promocje odbywały się w Muzeum Rzeźby, w Domach Kultury na
terenie województwa podlaskiego
i w szkołach średnich Białegostoku. Tomiki były rozprowadzane na
imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, były wręczane
jako upominki czy nagrody.
Działania Stowarzyszenia zostały wyróżnione Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku w dziadzinie tworzenia
i upowszechniania kultury za rok
2003 przyznana za całokształt działalności Stowarzyszenia. (KM)
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