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Przyszły czasy kryzysu i to podobno nie byle jakiego. Podobno 
grozi nam powtórka Wielkiego Kryzysu z początków XX wieku. 
Spadają ceny akcji, nowe auta tanieją z braku nabywców, miesz-
kania mają ceny niezmiennie astronomiczne, złotówka słabnie. 
Coraz częściej słyszy się o zamykaniu firm, które nie wytrzymują 
zmian na rynku, mniej jest reklam mówiących o tym, że banki 
chcą nam pożyczyć pieniądze, a więcej takich, które namawiają 
nas do zrobienia lokaty. Wszystko to zdaje się źle wróżyć na naj-
bliższe miesiące, a może i lata. Ale co gorsze wydaje się, że kryzys 
ten obejmuje nie tylko gospodarczą sferę życia. Myślę o kryzysie 
kultury społeczeństwa.

W najprostszej formie można tę zmianę na gorsze zauważyć 
na ulicy. Ktoś kiedyś powiedział, że kulturę narodu najszybciej 
poznaje się na jezdni. I tak na przykład w Indiach, pierwszeństwo 
zawsze ma kierowca większego pojazdu. Jest to kraj, w którym 
obowiązuje zasada pierwszeństwa większego – pojazdu, majątku, 
większej władzy, lepszego urodzenia, piękniejszej twarzy. A spró-
bujmy przeanalizować jak sytuacja na jezdni wygląda w Polsce. 
Zwróćmy uwagę, jak kierowcy traktują pieszych na przejściach, jak 
traktują innych kierowców chcących się włączyć do ruchu i – co 
z naszej perspektywy najważniejsze – czy koperta na parkingu, 
zarezerwowana dla osób niepełnosprawnych, nie jest przypadkiem 
zajęta przez kogoś, kto zajmować jej nie ma prawa. Często jest, bo 
ktoś prawo do zajmowania miejsca dla niepełnosprawnych nadał 
sobie sam: na mocy pośpiechu, potrzeby załatwienia ważnej spra-
wy, braku wolnych miejsc itp.

Jak więc oceniać kulturę Polaków? Pozwolicie Państwo, że nie 
odpowiem na te pytania, bo dla mnie odpowiedzi są oczywiste. 
Dokładnego ustalania nie wymaga chyba to, czy kultura ruchu ko-
łowego w Polsce jest bliższa standardom rodem z Indii czy jednak 
z Irlandii.

Na szczęście, pomimo wszystkich smutnych i niekorzystnych 
tendencji, nie musimy popadać w typowo polskie narzekanie na 
wszystkich i wszystko. Nie możemy, bo bylibyśmy nieuczciwi wobec 
tych, którym ciągle się chce, którzy wierzą, że bariery są po to, żeby 
je pokonywać, że cierpienie nie musi poniżać, lecz – przeciwnie 
– może nas wzmocnić, uczynić wrażliwszymi, nauczyć empatii, 
poszerzyć horyzonty. Najlepszym dowodem, że tak właśnie może 
być, że nie są to pobożne życzenia, lecz prawda o życiu wielu 
z nas, niech przekona Państwa lektura niniejszego wydania NIKE. 
Piszemy o ludziach, którzy pokonali bylejakość, niemoc, chorobę, 
a nawet – symbolicznie, na polu sztuki – własną śmierć. Każdy 
z nas – niezależnie od stanu zdrowia i stanu konta – może wybrać 
wegetację albo opowiedzieć się za życiem.

¯yczymy mi³ej lektury
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NIKE: – Dlaczego założyliście 
Państwo stowarzyszenie?

 
Ludmiła Bogalska, prezes 

Stowarzyszenia Wspierania Ak-
tywności Niepełnosprawnych 
Intelektualnie AKTYWNI: – Nie 
wszystko da się zrobić w ramach 
edukacji szkolnej. Stowarzysze-
nie daje nowe możliwości pracy 
z dziećmi i młodzieżą, pozwala też 
pomagać ich rodzinom. Rodzice 
dzieci niepełnosprawnych potrze-
bują fachowej, merytorycznej po-
mocy – w sprawie porad prawnych, 
sposobów uzyskiwania dofinanso-
wania, docierania do odpowiednich 
urzędów i instytucji. To jest dla 
każdego trudne, a szczególnie dla 
rodzin z dziećmi niepełnospraw-
nymi. Nasze stowarzyszenie, poza 
działalnością czysto merytoryczną, 
jest rodzajem grupy wzajemnego 
wsparcia. Rodzice, spotykając się 
ze sobą, mają okazję wymieniać do-
świadczenia, rozwiązywać wspól-
nie problemy, znajdować w sobie, 
w grupie oparcie i pociechę.

Sztandarową, najbardziej 
spektakularną formą działalno-
ści stowarzyszenia jest grupa 
teatralna. Dlaczego akurat ten 
rodzaj twórczości?

– Od początku byliśmy nastawie-
ni na rehabilitację i terapię osób nie-
pełnosprawnych umysłowo przez 
sztukę, działania artystyczne. To, 
że wiodącą formą aktywności stał 
się teatr, wynika z kilku przyczyn. 
Pierwsza, najbardziej oczywista, jest 
taka, że w stowarzyszeniu od po-
czątku działała, a obecnie jest jego 

wiceprezesem pani Anna Żeszko-
Majewska, zawodowa instruktor-
ka teatralna, aktorka słynnej grupy 
Teatr Snów z Gdańska. Jest bardzo 
twórczą osobą, która od początku 
działalności w stowarzyszeniu pro-
ponowała teatr autorski, konkret-
nie teatr ruchu. To nie przypadek: 
nasze dzieci, nasza młodzież ma 
duże wady wymowy. Wiele osób 
ma problemy z poprawną artyku-
lacją mowy. Teatr ruchu daje im 
szansę pełnego wyrażenia się przy 
minimalnym udziale słów – liczy 
się gra ciałem, tworzenie sytuacji 
scenicznych. Co ważniejsze ta for-
ma ekspresji sprawia, że zanikają 
kompleksy w kontakcie z publicz-
nością, w konfrontacji z innymi 
grupami teatralnymi. Jeżeli ktoś nie 
wie, że ogląda występ osób nie-
pełnosprawnych, zazwyczaj sam 
tego nie zauważa. Dużo jeździmy 
– na festiwale, na przeglądy. Są 
to głównie imprezy dla osób nie-
pełnosprawnych. Jednak ostatnio 
bierzemy też udział w otwartych, 
adresowanych do wszystkich szkół 
przeglądach teatralnych. Odważy-
liśmy się na to, bo jesteśmy prze-
konani, że nasze dzieci nie tylko 
nie radzą sobie gorzej na scenie 
od wykonawców w pełni spraw-
nych, ale są dla nich prawdziwie 
konkurencyjne.

Jaki repertuar proponujecie?
– Najczęściej pomysły wycho-

dzą od pani Ani. Jednak proces 
tworzenia spektaklu jest tak pomy-
ślany, żeby nasi podopieczni real-
nie, aktywnie w nim uczestniczyli. 
Teatr jest formą terapii, ale nie jako 

Ludmiła Bogalska 
– ur. 21.02.1959 r. mgr pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej (Filia 
Uniwersytetu Warszawskiego 

w Białymstoku), kurs kwalifi kacyj-
ny z zakresu oligofrenopedagogi-
ki, studia podyplomowe z zakresu 
resocjalizacji (WSPS im. M.Grze-

gorzewskiej w Warszawie). Na-
uczyciel mianowany, ogólny staż 

pracy 26 lat na stanowiskach: 
wychowawca, kierownik internatu, 

dyrektor Pogotowia Opiekuńcze-
go w Białymstoku. Od 1997 r. tj. 

od chwili powołania Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Białymstoku do chwili obec-
nej, pracuje w ośrodku, początko-

wo jako wychowawca w internacie, 
a następnie nauczyciel-wycho-

wawca w szkole życia przy SOSW. 
We władzach Stowarzyszenia 

Aktywności Niepełnosprawnych 
Intelektualnie AKTYWNI, od mo-
mentu jego rejestracji:  w latach 

2002–2005 członek komisji rewi-
zyjnej, 2005–2008 wiceprezes, 

od października bieżącego roku 
prezes. Współzałożyciel „Teatru 

Pięciu Groszy” w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-

czym w Białymstoku, koordynuje 
realizowany przez stowarzyszenie 
projekt „Zaczarujmy Świat – teatr 

ruchu jako forma rehabilitacji dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnej”. 
Organizator Międzynarodowych 

Integracyjnych Obozów Artystycz-
nych w latach 2005-2008. Pod-

czas letnich wyjazdów prowadziła 
warsztaty plastyczne, zakończo-

ne urządzeniem wystawy m.in. 
w Białostockim Ośrodku Kultury.

l u d z i e l u d z i e

Nie mo¿na zmarno
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Inte-
lektualnie AKTYWNI powstało z inicjatywy nauczycieli pracujących 
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie. Re-
jestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 19-06-2002 r. 
Faktyczna działalność rozpoczęła się od stycznia 2003 r. Obok na-
uczycieli, pedagogów, terapeutów, członkami stowarzyszenia są 
również rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz innych szkół 
specjalnych z Białegostoku. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie 
rozwoju i ochrona praw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektu-
alnie, wyzwalanie aktywności i wrażliwości osób niepełnosprawnych 
oraz aktywizowanie otaczającego środowiska społecznego. 

Główne kierunki działania Stowarzyszenia:
• organizowanie i udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepeł-

nosprawnej intelektualnie w  oparciu o opracowane programy 
rewalidacyjne, wychowawcze i rehabilitacyjne;

• udzielanie specjalistycznej pomocy i doradztwa rodzinom;
• organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej;
• organizowanie wypoczynku i zajęć pozalekcyjnych o charakterze 

integracyjnym;
• prowadzenie działalności szkoleniowej;
• współpraca międzynarodowa.
Regularne działania prowadzone przez Stowarzyszenie:
• Marsze Godności Osób Niepełnosprawnych i Festyny Integracyj-

ne;
• Międzynarodowe Integracyjne Obozy Artystyczne;
• Całoroczne warsztaty teatralne w konwencji teatru ruchu, w ra-

mach projektu „Zaczarujmy świat – teatr ruchu jako forma reha-
bilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”;

• Prowadzenie dwóch grup teatralnych: „Teatr Pięciu Groszy”, „Sło-
neczny Teatr” – udział w przeglądach regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

Ponadto zrealizowaliśmy szereg innych projektów:
• „Zatańczyć siebie – warsztaty muzyczno-taneczne dla dzieci nie-

pełnosprawnych i ich instruktorów”;
• „Pomóżmy sobie” – aktywizacja młodzieży niepełnosprawnej inte-

lektualnie i osób starszych wycofanych z życia społecznego; 
• „Potrzebują nas inni” – wolontariat osób niepełnosprawnych i peł-

nosprawnych – w ramach Programu MŁODZIEŻ Akcja3; 
• Wyjazdy do Bratysławy i na Litwę; 
• „Szlakiem czterech kultur” – półkolonie. 
Działalność Stowarzyszenia opiera się o dotacje pozyskane z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Depar-
tamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Po-
nadto korzystaliśmy z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu 
Młodzież oraz ze środków finansowych i rzeczowych przekazanych 
Stowarzyszeniu przez darczyńców prywatnych i instytucje. W trakcie 
podjętych działań  nawiązaliśmy i utrzymujemy współpracę z wieloma 
instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

waæ pozytywnej energii
pewne wąsko pojęte ćwiczenie, 
lecz proces twórczy. Najlepszym 
tego przykładem jest to, że mamy 
w repertuarze spektakl, który po-
wstał na podstawie wypracowania 
jednej z naszych uczennic, a ostat-
nio gramy „Bajkę o królewiczu, 
który szukał żony”, opartą na sce-
nariuszu napisanym przez jednego 
z naszych uczniów.

Napisał tę historię z zamia-
rem wystawienia na scenie?

– Nie do końca. Jednak pani 
Ania, która uczy również języka 
polskiego, tak potrafiła zachęcić 
i pokierować uczniem, że opo-
wiadanie zamieniło się w tekst 
sceniczny.

Ile lat ma dramaturg?
– Obecnie uczęszcza do gim-

nazjum.

O czym jest ta bajka?
– To historia bardzo prosta, 

a jednocześnie klasyczna. Kró-
lewicz poszukuje żony. Jednak 
nie może znaleźć odpowiedniej 
kandydatki w swoim królestwie. 
Postanawia wyruszyć w podróż. 
W czasie wędrówki, jak przystało 
na księcia z bajki, walczy ze smo-
kiem i spotyka piękną królewnę. 
Jednak wraca bez żony, bo kró-
lewna nie chce go za męża. Kiedy 
zmęczony i zniechęcony powraca 
do swego pałacu, okazuje się, że 
idealna kandydatka na żonę za-
wsze była w pobliżu, tylko on jej 
nie zauważał. Opowieść kończy 
się obowiązkowym „żyli długo 
i szczęśliwie”. 
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I wszystko to opowiedziane 
jest ruchem?

– Tak. Obok gry aktorskiej nie-
zwykle ważna jest muzyka. Nie jest 
to jakiś podkład puszczany z płyty, 
lecz melodie tworzone na żywo 
w czasie spektaklu przez dzieci 
grające na różnego rodzaju instru-
mentach perkusyjnych. Może zbyt 
wiele powiedziane, że jest to mu-
zyka – raczej podawanie rytmu, 
tworzenie nastroju, pojedyncze 
dźwięki wplecione harmonijnie 
w narrację. Jest to przedstawienie 
niezwykle proste w środkach wy-
razu, ale dzięki temu bardzo kla-
syczne, urzekające prostotą formy 
i czystością przekazu. Mogę się po-
chwalić, że to nie tylko nasza opinia 
– „Bajka o królewiczu, który szukał 
żony” dostała Nagrodę Prezydenta 
Miasta Poznania na Ogólnopolskim 
Forum Teatrów Szklonych.

Żeby pojechać do Poznania 
musieliście przejść niższe szcze-
ble eliminacji…

– To prawda. Po namyśle zwró-
ciliśmy się do organizatorów eli-
minacji wojewódzkich z pytaniem 
czy my, grupa z ośrodka specjalne-
go, możemy w ogóle wziąć udział 
w eliminacjach. Powiedzieli, że nie 
widzą przeszkód, więc zagraliśmy. 
Wygraliśmy i pojechaliśmy do Po-
znania. Wiele osób pytało z niedo-
wierzaniem, czy to aby na pewno 
są dzieci niepełnosprawne. To tro-
chę tak, jakby niepełnosprawność 
była hasłem wypisanym na czo-
le… Tymczasem nasze dzieciaki 
nie wyróżniały się spośród innych 
uczestników, wszyscy bawili się 
świetnie. Bardzo mnie to cieszy, 
bo każde rozróżnienie, każdy po-
dział, to pierwszy krok w stronę 
izolacji, jakiegoś getta dla ludzi 

innych, odmiennych od średniej 
statystycznej.

Takie podziały są często 
wprowadzane w dobrej wie-
rze: na przykład trudno sobie 
wyobrazić, żeby sportowcy 
niepełnosprawni rywalizowali 
z w pełni sprawnymi kolegami. 
To chyba kwestia dobrania pro-
porcji, zrównania szans?...

– Zgoda. Jednak w sztuce czę-
sto takie podziały nie mają więk-
szego sensu, są ograniczające. 
Najprostszy przykład: kiedy star-
tujemy w konkursie teatralnym 
dla dzieci niepełnosprawnych, to 
musimy wytłumaczyć się z faktu, 
że w zespole występują również 
dzieci w pełni sprawne. Rozu-
miem, z czego to wynika, ale nie 
mogę nie zauważyć, że takie trak-
towanie sprawy staje na drodze 
do integracji niepełnosprawnych 
z resztą społeczeństwa. A prze-
cież integracja jest w przypadku 
wszystkich naszych działań celem 
nadrzędnym. Dlatego mnóstwa ra-
dości i satysfakcji dostarczają nam 
te momenty w naszych publicz-
nych występach, gdy nie jesteśmy 
postrzegani jako teatr tworzony 
przez niepełnosprawnych, lecz po 
prostu jako zespół – grupa osób 
o różnych umiejętnościach, różnej 
wrażliwości, które wspólną pracą 
tworzą coś wartościowego.

Jak rozumiem, jest Pani prze-
ciwna zamykaniu twórczości 
osób niepełnosprawnych tylko 
i wyłącznie w ramach terapii?

– Chodzi o rozłożenie akcen-
tów i o to, żeby zbyt łatwo nie 
stwarzać sobie ograniczeń. Oczy-
wiście celem działalności artystycz-
nej osób niepełnosprawnych jest 
terapia. Jednak czasem zamienia 

się ona w sensu stricte działalność 
artystyczną. I trzeba być na taki 
moment przygotowanym – być 
otwartym na nowe możliwości. 
Myślę, że w naszych przedstawie-
niach udaje się wychwycić takie 
przechodzenie terapii w sztukę. 
Wielka w tym zasługa pani Ani, 
która od początku traktowała pracę 
z naszymi dziećmi bardzo poważ-
nie. Nasz teatr jest formą zabawy 
i terapii, ale opiera się na profe-
sjonalnych zasadach. Ania potrafi 
wyciągnąć z dzieci wszystko, co 
w nich najlepsze. Ma dobrą aurę 
– może to niezbyt profesjonalne 
określenie, ale dobrze oddaje kli-
mat pracy w naszym teatrze. Dzie-
ci lgną do pani Ani, chętnie przy-
chodzą na zajęcia. Zaczynaliśmy 
pracę z ośmioma osobami. W tym 
roku zgłosiło się do pracy ponad 
czterdzieści chętnych. Podejrze-
wam, że część z nich się wykru-
szy, ale frekwencja przy zapisach 
najlepiej świadczy o atrakcyjności 
naszych działań. W efekcie mamy 
cztery grupy teatralne.

Osiągnęliście cel…
– Ale chcemy pójść dalej. Przy-

mierzamy się do zorganizowania 
warsztatów dla instruktorów te-
atralnych.

Chcecie podzielić się swoimi 
doświadczeniami?

– Tak. Zarówno z prowadzenia 
teatru, jak i zdobytymi w czasie 
konkursów, w których uczestni-
czyliśmy. Obserwacja jest taka, że 
mamy wielu zapalonych, pracują-
cych z pasją instruktorów, którym 
brakuje merytorycznego wsparcia. 
Mamy wiele kontaktów ze środo-
wiskami teatralnymi w Polsce, 
które moglibyśmy przekazać na 

warsztatach. Mam na myśli przede 
wszystkim Lublin, gdzie teatr ama-
torski i praca artystyczna z oso-
bami niepełnosprawnymi stoi na 
bardzo wysokim poziomie. Myślę, 
że jesteśmy w stanie przygotować 
naprawdę dobre warsztaty, ścią-
gnąć do Białegostoku renomo-
wanych specjalistów. Z własnego 
doświadczenia wiem, że zapał jest 
niezwykle ważny, ale odkrywanie 
wszystkiego metodą prób i błę-
dów bywa bardzo czasochłonne. 
Jeżeli można sobie pomóc, to cze-
mu tego nie zrobić?

Mamy też takie wrażenie, że 
na wielu przeglądach i konkur-
sach zbyt mocno podkreśla się 
niepełnosprawność uczestników. 
Ocena spektaklu często przebiega 
pod takim kątem: oni tacy bied-
ni, a mimo to tak ładnie zagrali… 
Strasznie tego nie lubię. Osoby 
niepełnosprawne, zarówno dorośli 
jak i dzieci, nie potrzebują użala-
nia się, nie chcą by oceniano ich 
w „specjalny” sposób.

Jest taka scena w filmie „Mi-
sja”, Rolanda Joffé, w której ko-
ścielna komisja ocenia występy 
wokalne południowoamerykań-
skich Indian, zastanawiając się, 
czy umiejętność pięknego śpie-
wu czyni ich ludźmi, czy to tylko 
dobrze wyszkolone zwierzęta, 
w najlepszym razie jakaś niższa 
podgrupa rodzaju ludzkiego…

– To przykre, ale traktowanie 
osób niepełnosprawnych w Pol-
sce ciągle jeszcze bywa po prostu 
przedmiotowe. Chęci zazwyczaj 
są dobre, ale brak zrozumienia 
potrzeb i oczekiwań osoby nie-
pełnosprawnej. Wszyscy ludzie 
chcą być traktowani poważnie 
i z szacunkiem – niezależnie od 

Litwa 5–7 XI 2008 r.

Szelment 2008, spektakl plenerowy 
– bitwa morska

Szelment 2008, Międzynarodowy 
Obóz Artystyczny

Teatr 5 Groszy, Poznań 2008, 
Ogólnopolskie Forum Teatrów 
Szkolnych

Uczucia w kroplach wody – radość, 
BOK Fama Białystok

Bajka o królewiczu

Uczucia w kroplach wody – radość, 
BOK Fama Białystok
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tego, jak wyglądają, w jaki sposób 
mówią, na ile są sprawni i zaradni. 
Bardzo irytuje mnie powszechny 
zwyczaj traktowania osób niepeł-
nosprawnych jak dzieci. Nietrudno 
usłyszeć określenie „nasze dziecia-
ki” w odniesieniu do osób, które 
często są już pełnoletnie. To są ko-
biety i mężczyźni, ludzie dorośli. 
I tak należy ich traktować, a nie 
„ćwierkać”, choćby w najlepszych 
intencjach, jak do niemowlaka.

Mam wrażenie, że osoby nie-
pełnosprawne wydają się nie 
mieć nie tylko tych samych 
praw, co pełnosprawni rówie-
śnicy, ale pozbawiane są też 
potrzeb właściwych dorosłym 
ludziom. Na przykład potrzeb 
seksualnych…

– To jest w Polsce temat tabu. 
Seksualność niepełnosprawnych 
okrywa zasłona milczenia. A prze-
cież niepełnosprawni rozwijają 
się i dojrzewają jak wszyscy inni 
ludzie – to truizm, ale trzeba go 
powtarzać, bo jest to wiedza spo-
łecznie niechciana. Wszystkie te 
problemy i nieporozumienia by-
łyby mniej jaskrawe, gdybyśmy 
nauczyli się traktować osoby nie-
pełnosprawne jako pełnoprawne 
jednostki ludzkie – na tych sa-
mych zasadach, jak każdego in-
nego człowieka. Ten aspekt pracy 
z osobami niepełnosprawnymi jest 
dla nas niezwykle istotny. Teatr 
jest nie tylko szansą wyrażenia sie-
bie, ale też przepustką do świata, 
sposobem uczestnictwa w życiu. 
Staramy się jak najwięcej jeździć, 
spotykać się z ludźmi, nawiązywać 
nowe kontakty. Dla wielu naszych 
podopiecznych wyjazd z teatrem 
do innego miasta, na obóz czy 
warsztaty był pierwszą prawdziwą 

podróżą w życiu. Kiedy zorgani-
zowaliśmy pierwszy letni warsz-
tat w Hodyszewie, okazało się, że 
sama zmiana miejsca, zaledwie na 
kilka dni, była dla dzieci i rodzi-
ców tak silnym wzruszeniem, że 
w wielu oczach zakręciły się łzy. 
Organizujemy obozy integracyjne 
i międzynarodowe – spotykamy 
się z Polakami z Litwy. Staramy 
się też o nawiązanie współpracy 
z Białorusią. Bardzo wspiera nas 
Wspólnota Polska. W listopadzie 
2008 byliśmy na takim małym 
tournee na Litwie. Uczestnicy 
warsztatów dogadują się wspania-
le, zaprzyjaźniają się, mają swoje 
sympatie. Ostatnio mieliśmy taki 
przypadek, że zwolniło się jedno 
miejsce, więc zabraliśmy chłopca, 
który akurat nie grał w przedsta-
wieniu – koniecznie chciał jechać, 
żeby spotkać się ze swoją przyja-
ciółką z Litwy. Wartość takich kon-
taktów, takiej formy wychodzenia 
do świata jest nieoceniona. 

Czy warsztaty ograniczają się 
tylko do zajęć teatralnych?

– Robimy bardzo różne rzeczy: 
są zajęcia plastyczne, uczymy się 
recytacji, a ostatnio nawet chodze-
nia na szczudłach. To też pomysł 
pani Ani i jej męża, który wykonał 
specjalne, niskie szczudła. Tech-
nikę wykorzystywaną w Teatrze 
Snów, udało się przenieść do na-
szej pracy i niedawno zagraliśmy 
pierwsze w historii zespołu przed-
stawienie uliczne z wykorzysta-
niem szczudeł.

Stowarzyszenie istnieje pięć 
lat i – z tego, co zostało powie-
dziane – wygląda na projekt 
w trakcie dynamicznego roz-
woju. Skąd przyszliście, dokąd 
zmierzacie?

– Kiedy zaczynaliśmy, najważ-
niejsze było pokonanie „prozy 
życia”: musieliśmy się nauczyć 
pozyskiwać fundusze, pisać wnio-
ski, trzeba było nawiązać kontakty 
z innymi organizacjami, znaleźć 
dobrą księgowość, wystarać się 
o siedzibę. Od niedawna mamy 
własne lokum w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym. Cieszymy się przychylnością 
dyrekcji. Nasza młodzież jest wy-
robiona społecznie. Zaczynaliśmy 
pracę z dziećmi, które niebawem 
będą dorosłymi ludźmi. I tu poja-
wia się problem, a jednocześnie 
wielkie wyzwanie na przyszłość. 
Nie chcemy, by nasza współpra-
ca kończyła się wraz z uzyska-
niem pełnoletniości. Dlatego już 
w tej chwili staramy się rozwijać 
wolontariat osób niepełnospraw-
nych, by spożytkować ich aktyw-
ność społeczną. Przynajmniej dla 
niektórych będzie to szansa na 
pełne uczestnictwo w życiu, spo-
sób obrony przed powrotem do 
czterech ścian, przed ponownym 
zamknięciem się w sobie. 

Czy przewidujecie też wspar-
cie w poszukiwaniu pracy?

– Myślimy o tym. Zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych w Pol-
sce, to ciągle „ziemia jałowa”. 
Nie ma sprawnego mechanizmu 
zawodowej aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych. Takie doraźne 
działania, w efekcie których ktoś 
komuś pomaga znaleźć pracę, nie 
rozwiązuje problemu. W naszym 
województwie praktycznie nie 
działa system spółdzielni socjal-
nych, nie ma programów wspie-
rających samozatrudnienie ludzi 
niepełnosprawnych. Czytam sporo 
na ten temat, biorę udział w szko-

leniach… Nie wiem, jaki będzie 
efekt, ale ten temat traktuję jako 
jedno z najważniejszych zadań 
Stowarzyszenia na najbliższą przy-
szłość. Rozbudziliśmy wiele pra-
gnień, marzeń, wyzwoliliśmy w na-
szych podopiecznych pozytywny 
potencjał, którego zmarnowanie 
byłoby po prostu nieetyczne.

Wierzy pani w powodzenie 
tych działań?

– Wierzę. Rok temu kupiliśmy 
czarne gniazdko elektryczne z za-
miarem zamontowania go w swo-
jej siedzibie, o ile kiedyś taką bę-
dziemy mieli. Może to śmieszne, 
ale kiedy patrzyłam kilka dni temu, 
jak mąż Ani przykręca to gniazd-
ko w naszej sali teatralnej, pomy-
ślałam, że marzenia się spełniają. 
Jak się bardzo czegoś chce i robi 
wszystko, by zrealizować swój cel, 
to nie ma rzeczy niemożliwych.

Dziękuję za rozmowę.

Pani Ludmiła Bogalska w remontowanej sali teatralnej w budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku

Rok temu kupiliśmy 
czarne gniazdko 
elektryczne z zamia-
rem zamontowania 
go w swojej siedzibie, 
o ile kiedyś taką bę-
dziemy mieli. Może to 
śmieszne, ale kiedy 
zobaczyłam to samo 
gniazdko na ścianie 
naszej sali teatralnej, 
pomyślałam, że ma-
rzenia się spełniają. 
Jak się bardzo czegoś 
chce i robi wszystko, 
by zrealizować swój 
cel, to nie ma rzeczy 
niemożliwych. 
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Z narodzinami fotografii zrodzi-
ło się też pytanie, czy jest ona su-
biektywnym, czy też obiektywnym 
przedstawianiem rzeczywistości 
– dokumentem, fikcją, kreacją? 
Rzecz jasna w wielu przypadkach 
możemy ocenić jednoznacznie, iż 
przedstawiona na zdjęciu rzeczy-
wistość nie jest zastaną, a stworzo-
ną, wyreżyserowaną. Czy fotore-
portaż jednoznacznie obiektywnie 
pokazują zastaną rzeczywistość 
skoro to fotograf albo przypadek 
decyduje, na co i kiedy pada spoj-
rzenie obiektywu?

Wiele zależy od tego, kiedy nastę-
puje pstryk! A o tym decyduje ten, kto 
to robi. Decyduje, co chce pokazać 
widzowi, stara się przekazać to, co sam 
widzi. Dzięki takiemu subiektywizmo-
wi zdjęcie może zwrócić uwagę na to, 
co mogłoby ujść naszej uwadze. Foto-
grafia jest w stanie pokazać nam nowe 
oblicze dobrze znanej rzeczywistości.

Niepełnosprawność intelektualna 
niekiedy naznacza twarze – podobnie 
jak choroby czy starość. Dla niewpraw-
nego obserwatora, osoby z Zespołem 
Downa wydają się niemal jednakowe 
– odpowiadają podręcznikowemu ryso-
pisowi. Tak jak nam, białym mieszkań-
com Europy, wszyscy Chińczycy wydają 
się tacy sami (Chińczykom, żyjącym po-
śród innych Chińczyków wszyscy Eu-
ropejczycy zlewają się w jedną postać). 
Wystarczy jednak przyjrzeć się uważ-
nie, by z anonimowego tłumu zaczęły 
wyłaniać się konkretne twarze, posia-
dające indywidualne, niepowtarzalne 
cechy. Okazuje się, że osoby z Zespo-
łem Downa bardzo różnią się nie tyl-
ko zewnętrznie, ale też mają bardzo 
różnorodne usposobienia i charaktery.
Spotkałam się kiedyś z opinią, że dzieci 
specjalnej troski są dobre i wspaniałe. 
Wszystkie – niejako ze swej natury. Jed-
nak ci, którzy pracują z takimi osobami, 
bądź z nimi żyją na co dzień, wiedzą, 

Inni jak wszyscy... 
że są to dzieci statystycznie rzecz biorąc 
jak każde inne – jedne miłe, pogodne, 
życzliwe, inne są niegrzeczne, złośliwe, 
wredne... Jedne myją zęby, inne dłubią 
w nosie… Mówmy więc o nich bez 
patosu i bez kpiny.

Po kilku latach pracy w szkole spe-
cjalnej wiem, że bycie rodzicem dziec-
ka niepełnosprawnego intelektualnie 
może być niewyobrażalnie trudne, 
ale wiem też, że można być z takiego 
dziecka dumnym. Można być dumnym 
rodzicem. 

Nie jest prawdą, że im większa nie-
pełnosprawność intelektu, tym większy 
ból istnienia. Kiedy jesteśmy wobec 
osób z taką specyfiką uczciwi i życz-
liwi potrafią być w swoich światach 
szczęśliwi. Może nawet szczęśliwsi niż 
większość z nas – jak się nam wyda-
je – pełnosprawnych intelektualnie... 
Może tak naprawdę to świat sprawnych 
czyni ich niepełnosprawnymi.

Nie sposób unikać rozgraniczenia 
niepełnosprawni i sprawni. My i Oni. 
Ci Inni. Chodzi tylko o to by nie nazna-
czać tej inności ani odrobiną gorszości 
– nie wartościować pochopnie.

Lubię portrety. Zamykają na zawsze 
chwilę nie zawsze oczywistego pięk-
na. Chciałam żeby bohaterowie tych 
zdjęć wyglądali tak, jak ja ich widzę. 
Młodzi, niepowtarzalni ludzie. To moje 
subiektywne spojrzenie może jest tak 
naprawdę obiektywną prawdą o tym, 
że każdy jest choć trochę piękny.

Zamieszczone tu zdjęcia przedsta-
wiają uczniów Szkoły Przysposabia-
jącej Do Pracy przy Zespole Szkół 
Nr 16 w Białymstoku. Jest to szkoła 
ponadgimnazjalna – stanowi kolejny 
etap edukacji, przysposabia do samo-
dzielnego życia, pozwala dorosnąć, 
często już dorosłym metrykalnie oso-
bom, wprowadza do świata, który jest 
światem wszystkich ludzi. 

Anna Butkiewicz
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JAK WSZSZYYSCY...
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„iarą naszych lat jest 
lat siedemdziesiąt / lub, 
gdy jesteśmy mocni, 

osiemdziesiąt…” – napisał Psal-
mista. I mimo upływu całych wie-
ków, niewiele pod tym względem 
się zmieniło. Umierająca przyja-
ciółka Anny Markowej, gdy po 
operacji krtani nie mogła mówić, 
napisała na kartce: „Z perspek-
tywy szpitala ludzkie gadki, na 
przykład o komputerze, Interne-
cie i rzeczywistości wirtualnej są 
kompletnym idiotyzmem. Biolo-
gia jest niewirtualna i niezmien-
na, niestety. Słaby postęp nauk 
biologicznych w stosunku do 
technicznych, to wstyd dla ludzi. 
Zamiast luksusowych zabawek 
(bo to są luksusowe zabawki) dla 
dorosłych, należałoby pomyśleć 
jak złagodzić piekło związane 
z biologią.”
To bodaj jeszcze jeden dowód 

na zupełną odrębność świata ży-
wych i umarłych, czy umierających. 
Trudno bowiem zgodzić się, że 
rozwój nauk technicznych odbywa 
się kosztem biologicznych. Pierw-
sze – można powiedzieć – przy-
należą do „naszego” świata, a ich 
nieustanny postęp, dzięki geniu-
szowi ludzkiego rozumu, wydaje 
się nie mieć żadnych ograniczeń. 
Tymczasem biologia ze swojej 
natury naznaczona jest śmiercią, 
której tajemnicy nie potrafimy roz-
wiązać. A jednak Anna Markowa 
opatrzyła ten zapis zdaniami wy-
rażającymi najgłębszą solidarność 

Niech jeszcze trochê zostanie z nami…
(o Annie Markowej i jej twórczości literackiej)

z przyjaciółką: „Rozumiem Natę. 
Myślę i czuję podobnie”.

Gdyby śmierci nie było...
Ks. Jan Twardowski, który wiele 

miejsca w swojej pogodnej prze-
cież poezji poświęcił cierpieniu 
i śmierci, ujął rzecz całą w zaska-
kującym swoistą prostotą paradok-
sie: „Gdyby śmierci nie było nikt 
z nas by już nie żył”. Zupełnie in-
aczej myślimy wszakże o śmierci 
w sensie ogólnym, niż wówczas, 
gdy dotyczy nas samych, albo 
naszych bliskich, zwłaszcza tych, 
których kochamy. Nawet Jezus – ja 
czytamy w Ewangelii – zapłakał 
nad śmiercią Łazarza, co zostało 
jednoznacznie odebrane przez 
świadków zdarzenia: „Oto jak go 
miłował” (J 11,36). 

Anna Markowa, kiedy spo-
glądam na jej twórczość jako za-
mkniętą już całość, od dawna, bo 
od niemal dwudziestu lat podjęła 
w swoim pisarstwie niezwykły 
dyskurs z umarłymi. Zapoczątko-
wał ten nurt zbiorek Coraz mniej, 
wydany w 1992 roku, ale wier-
sze składające się na ten tomik 
związane są z przeżyciami autor-
ki z początku roku 1989, kiedy 
to, 1 lutego, zmarł nagle znako-
mity białostocki poeta, Wiesław 
Kazanecki. Jeden zaś z wierszy 
z kolejnego zbiorku Moja piękna 
ciemnowłosa (1995), zatytułowa-
ny Stary cmentarz, to przejmująca 
modlitwa o zachowanie pamięci 
o naszych zmarłych:

„M

Anna Zofi a Markowa – urodzona 
8 stycznia 1932 w Lublinie, zmarła 

18 sierpnia 2008 w Białymstoku, 
współczesna polska pisarka, poetka, 

autorka tekstów piosenek. Ukoń-
czyła fi lologię polską na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. W okresie 
studiów była redaktorem naczelnym 
pisma studentów KUL-u „W młodych 

oczach”. W roku 1956 rozpoczęła 
pracę w miesięczniku „Kamena”, 

następnie w lubelskiej rozgłośni Pol-
skiego Radia. Od 1959 roku miesz-

kała na Śląsku, w Opolu, gdzie 
pracowała jako redaktor w radiowej 

redakcji literackiej. W 1976 prze-
niosła się do Białegostoku. Autorka 

wielu nagrodzonych słuchowisk, 
reportaży, felietonów. Debiutowała 

na łamach prasy w 1953 roku. Trzy-
krotna laureatka Nagrody Literackiej 
im. Wiesława Kazaneckiego w 1992, 

1995 i 2001 roku. Twórczość Anny 
Markowej znalazła miejsce między 
innymi w książkach i leksykonach: 
Czesława M. Bartelskiego „Polscy 
pisarze współcześni 1944-1970”, 

„Polscy pisarze współcześni 1939-
1991”, Piotra Kuncewicza „Leksykon 

polskich pisarzy współczesnych” 
i „Poezja polska” (od 1956 roku), 

„Słownik współczesnych pisarzy pol-
skich” (praca zbiorowa, Państwowa 

Akademia Nauk, Instytut Badań Lite-
rackich), „Kto był kim w drugim obie-

gu” (praca zbiorowa, PAN, Instytut 
Badań Literackich). Anna Markowa 

jest też autorką wielu tekstów piose-
nek, między innymi dla Ireny Santor, 

Sławy Przybylskiej, Joanny Rawik, 
Marii Koterbskiej. Pisarka należała 

do warszawskiego oddziału Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich. Była od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi, 

Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Ofi -
cerskim za działalność w dziedzinie 

upowszechniania kultury.
Dorobek twórczy: „Akwarium” (1959) 

– miniatury i opwiadania, „Czas 
bez tytułu” (1961) – poezje, „Urlop” 
(1961) – opowiadanie, „Wieczory” 

(1965) – powieść, „Wczorajsze” 
(1966) – powieść, „Piętnaście kar-

tek” (1966) – miniatury literackie, 
„Bilet w jedną stronę” (1970) – po-

wieść, „Obiekt strzeżony” (1977) 
– powieść, „Matka wiosenna” 

(1978) – poezje, „Dojrzałość do 
jutra” (1985) – felietony, „Rozwałka” 

(1989) – powieść, „Coraz mniej” 
(1992) – poezje, „Moja piękna ciem-

nowłosa” (1995) – poezje, „Bracia 
najmniejsi” (1998) – poezje, „Dłu-

gożywie” (2001) – proza, „Ciemny 
lakier” (2002) – poezje, „Nikt nie lubi 

Kasandry” (2005) – poezje. 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/

Anna_Markowa

Anna MarkowaAnna Markowa
(1932-2008)(1932-2008)
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Boże przeszłości
Panie przetrwania
Otocz opieką
Ten stary cmentarz
Niech jeszcze trochę 
Zostaną z nami
Ci, których twarze 
Chcemy pamiętać

Szczególnie poruszające wyda-
je się zakończenie: „Niech dotrwa 
jutra / Co wczoraj było.” To już 
nie tylko modlitwa, ale zaklęcie, 
dobrze znane większości z nas. 
Nie godząc się z nieuniknionym 
rozstaniem, próbujemy przedłużyć 
ów moment choćby o jeden dzień, 
a nawet o godzinę czy jedną chwi-
lę. Jak bardzo powszechne są te 
przeżycia, świadczy najlepiej nie-
pojęta popularność  j e d n e g o  
wersetu z jakże bogatej poezji ks. 
Jana Twardowskiego: „Śpieszmy 
się kochać ludzi tak szybko od-
chodzą”. Nawet ci, którzy nie prze-
czytali żadnego utworu kapłana-
poety, znają to zdanie, rozumiejąc 
je – i chyba słusznie – jako wyraz 
najgłębszej miłości, z którą trzeba 
się spieszyć, by zdążyć, by później 
nie powtarzać choćby innych słów 
tego poety:

Żal że się za mało kochało 
że się myślało o sobie
że już się nie zdążyło
że było za późno

choćby się teraz pobiegło
w przedpokoju szurało
niosło serce osobne
w telefonie szukało
słuchem szerszym od słowa
[…]

wszystko już potem za mało
choćby się łzy wypłakało
nagie niepewne

Rozmowy ze zmarłym
Anna Kamieńska, znakomita nie 

tylko poetka, ale i eseistka, zapisała 
w swoim Notatniku, że w jej do-
świadczeniu poeta zwykle wyprze-
dzał człowieka. Najpierw pewne 
sprawy z jakąś tajemniczą koniecz-
nością pojawiały się w wierszach, 
a dopiero potem musiała zmagać 
się z nimi w życiu. Wydaje mi się, 
że tak właśnie było też w przypad-
ku Anny Markowej. 

Poetka na pewno przeżyła na-
głą, nieoczekiwaną śmierć w sile 
wieku kolegi po piórze. Tym bar-
dziej, że znali się jeszcze z Opo-
la, gdzie zamieszkała po studiach 
w Lublinie, a Kazanecki rozpoczął 
studia na miejscowej polonistyce 
i należał do Koła Młodych przy 
opolskim oddziale Związku Lite-
ratów Polskich. Była to wszakże 
jedynie znajomość starszej, zreali-
zowanej już literacko koleżanki 
z młodym poetą. Zmieniło się to 
w jakiejś mierze w Białymstoku, 
dokąd Anna Markowa przyjechała 
w roku 1976, ale nie można po-
wiedzieć, by Wiesław Kazanecki 
należał do jej bliskich przyjaciół. 

I oto, po jego śmierci, poetka 
napisała osobny cykl wierszy-roz-
mów ze zmarłym. W krótkim czasie 
powstało dziesięć utworów poprze-
dzonych fragmentami poezji Kaza-
neckiego, oznaczonych datą – 1989. 
W inicjalnym liryku Anna Markowa 
wydobyła jakże znamienny cytat: 
„Nie wiem czy mam przyjaciół / Bo 
milczenie jest wciąż między nami”, 
w relacji do którego napisała:

Bywa też milczenie
W którym więcej słów ważkich 
Niż w rozmowie
Wystarczy je rozpoznać
Wyosobnić 

Oddzielić od innych milczeń
Chociaż to trudne
Ponad miarę
Naszych gonitw powszednich
Codziennego krzyku

Jednak spróbujmy
Tak właśnie
Pomilczeć
Blisko siebie      

W kontekście moich wcześniej-
szych uwag, zakończenie wier-
sza przynosi jakże jednoznaczne 
określenie relacji między piszącą 
a zmarłym: „…spróbujmy / … / 
Pomilczeć / Blisko siebie”.

To bardzo znamienne wyznanie, 
zwłaszcza kiedy znamy późniejszą 
twórczość Anny Markowej. Źródła 
zaś owej – jeśli idzie o twórczość 
– nowej sytuacji szukałbym w bio-
grafii autorki, raz jeszcze odwołu-
jąc się do słów Anny Kamieńskiej, 
która powtarzała, że poezja to bio-
grafia, „zwykła droga ludzkiego 
życia”. 

A życie autorki Biletu w jedną 
stronę od początku naznaczone 
było tymczasowością. Wcześnie 
utraciła ojca, dzieciństwo przy-
padło na lata wojny, potem, jako 
osoba o „niedobrym” życiorysie, 
mogła wybrać tylko jedną uczel-
nię, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
znakomitą, ale w zasadzie zamy-
kającą jakiekolwiek możliwości 
swobodnego wyboru pracy. De-
biutowała w słynnej, jednak nie-
mal niewspominanej nawet przez 
samych zainteresowanych antologii 
…każdej chwili wybierać muszę, 
zawierającej poezje młodych auto-
rów z kręgu inspiracji chrześcijań-
skich, wydanej w roku 1954 przez 
Instytut Wydawniczy PAX, z któ-
rego to Stowarzyszenia większość 

młodych wystąpiła w 1955 roku. 
Warto zaś dodać, że były tam ta-
kie nazwiska, jak Zbigniew Herbert 
(z 22 wierszami!), Jerzy Krzysztoń 
czy Anka Kowalska, autorka gło-
śnej później powieści Pestka. 

Po krótkim pobycie w Lublinie, 
wyjechała do Opola, gdzie – moż-
na powiedzieć – w pełni zrealizo-
wała swoje aspiracje na różnych 
polach twórczości: prozy, poezji, 
słuchowiska, a nawet piosenki. 
Na opolskich festiwalach, a potem 
w całym kraju, jej teksty śpiewa-
ły: Maria Koterbska, Irena Santor, 
Joanna Rawik, Sława Przybylska, 
Maryla Rodowicz, Ali-Babki… 
W Katowicach wydawała książki, 
współpracowała z miejscową tele-
wizją. A mimo to, jak wyznała po 
latach, po pewnym czasie Opolem 
była już zmęczona, podobnie jak 
Katowicami. 

Na twórczym wygnaniu
I wówczas przyjechała do 

Białegostoku, skąd otrzymała 
interesującą propozycję objęcia 
obowiązków zastępcy redaktora 
naczelnego rozgłośni radiowej. 
Stanowisko to dla tak aktywnej 
pisarki okazało się na dłuższą 
metę po prostu przysłowiową kulą 
u nogi. Dlatego wykorzystała stan 
wojenny, by z niego zrezygnować 
i w pełni poświęcić się pisaniu.

Ostatecznie – jak się wydaje 
– owe białostockie prawie wygna-
nie (bo pisarka nigdy nie czuła się 
w naszym mieście zbyt dobrze!) 
okazało się bardzo twórcze jeśli 
chodzi o pisarstwo Anny Marko-
wej. Po latach głębokiego zanu-
rzenia w życiu społecznym i towa-
rzyskim, przyszła jakże pracowita 
samotność. Nie znaczy to, że Anna 
Markowa odsunęła się od ludzi. 

„[...] Pamiętać o mrówczych 
zamkach warownych. Omi-
jać je ostrożnie, żeby nie 
spłoszyć skrzętnych robot-
nic, nie zakłócić spokoju 
królowej. 
Pamiętać o tym, co nie 
dane nam, a zaledwie wy-
pożyczone na dzień, na 
miesiąc, na chwilę. 
Pamiętać o ludziach żyją-
cych po swojemu. O szep-
tuchach i piastunkach 
niebożąt. O duszyczkach, 
pracowitych nawet po odej-
ściu. O rzeźbiarzach dziw-
nych aniołów. O cichutko, 
pokornie umierających wio-
skach. O ucieczkach stąd 
i powrotach. O wszystkim.
Pamiętać: jakkolwiek jest, 
Bóg stworzył wieś, a diabeł 
miasto.”

[Zapomnieć, pamiętać 
(w:) Długożywie, 
wyd. Trans Humana, 
Białystok 2001 r., s. 74]

Czemu odchodzisz

                    Sylwii

Czemu odchodzisz
Jeszcze nie pora
To młode ciało
Tak spragnione doznań
Jak sucha ziemia
Życiodajnej wody

Czemu odchodzisz
Przecież miałaś zostać
Do bujnej wiosny
Do sytej jesieni
Do nowych wierszy
Ledwie narodzonych

Jutro na wietrze
Zatańczą dmuchawce
Podobne tobie
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Przeciwnie, jeszcze bardziej się do 
nich zbliżyła, ale inaczej niż wcze-
śniej.  S z u k a ł a  tych, szczególnie 
sobie bliskich, którzy – można po-
wiedzieć – także jej potrzebowali. 
A że w ciągu niezwykle aktywnego 
życia spotkała bardzo wiele osób, 
jej wybory jak najlepiej świadczą 
o intuicji, podobnie jak nowe zna-
jomości, z których bynajmniej nie 
zrezygnowała.

Śmierć Wiesława Kazaneckiego 
otworzyła ów nurt, który zaowoco-
wał naprawdę znakomitą poezją: 
tomem Moja piękna ciemnowłosa, 
z tytułowym cyklem poświęconym 
matce; zbiorem Bracia najmniejsi. 
Wiersze dla Renaty, zawierającym 
dwa cykle liryków poświęconych 
zmarłej przyjaciółce, z którą roz-
mowy podjęła wkrótce w książce 
prozatorskiej Długożywie; i wresz-
cie niezwykłą książką poetycką 
Ciemny lakier. Dodajmy jeszcze 
to wszystko, co zrobiła dla młodej, 
niepełnosprawnej fizycznie poet-
ki, Sylwii Chorąży, zachęcając do 
pisania, przekonując, utwierdzając 
w wartości powstających wierszy, 
zabiegając o ich publikację i sty-
pendia dla autorki, wreszcie po  
przedwczesnej śmierci, poświęca-
jąc jej jakże wzruszające liryki.

Przestrzeń tego okresu twór-
czości Anny Markowej zamyka się 
więc – ujmując rzecz nieco sym-
bolicznie – między rozmowami 
ze zmarłymi a zapisem własnej 
samotności. 

W jednym ze spotkań z Kaza-
neckim w przestrzeni słowa, po-
etka nawiązała do jego wiersza: 
„…bagaże już spakowane / czemu 
nikt nie odjeżdża?”:

Już wkrótce odjedziemy
Ale bez bagaży 

Zostaną na peronie
Byle jak rzucone
Bladym konturem przemkną
Cienie naszych twarzy
Sekundą błyśnie światło
W ostatnim wagonie
[…]

Już wkrótce odjedziemy
W powietrzu zostanie
Półgest taki bezradny
Milczenie o pomoc
Wasze oczy pajęczo
Zasnuje niepamięć
Zabierzcie te bagaże
I wróćcie do domu

Trudno nie zauważyć, że śmierć 
w tym wierszu jest jednak bardziej 
tematem, niż realnym doświad-
czeniem. I nie wynika to z niemal 
piosenkowego charakteru tekstu. 
Zwróćmy uwagę choćby na ten 
wers: „Milczenie o pomoc”.

Dotknięcie śmierci
W Długożywiu, gdzie autor-

ka toczy rozmowy z ostatnimi 
zapiskami umierającej w straszli-
wych męczarniach, uśmierzanych 
na krótko morfiną, okaleczonej 
przez operację krtani, przyjaciół-
ki, wszystko wygląda już zupełnie 
inaczej. Dominuje tu nie milcze-
nie, ale pojawiający się nierzadko 
potworny, rozdzierający krzyk:

„Są momenty – pisała przyjaciół-
ka – kiedy myślę, że lepiej byłoby 
nie dożyć tej operacji. Nie wyobra-
żałam sobie takiej mieszanki bólu 
i obrzydzenia. Jestem tylko kawał-
kiem mózgu wpakowanym w ja-
kieś obce ciało. Nie wiedziałam, 
że coś podobnego może istnieć 
i śmie nazywać się mną. Słusznie 
mówi się: w cierpiącym człowieku 
widzieć Krzyż Boga. I potrafię. Ale 

nie wobec siebie. Listy piszę pogod-
ne i rzeczowe, tak też rozmawiam 
na kartkach. Po raz pierwszy coś 
pękło. Nienawidzę siebie – jej.”

„Wyjechałam z uczuciem, że zo-
stawiam coś ważniejszego niż to, do 
czego wracam – pisała z kolei Anna 
Markowa. – Mąż, dzięki Bogu, zdro-
wy. Synowie od dawna »na swoim«. 
Czyli co? Jakieś narady, sesje, kon-
ferencje, spotkania, z których nie-
wiele wynika. Aktywność pozorów. 
Pozory aktywności. Telefony. Ktoś 
z kimś pokłócił się. Ktoś kogoś wy-
gryzł ze stanowiska. […] Zjadliwy, 
toksyczny szum informacyjny. Nie 
można pisać. Zbyt duszno w beto-
nowym bloku, za hałaśliwie. Nata 
zazdrościła mi zwyczajnie tego, że 
ruszam się, wsiadam do pociągu, 
wysiadam, kogoś witam, rozma-
wiam z kimś. Nieważne o czym. 
Śpię, chociaż nie zawsze spokojnie. 
Jem, kiedy jestem głodna. Chodzę. 
Nieważne dokąd i po co. Normal-
ność. Nawet byle jaka. Nawet tan-
detna. Ale normalność.”

We wcześniejszej książce de-
dykowanej Renacie, wielkiej przy-
jaciółce „braci najmniejszych”, 
Anna Markowa napisała w wierszu 
Ciemny krzyk:

Łopoczą skrzydła
W ciemnej rozpaczy
I nic już nie ma
Tylko krzyk

Wronie pisklęta
Dosięgły ziemi
Lot był pionowy
A one nielotne

Te niemowlęce
Miękkie żółte dziobki
Zawsze otwarte
Więc w śmierci tak samo
Czarnym kwileniem

Wołały do matek
Burzliwą chmurą
Kłębiących się wokół
[…]

Zanim więc – jak to ujęła w in-
nym utworze – Dłużniewice zmarłej 
przyjaciółki trafiły do jej snów, osob-
ny cykl poświęciła bezbronnym wo-
bec ludzi zwierzętom, składając jej 
w ten swoisty sposób hołd. Kiedy 
zaś zdobyła się już na słowa przy-
wołujące pamięć o Renacie, nie kry-
ła żalu, że tak wiele z ich przyjaźni 
pochłonął czas:

Gdybym wiedziała
Że oddali się
Tak wcześnie
Nie darłabym
Na banalne strzępki 
Jej listów

Tyle w nich było 
O braciach najmniejszych
I o nas
Gdyż w istocie
Jesteśmy podobni
[…]

Odnajdywała w tekstach zmarłej 
słowa, które dopiero teraz, po jej 
śmierci, nabierały nowego znacze-
nia. „Każdy z nas – pisała Renata 
– nosi w sobie własną śmierć, jak 
nowotwór. Rodzi się ona wraz z na-
mi, rośnie i rozwija, aż wreszcie nas 
przerasta”. Anna Markowa powta-
rzała, że wszystko to, ich przyjaźń, 
życie samo „Krótko trwało / Od 
wczoraj / Do dziś…”, zaś cykl po-
święcony zmarłej zakończyła przej-
mującą modlitwą:

Pomódl się za mnie
Gdy tracę nadzieję
I nawet drzewa

w s p o m n i e n i e

Ślady 

Moja piękna 
Ciemnowłosa matka 
Wrzuciła kamień 
W milczącą wodę stawu 

Wróżyła 
Albo chciała zostawić 
Dziecinny ślad 
Gestu 
Dnia 
Godziny 

Miała rację 
Pamiętam 
A przecież tyle 
Zapomniałam skrzętnie 

Zabronię 
Mojej pięknej 
Ciemnowłosej wnuczce 
Bawić się 
Śladem na wodzie 

[Moja piękna ciemnowłosa, 
Ofi cyna Wyd. 
Twoja Książka, 
Białystok 1995, 
s. 38–39]
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Nie są mi przyjazne
Spoglądam w ciemność
W porze – kiedy dnieje
A kiedy mroczno
Nie potrafię zasnąć
[…]

Pomódl się za mnie
Gdyż jestem bez domu
W murach z betonu
Umiera się w ciszy
Nie wracaj sennie
Po prostu się pomódl
Jeśli cię słucha
To i mnie usłyszy
Wiersze dla Sylwii

Można sądzić, że to niezwykłe 
przeżywanie śmierci najbliższej 
przyjaciółki w jakiejś mierze okre-
śliło stosunek Anny Markowej do 
poznanej właśnie młodziutkiej, 
a naznaczonej nieuchronną śmier-
cią Sylwii Chorąży. Już po jej śmier-
ci napisała w Słowie wstępnym:

„Znam jej poezję, ale nie znam 
tej niewiarygodnie trudnej, bole-
snej codzienności, której każdy 
dzień był wyzwaniem przekra-
czającym siły kruchej, delikatnej, 
wrażliwej dziewczyny, gasnącej 
jak płomyk świecy na wietrze. […] 
Nie wiemy niczego, bo panicznie 
boimy się śmierci. Nie chcemy 
i nie potrafimy jej oswoić. To znak 
czasu. Piętno epoki, która czyni 
ze śmierci telewizyjne widowisko 
albo spycha ją w zimną anonimo-
wość szpitalnych sal. Nie zawsze 
tak było, ale tak jest”.

Sylwii poświęciła kilka przej-
mujących wierszy, jak ten zatytu-
łowany Nikt nam nie powie:

Wierzyłaś wbrew wierze
I nawet rozpacz
Zmieniała się w ufność

Nikt bardziej od ciebie
Nie zasłużył
Na wysłuchanie
Nikt piękniej od ciebie
Nie marzył
I nikt nie powie
Nam jeszcze obecnym
Czy nadaremnie

Nikt nam nie powie
Bo On jest milkliwy
Oszczędza znaki
Swojego istnienia
Może je chowa
Dla świętych proroków

A może...

W innym posunęła się jeszcze 
dalej; po wyznaniu: „Wierzyła 
w miłość / Niepoznaną / W dotyk 
czułych dłoni / W pełne popłochu 
/ Drżenie ciała…”, zwróciła  się 
do Stwórcy słowami, które muszą 
budzić dreszcz: „Jeśli jej nie dasz / 
Tego co zabrałeś / Zanim się stało 
/ Zwątpię”. 

Niech nas nie pokona 
„zwykłe przemijanie”
W ciągu niemal dwudziestu lat 

Anna Markowa utrwalała w pa-
mięć o bliskich i najbliższych, 
z największym oddaniem towa-
rzyszyła umierającym, spiesząc się 
i będąc zawsze na czas z miłością, 
a gdy odeszli, żegnała ich tym, co 
miała najcenniejsze – poetyckim 
słowem. Miejmy nadzieję, że na-
szej pamięci o autorce Długoży-
wia nie pokona – by nawiązać 
do jej wierszy – „normalne zwykłe 
przemijanie”, że pozostanie wśród 
nas znacznie dłużej niż „jeszcze 
trochę…”

Waldemar Smaszcz

Waldemar Smaszcz: – Nie. 
Natomiast nie ulega wątpliwości, 
że cierpienie sprzyja tworzeniu. 
Osobista tragedia może być im-
pulsem do obudzenia tkwiących 
w człowieku talentów, może 
wznieść jego działania artystyczne 
na wyższy poziom.

Cierpienie sprawia, że nasze 
postrzeganie, rozumienie, do-
świadczanie świata staje się głęb-
sze. W efekcie stajemy się wraż-
liwszymi, lepszymi odbiorcami 
sztuki. Jeżeli człowiek ma ogra-
niczone możliwości ruchowe, nie 
jest w stanie podróżować, nawet 
codzienne przemieszczanie się po 
mieście sprawia mu trudność, siłą 
rzeczy ogranicza się do przestrzeni 
najbliższego otoczenia, domu, cza-
sem wręcz jednego pokoju. Nie-
możność podróży rekompensuje 
sobie podróżami w wyobraźni: 
poświęca się lekturom, słuchaniu 
muzyki, oglądaniu filmów, itp. 
Taki człowiek ma wielką przewa-
gę nad innymi odbiorcami sztuki 
– ma znacznie więcej wolnego 
czasu, który może przeznaczyć na 
wyjątkowo uważne studiowanie 
dzieł sztuki, na kontemplację.  

Wszystko to sprzyja pogłębio-
nemu odbiorowi sztuki, poszerza-
niu wrażliwości. Jeżeli taka osoba 

Czy cierpienie 
mo¿e zrodziæ 
sztukê?

została obdarzona dodatkowo ta-
lentem, może dojść do jego obu-
dzenia.

NIKE: – Czy mógłby pan po-
dać jakiś przykład?

– Z polskiego podwórka zna-
mienny jest przykład Hipolita 
Cegielskiego. Wybitny humanista, 
językoznawca, teoretyk literatury 
i pedagog, pod wpływem życio-
wych zawirowań został sprzedaw-
cą, a następnie producentem ma-
szyn rolniczych. Gdyby nie to, że 
stracił pracę nauczyciela i musiał 
szukać innych źródeł utrzymania, 
prawdopodobnie nigdy nie odkrył-
by w sobie talentów technicznych 
i – jakbyśmy dzisiaj powiedzieli 
– menadżerskich. 

To przykład rozbudzenia 
talentu technicznego u huma-
nisty. A przykład odwrotny 
– rozbudzenie artysty w czło-
wieku korzystającym pełnymi 
garściami z życia?

– Marcel Proust. Urodził się 
w bogatej rodzinie mieszczań-
skiej. W młodości miał opinię 
lwa salonowego, estety i snoba. 
Podejmował próby literackie, jed-
nak brakowało mu zapału i sys-
tematyczności w pracy. I pewnie 

Hiob i żona, Albrecht Dürer

Prometeusz skowany, Rubens

Cierpienie jest kluczem do 
wrót twórczości. Wskażcie 
mi tego złodzieja, który je 

otworzył wytrychem radości.
Stanisław Czosnowski

Cierpienie wymaga więcej 
odwagi niż śmierć.

Napoleon I

Najszybszym rumakiem nio-
sącym nas do doskonałości 

jest cierpienie.
Johannes Eckhart
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dzisiaj jego nazwisko nie byłoby 
szerzej znane, gdyby nie choro-
ba. Proust od dzieciństwa cierpiał 
na astmę. Nasilenie choroby zbie-
gło się w czasie ze śmiercią ojca, 
a zaraz potem ukochanej matki. 
Osobista tragedia – paradoksal-
nie – przyniosła mu niezależność 
finansową; Proust odziedziczył 
po ojcu ogromny spadek. Chory, 
uwolniony od troski o byt, przestał 
uczestniczyć w życiu publicznym 
– przez ostatnie lata praktycznie 
nie opuszczał swojej sypialni. Wy-
ciszone korkowymi wykładzinami 
pomieszczenie pozwalało mu spać 
w dzień, a noce w całości poświę-
cić na pisanie. To, co dla innych 
byłoby wyrokiem, dla niego stało 
się szansą. Na trwałe zapisał się 
w literaturze światowej. Dzięki 
temu, że stworzył „W poszuki-
waniu straconego czasu”, dzisiaj 
jego nazwisko jest znane bodaj 
wszystkim zainteresowanym pro-
zą – nawet tym, którzy jego cyklu 
powieściowego nigdy nie czytali. 
Stworzył niebywałe dzieło – jed-
no z najważniejszych w literaturze 
światowej. Życiowa tragedia stała 
się dla niego przepustką do nie-
śmiertelności. Pokonał nie tylko 
chorobę, ale nawet śmierć. Jan 
Lechoń w wierszu „Proust” pisze:

W półmroku sennej lampy jakieś 
dziwne cienie, 
Zapach lekarstw duszący, twarz 
blada jak chusta. 
To nic. To tylko zwykłe ostatnie 
zdarzenie, 
I trudno, by dziwiło Marcelego 
Prousta. 

Jak słońce, gasnąc w pysznych 
promieni efekcie, 
Zachodzić się nie wzbrania 

i świecić nie żąda, 
Tak on powoli opis poprawia w ko-
rekcie 
Tej śmierci, którą widzi i wie, jak 
wygląda

Proust oswoił się ze śmiercią 
za życia, uczynił z niej „zwykłe 
ostatnie zdarzenie”, logiczny finał 
choroby. Oswojona śmierć staje 
się elementem życia – pogodzenie 
z ostatecznym pozwala skupić się 
na życiu, dostrzegać je i rozumieć 
pełniej, niż są to w stanie zrobić 
ludzie zanurzeni w egzystencji, za-
biegani, zajęci tysiącem nieistot-
nych spraw.

Powiedzieliśmy, że cierpie-
nie, osobista tragedia może 
obudzić w utalentowanym 
człowieku twórcę. Czy może 
też wpływać na wzmożoną ak-
tywność czy jakiś gwałtowny, 
nie do pomyślenia w innych 
warunkach progres w rozwo-
ju talentu?

– Świetnym przykładem przy-
śpieszonego i dającego wspania-
łe efekty dojrzewania artysty pod 
wpływem życiowej traumy, jest 
Krzysztof Kamil Baczyński. Je-
żeli weźmiemy dzieła poetyckie 
Baczyńskiego, to możemy stwier-
dzić, że dorównują one dokona-
niom Zbigniewa Herberta na tym 
polu. To niesamowite, zważywszy 
na fakt, że Baczyński żył niespełna 
23 lata. Mimo to jego dojrzałość 
twórcza jest równa tej, którą osiąga 
poeta dożywający sędziwego wie-
ku. Baczyński napisał swój ostatni 
wiersz na dwa tygodnie przed wy-
buchem Powstania Warszawskiego, 
a więc i śmierci. W tym ostatnim 
wierszu dokonał niejako podsumo-
wania swojej twórczości, przywołał 

i zamknął wszystkie najważniejsze 
wątki i idee swojej poezji, jakby 
żegnał się z życiem. Stąd odszedł 
jako dojrzały, spełniony poeta. 
Gdyby nie zginął, mógłby już nic 
nie napisać lub zacząć w pewnym 
sensie wszystko od początku – jako 
poeta narodzić się powtórnie lub 
zamilknąć.

Skąd tak silne doświadczenie 
śmierci u młodego, wkraczające-
go dopiero w dorosłe życie męż-
czyzny?

– Dla Baczyńskiego, jak i u wie-
lu twórców tamtego okresu, woj-
na, łamiąca podstawowe natu-
ralne prawo człowieka do życia, 
była osobistą katastrofą. To był 
ten rodzaj wstrząsu etycznego, 
po którym dalsze życie wydaje 
się niemożliwe. Stąd świadomość, 
że wszystko trzeba zakończyć już 
teraz – wypełnić swoje poetyckie 
posłannictwo i zamilknąć. Tadeusz 
Borowski, rówieśnik Baczyńskie-
go, przeżył wojnę. Pisał, założył 
rodzinę… Przeżył Baczyńskiego 
o siedem lat, ale w jakimś sensie 
jego życie się skończyło się dużo 
wcześniej. Wojna była kresem 
wszystkiego, w co wierzył, kim 
był. Popełnił samobójstwo mając 
niespełna 30 lat.

Do obecnego wydania NIKE 
napisał Pan tekst poświęcony 
Annie Markowej – poetce, któ-
rej nie ma już wśród nas, a któ-
ra w ostatnich latach życia zma-
gała się chorobą odbierająca jej 
kontakt ze światem. Czym dla 
poety jest utrata wzroku? Czy 
tutaj też może dojść do pozy-
tywnego przezwyciężenia wła-
snej niemożności, wykorzysta-
nia go w procesie twórczym?

– Musimy rozróżnić dwa przy-
padki: ludzi, którzy są ociemniali 
od urodzenia i tych, którzy w wy-
niku różnych okoliczności tracą 
lub utracili wzrok w wieku doj-
rzałym. W czasie studiów miesz-
kałem z kolegą, który przeszedł 
w dzieciństwie chorobę Heine-
go-Mediny. Jego płuca miały jed-
ną trzecią normalnej wydolności. 
Miał zdeformowane ciało. W wielu 
sytuacjach potrzebował pomocy, 
ale świadomość uzależnienia od 
innych ludzi była dla niego upoka-
rzająca. W związku z tym, nawet 
postępując w dobrej wierze, trze-
ba było zachować wielką delikat-
ność. Wiedział, że mu w różnych 
sytuacjach pomagam, ale nie zno-
sił litowania się nad sobą. Mówił 
wprost: nie potrzebuję współczu-
cia. Zachorowałem mając półto-
ra roku i nigdy nie przebiegłem 
stu metrów. Nie wiem, co to jest 
poczuć wiatr we włosach, szyb-
kość, siłę mięśni – nie cieszyłem 
się własną sprawnością, młodzień-
czą siłą. Mogę o tym czytać, ale to 
dla mnie abstrakcja. Podkreślał, że 
nie cierpi z tego powodu, że nie 
jest tak sprawny, jak jego równo-
latkowie. Wie o tym, że tak jest, 
ale tego nie przeżywa, nie tęskni. 
Bo nie można tęsknić za czymś, 
czego nigdy się nie doświadczy-
ło. Podobnie ze wzrokiem. Zna-
komitym przykładem jest życie 
Róży Czackiej, założycielki zakła-
du dla ociemniałych w Laskach. 
Pochodziła z arystokratycznego 
rodu. W młodości spadła z ko-
nia i w następstwie odniesionych 
obrażeń stopniowo traciła wzrok. 
Rodzice, wiedząc o tym, że cho-
roba jest nieodwracalna, uczyli ją 
żyć w ciemnościach. Kiedy jeszcze 
widziała, zawiązywano jej oczy 

Wielkość z cierpieniem 
zawsze chodzi w parze, 

w najwyższe szczyty grom 
bije.

Adam Asnyk

Ogród rozkoszy ziemskich – Piekło

Człowiek, który nie stawia 
czoła cierpieniu, nie 

akceptuje życia. Ucieczka 
przed cierpieniem jest 

ucieczką przed życiem.
Josef Kard. Ratzinger

Każdy człowiek potrzebuje 
stale nawet pewnej ilości 

trosk, 
cierpień lub biedy, tak jak 

okręt potrzebuje balastu, by 
płynąć prosto i równo.

Arthur Schopenhauer 

należy zgodzić się
pochylić łagodnie głowę

nie załamywać rąk
posługiwać się cierpieniem 

w miarę łagodnie
jak protezą

bez fałszywego wstydu
ale także bez niepotrzebnej 

pychy
Zbigniew Herbert

Szczęście jest zdrowe 
dla ciała, 

ale to troska rozwija siły 
ducha.

Marcel Proust

Pieta, Michał Anioł

Cierpieniem koronowanie, 
Caravaggio
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i uczono poruszać się, radzić so-
bie z codziennymi sprawami tak, 
jak to robią ludzie niewidomi. Kie-
dy w pewnym momencie utraciła 
wzrok, nie przeżyła szoku – była 
już przystosowana do życia ze 
swoim kalectwem. Doświadczenie 
to pozwoliło jej nabrać przekona-
nia, że człowiek ociemniały nie 
musi być bez reszty skazany na 
pomoc otoczenia i z tej refleksji 
zrodził się pomysł założenia zakła-
du w Laskach. Skoro ona nauczyła 
się żyć w ciemnościach, to i in-
nych można tego nauczyć. Tyle, że 
w Laskach nie kształcono poetów, 
tylko przyszłych rzemieślników. 
My mówimy o twórczości…

Właśnie: czy utrata wzroku 
może wpłynąć w jakiś pozytyw-
ny sposób na twórczość?

– Mam znajomego i bardzo ce-
nionego przeze mnie poetę, któ-
ry stopniowo traci wzrok. Jego 
wiersze fascynują umiejętnością 
zachwycania się prostymi sprawa-
mi, widokami, zjawiskami przyro-
dy. Ludzie zdrowi nie zatrzyma-
ją się w podróży, żeby obejrzeć 
zachód słońca: wydaje nam się, 
że zdążymy go jeszcze dziesiątki, 
może tysiące razy zobaczyć. Te-
raz mamy ważniejsze, jak nam się 
wydaje, sprawy. On pochyla się 
nad drobiazgami, ma czas, żeby 
zachwycać się faktem, że może wi-
dzieć rozkwitające kwiaty, że jesz-
cze dostrzega jak pięknie i zielono 
robi się na wiosnę, jak zmienia się 
park każdego dnia. Nie śpieszy 
się nigdzie, nie używa samochodu 
– porusza się pieszo i patrzy z za-
chwytem na to, co nam wydaje się 
zwykłe, banalne, niewarte dłuż-
szego oglądania. To trochę tak, 
jak z książkami: jeszcze nie tak 

dawno dawałem prezenty paniom 
w księgarniach, żeby zdobyć jakiś 
tytuł – teraz, kiedy każdą książkę 
można praktycznie bez problemu 
dostać, zdarza się, że odkładam 
zakupy na potem, bo mam pilniej-
sze wydatki.

Przekonanie, że jeszcze ze 
wszystkim zdążymy, bywa bar-
dzo zawodne…

– Oczywiście. I to nie tylko 
w przypadku naszego zdrowia, 
naszego ciała, które z dnia na 
dzień może odmówić nam posłu-
szeństwa. Nawet tak zdawałoby 
się obliczalna i pewna rzecz, jak 
książka, może się nam wymknąć. 
Ostatnio odłożyłem „na później” 
zakup potrzebnego mi tomu z se-
sji naukowej poświęconej Jerzemu 
Pietrkiewiczowi. Mogłem go bez 
problemu kupić w 2000 roku. Nie 
kupiłem. Kiedy próbowałem zro-
bić to potem, okazało się, że tylko 
dzięki prywatnym kontaktom i pół-
rocznym poszukiwaniom, niemal 
cudem udało mi się do tej pozycji 
dotrzeć. Odzyskiwanie tego, co 
przegapiliśmy w sobie, w naszej 
obserwacji i przeżywaniu świata 
jest znacznie trudniejsze, często 
okazuje się niemożliwe. Nie mając 
kłopotów ze zdrowiem, ufając, tak 
kruchej przecież, niezawodności 
własnego organizmu, lekceważy-
my takie „błahostki” jak zachód 
słońca. Mój przyjaciel zaś opisuje 
w zachwycie zachód słońca, bo 
wie, jakim darem jest możliwość 
podziwiania tego cudu. Nie odkła-
da „na później”, bo wie, że następ-
nej okazji może nie być. Rozumie, 
że życie toczy się inaczej, ale jed-
nocześnie nie może się nadziwić 
ludziom, iż nie biegną do parku, 
by zobaczyć pękające pąki, roz-

wijające się z nich kwiaty i liście. 
Przecież jutro nie da się tego zro-
bić, bo nie będzie już pąków tylko 
liście i kwiaty – też piękne, ale 
zupełnie inne. A pąki będą dopie-
ro za rok… Zapisuje każde takie 
doświadczenie. Ma autentyczny 
talent poetycki i korzysta z niego 
pełnymi garściami…

Bo wie, jak cennym i niezwy-
kłym darem jest możliwość wi-
dzenia? Bo został doświadczony 
przez los, bo żyje ze świado-
mością, że kiedyś pogrąży się 
w ciemnościach?

– Często powtarzam, że od gła-
skania kora mózgowa się prostuje. 
Bruzdy powstają pod wpływem 
nieszczęść. Człowiek zadowolony
z siebie gnuśnieje, umysł niedo-
świadczany przez los gnuśnieje 
– jak by powiedział Słowacki, 
bez cierpienia duch się w nas 
zaleniwia. Każde spięcie, każda 
przeszkoda życiowa, to okazja 
do pogłębienia refleksji – trudy 
nas hartują, czynią wrażliwszymi, 
umożliwiają głębsze przeżywanie 
egzystencji. O tym mówi Norwid 
w „Ogólnikach”:

Gdy, z wiosną życia, duch Artysta
Poi się jej tchem jak motyle,
Wolno mu mówić tylko tyle:
„Ziemia – jest krągła – jest kulista!”
Lecz gdy późniejszych chłodów 
dreszcze
Drzew wzruszą, i kwiatki zlecą,
Wtedy dodać trzeba jeszcze:
„U biegunów – spłaszczona 
– nieco...”

Żeby dojść do tego, że Ziemia 
nie jest doskonałą kulą, trzeba coś 
przeżyć, zmagać się z cierpieniem. 
Zawsze grozi nam uproszczenie – 

w każdej sytuacji można dostrzec 
cud boży lub skwitować jakimś 
banalnym stwierdzeniem. Dlate-
go – może to niezbyt popularny 
pogląd, ale dla mnie prawdziwy 
– mniej wierzę psychologom, bar-
dziej dobrym pisarzom. Psycholog 
preparuje problem – twórca stara 
się dotrzeć do jego istoty, opisać 
go jak najpełniej.

Czy można stąd wysnuć 
wniosek, że cierpienie zawsze 
jest szansą, zawsze może przy-
czynić się jeżeli nie do rozkwitu 
twórczości, to przynajmniej do 
wzbogacenia naszego przeży-
wania świata?

– W ogólnym rozumieniu tak. 
Jednak cierpienie zawsze dotyczy 
konkretnego człowieka. Jeżeli jest 
w nas wola i siła, by cierpienie 
przekuć w doświadczenie, wy-
chodzimy zazwyczaj silniejsi z ży-
ciowych niepowodzeń. Jeżeli nie 
ma w nas tej woli, pozostaje tylko 
ból… Wtedy cierpienie ogranicza, 
może nas niszczyć. Jeżeli potrafi-
my w cierpieniu dostrzec szansę, 
możemy bardziej otworzyć się na 
siebie i świat. W przeciwnym razie 
zamykamy się we własnym bólu, 
tworzymy mur pomiędzy sobą 
i światem.

Łatwo o tym mówić nam, lu-
dziom zdrowym. Kiedy spotyka 
nas nieszczęście, zamykamy się 
w sobie, cierpimy w odosob-
nieniu…

– Wiele zależy od tego, jacy by-
liśmy wcześniej, zanim dotknęło 
nas nieszczęście. Przecież są ludzie, 
którzy obiektywnie mają wszelkie 
warunki ku temu, by być szczęśli-
wymi, a mimo to wszędzie widzą 
zło, brzydotę, nudę i bylejakość. 

Waldemar Smaszcz 
(ur. 20 grudnia 1951 r. 

w Gdańsku), polski historyk 
literatury, krytyk, eseista, 

tłumacz.
Studiował fi lologię polską 

na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu pod 
kierunkiem prof. Konrada 

Górskiego i prof. Artura 
Hutnikiewicza (1969–1974). 

Debiutował w 1975 r. w piśmie 
„Kontrasty”. Współpracował 

m.in. z „Inspiracjami”, 
„Ładem”, „Poezją”, „Literaturą”, 

„Tygodnikiem Kulturalnym”, 
„Kulturą”, „Kierunkami”, 

„Więzią”.
Autor kilkunastu książek 

autorskich oraz kilkudziesięciu 
wyborów wierszy poetów 

polskich we własnym 
wyborze i z autorskimi 

esejami. Zajmuje się poezją 
polską od Bogurodzicy po 

współczesność, publikuje też 
szkice poświęcone prozie 

polskiej, m.in. o ks. Jakubie 
Wujku, Henryku Sienkiewiczu, 

Bolesławie Prusie, Władysławie 
Stanisławie Reymoncie, Piotrze 

Choynowskim, Kazimierzu 
Wierzyńskim, Zofi i Kossak, 
Romanie Brandstaetterze.
Tłumaczył poezję Siergieja 

Jesienina, Walerego Briusowa, 
Josifa Brodskiego, 

Stanisława Szewczenki 
i innych współczesnych poetów 
ukraińskich. Opublikował (wraz 
ze Stanisławem Szewczen 
ką) w lwowskim wydawnictwie 
„Kamieniar” cztery zbiory 
poetów polskich w wersji 
polsko-ukraińskiej, zaopatrując 
je w krytycznoliterackie słowo 
wstępne i komentarze: Dlatego, 
że są. Antologia współczesnej 
poezji polskiej, Wisława 
Szymborska, Pod jedną 
gwiazdką, Czesław Miłosz, 
Poezje wybrane, Karol Wojtyła, 
Człowiek, duszpasterz, poeta.
Spośród opracowanych przez 
niego wyborów poezji Wiersze 
ks. Jana Twardowskiego 
uhonorowano nagrodą 
Warszawskiej Premiery 
Literackiej (styczeń 1993), 
Poezje zebrane Kazimierza 
Wierzyńskiego otrzymały 
Nagrodę Złotej Sowy na 
Targach Dobrej Książki 
w Warszawie (1994), antologia 
poezji eucharystycznej Światło 
pszennego chleba została 
wyróżniona na Targach 
Wydawców Katolickich 
w Warszawie (1997), a seria 
poetycka „Z listkiem” otrzymała 
w 1998 r. główną nagrodę; 
ukazało się w niej dwadzieścia 
przygotowanych przez 
Smaszcza tomów: w tym m.in.: 
Karol Wojtyła „Poezje Wybrane” 
(sześć wydań), Jan Twardowski 
„Blisko Jezusa” (siedem wydań), 
Kazimierz Wierzyński „Biblia 
polska”, Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska „Świat na 
słomce Bożej”, Jerzy Liebert 
„Poezje wybrane”, Ernest Bryll 
„Kto chce znać wiatr”, Jan 
Lechoń „Anioł polskiej doli”, 
Krzysztof Kamil Baczyński 
„Noc Wiary”, Jerzy Braun 
„Tancerz otchłani i inne wiersze”, 
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Ksiądz poeta Jan Twardowski po-
wtarzał, że najdalej od Boga są 
ponuracy. Jeżeli człowiek potrafi 
cieszyć się życiem, jeżeli ma dy-
stans do siebie, cechuje go posta-
wa empatyczna, łatwiej radzi sobie 
z trudnymi momentami w życiu.

Ma Pan w swoim życiu takie 
doświadczenia, które mogły 
Pana zniszczyć, a okazały się 
korzystne?

– Nie jest to nic, co można by-
łoby przyrównać do utraty wzroku 
czy ciężkiego kalectwa, ale… Cho-
ruję na astmę. W czasie studiów 
musiałem wziąć urlop dziekański. 
Zaliczyłem poprzedni rok akade-
micki ze średnią 4,9 (w starym 
systemie oceniania, w którym naj-
wyższą notą była piątka – przyp. 
red.) i nie mogłem studiować 
razem ze swoimi kolegami. Dla 
młodego, ambitnego człowieka to 
silny cios. Ponadto mieszkałem na 
trzecim piętrze w akademiku bez 
windy: zejść potrafiłbym sam, ale 
już wejść nie dałbym rady. By-
łem zamknięty, odcięty od świa-
ta. Z dzisiejszej zaś perspektywy 

mogę powiedzieć, że gdyby nie 
choroba, byłbym zupełnie innym 
człowiekiem. Przez okres choroby 
bardzo dużo czytałem, choć mia-
łem przerwę w nauce, intensywnie 
przyswajałem wiedzę. Wybrałem 
temat pracy magisterskiej. Kiedy 
wróciłem na uczelnię, umożliwio-
no mi indywidualny tok studiów 
– nie mogąc korzystać z szaleństw 
młodości, bo każda próba mogła 
się skończyć atakiem astmy, po-
święciłem się wyłącznie studio-
waniu. Dzięki temu nadrobiłem 
stracony rok i zdałem egzamin 
magisterski w tym samy czasie, co 
moi koledzy. Mało tego – korzysta-
jąc z indywidualnego programu, 
mogłem sobie wybierać zajęcia. 
W efekcie zamiast tracić czas na 
nudzące mnie wykłady, uczyłem 
się historii sztuki, muzykologii 
i trzykrotnie, u różnych prowadzą-
cych, uczestniczyłem w bardzo dla 
mnie ważnych ćwiczeniach z 20-
lecia międzywojennego. Mogę 
zupełnie szczerze powiedzieć, że 
choroba bardzo mi pomogła.

Dziękuję za rozmowę.

Człowiek wolny od cierpienia ma znacznie większe możli-
wości uczestnictwa w życiu. To piękne, ale jednocześnie 
ograniczające, szczególnie dla jednostek obdarzonych 
talentem. Chcąc zakosztować wszystkiego, odpowie-
dzieć na wszystkie propozycje składane przez życie, siłą 
rzeczy nie może się skupić tylko i włącznie na tworzeniu. 
Jest wielu utalentowanych muzyków, ale tylko nieliczni 
zostają wirtuozami – bo tylko nielicznych stać na to, by 
zrezygnować z atrakcji codziennej egzystencji i skupić 
się wyłącznie na doskonaleniu swego warsztatu i eks-
plorowaniu talentu.

Kazimiera Iłłakowiczówna 
„Okruszynki Nieba”, Tadeusz 
Gajcy „Ojczyzna z drżącego 
płomienia”, Jerzy Pietrkiewicz 
„Słowa są bez poręczy”. .
Otrzymał dwukrotnie nagrodę 
rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego za badania 
naukowe (1981 i 1991). 
Wielokrotny laureat 
Warszawskiej Jesieni 
Poezji w konkursie na esej. 
Dwukrotny laureat Nagrody im. 
Włodzimierza Pietrzaka (1984 
– Nagroda Młodych, 1997 
– Nagroda Literacka). W 1989 r. 
otrzymał Nagrodę Twórczą 
Wojewody Białostockiego, 
w 1999 r. – Nagrodę Prezydenta 
m. Białegostoku im. Wiesława 
Kazaneckiego, w 2000 r. 
– Nagrodę Twórczą Wojewody 
Podlaskiego oraz Ogólnopolską 
Nagrodę Literacką im. 
Franciszka Karpińskiego, 
w 2005 r. – Nagrodę im. Witolda 
Hulewicza. Odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi. 
W 2000 r. papież Jan Paweł 
II przyznał mu odznaczenie 
Najczcigodniejszego Krzyża Pro 
Ecclesia et Pontyfi ce.

wzorów i detali we wszystkim co 
nas otacza. Nawet w najzwyklej-
szej jakby się nam wydawało for-
mie. A z tego przecież składa się 
nasze codzienne życie i świat.

W chwili obecnej pragnę skupić 
się na doskonaleniu technik z za-
kresu grafiki komputerowej, nie 
wykluczam jednak spróbowania 
swych sil w tworzeniu za pomocą 
innych narzędzi. Z pewnością by-
łoby to dla mnie bardzo ciekawe 
doświadczenie.

Nie traktuję swoich prac jako 
dziel sztuki, to moim zdaniem za 
duże słowo. Tak samo wołałbym 
unikać słowa artysta. W moim 
przypadku użyłbym słowa twórca 
– w skromnym znaczeniu, użytego 
na określenie kogoś, kto zajmuje 
się działalnością twórczą.

Z uwagą śledzę dokonania 
innych artystów, z różnych kul-
tur i o różnych światopoglądach, 
jednak w tej chwili nie ma jednej 
konkretnej osoby, którą uważał-
bym za mistrza czy nauczyciela. 
Być może nie nadszedł dla mnie 
jeszcze taki czas.

Chciałbym, aby moje prace 
dotarły do jak największej rzeszy 
odbiorców. Być może zainspirują 
kogoś do twórczości w podobnym 
klimacie. Z własnego doświadcze-
nia wiem, że tworzenie mandali 
daje dużo radości oraz satysfakcji. 
Jest to bez wątpienia świetna for-
ma arteterapii.

Mirek Biedrzyński

Harmonia odnaleziona

w tworzeniu
Urodziłem się 29 stycznia 1974 

roku w Olsztynie, gdzie ukończy-
łem również zasadniczą szkolę 
zawodową o profilu stolarskim.
W Olsztynie mieszkam do dziś 
wraz z żoną Jolą oraz dziesięcio-
letnim synem Oskarem. Przed 
wypadkiem pracowałem w olsz-
tyńskim Lesie Miejskim jako pra-
cownik leśny.

W 1999 r. w wyniku pechowe-
go upadku z wysokości złamałem 
kręgosłup w odcinku szyjnym 
w konsekwencji czego doznałem 
porażenia czterokończynowego 
(tetraplegia) i od tamtej pory zmu-
szony jestem poruszać się na wóz-
ku. Moje zainteresowania skupiają 
się przede wszystkim na ochronie 
środowiska naturalnego, muzyce, 
literaturze oraz wszelkich innych 
przejawach ludzkiej aktywności 
twórczej. Przed wypadkiem oczy-
wiście interesowałem się sztuką, 
różnymi jej odmianami, przede 
wszystkim zaś literaturą i sztukami 
plastycznymi. Skupiałem się jed-
nak głównie na jej odbiorze. 

Tworzenie mandali daje mi 
sposobność kontaktu z własnym 
wnętrzem oraz ułatwia powrót do 
równowagi i harmonii. Możliwość 
wyrażania się w tego typu pra-
cach jest dla mnie również okazją 
do dzielenia się z innymi ludźmi 
przeogromnym bogactwem kształ-
tów i kolorów, zawartych w ota-
czającej nas przestrzeni. Wydaje 
mi się, że na co dzień często nie 
zwracamy dość uwagi na piękno 
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Jak (na)krêcono „Kulawych”
Film, który można opowiedzieć, to nie jest udany film – 

twierdził Michelangelo Antonioni. A zatem kilku facetów 
z Białegostoku ma wszelkie szanse na to, by stworzyć 
bardzo udany film. Bo o czym to jest – opowiedzieć 
bardzo trudno. 

No bo o życiu, o nich samych. O tym, czym się 
zajmują. O pasjach, fascynacjach, ale i o tym, 
jak sami robią film...

Damian: Że są na wózkach, ale świat 
się wcale dla nich nie zamknął. 

Adam: Nie robimy z siebie ludzi, 
którzy są nieszczęśliwi.

Maniek: Są jacy są. 
Maciek: Ja jeszcze nie wi-

dzę całości
Artur: Na pewno 

będzie ciekawe dla 
takiego zwykłego 
widza. Będzie za-
skakujące. 

Na początek 
trzęsienie ziemi… 
Kanapa, Maciek siedzi i opo-

wiada o sobie. Artur – na quadzie. 
Jarek za kierownicą samochodu, nuci 
o niekończących się szosach Ameryki. 

Jest ich sześciu, a właściwie siedmiu, bo 
razem ze Zdzisiem do ekipy dołączył jego syn, 
Damian. Od kilku tygodniu pod wodzą Krzyśka 
„Kizia” Kiziewicza i Tomka „Strzały” Adamskiego robią 
film dokumentalny. 

– Hydraulik nie musi o wszystkim wiedzieć. Bo ja jestem 
hydraulikiem z zawodu – Maniek Drewnowski wyjaśnia, 
dlaczego bierze udział w warsztatach. – A co ma hydraulik 
wspólnego z kamerą? Nic. Chyba że z ukrytą… – precyzuje.

Warsztatami zainteresował go Adam Kujawa: – Powiedziałem, że 
jedzie i pojechał. 

Ale nic na siłę – podkreślają zgodnie wszyscy świeżo upieczeni fil-
mowcy z tej ekipy. Projektów, w których mogą brać udział, jest dużo. 
Tydzień jest za krótki, żeby na wszystko znaleźć czas: psy, basen, golf, 
quady, szermierka, tenis, praca, a teraz jeszcze warsztaty filmowe… Wy-
jazd na zawody, dyżur w fundacji, jasełka, dzieci i żony, wizyta w szpi-

talu i rozmowa z osobami, do których właśnie zaczęło docierać, 
że ich życie już nigdy nie będzie takie jak do tej pory. 

– Ale wszystkich nas łączy Piotr – mówi Adam. 
Bo właściwe to od niego się zaczęło. Piotr Bendiuk 
(Stowarzyszenie ALPI) zaraził ich pomysłem zrobienia 

filmu dokumentalnego o sobie samych, podobnie 
jak wcześniej psami, golfem, basenem…

– Ale ja tylko rzucam coś i dalej nie inge-
ruję – zastrzega Piotr. I rzeczywiście: wy-

starał się o dotację z programu „Miasto 
Przyjaciół-Inicjatywa Pełnosprawni” 

współfinansowanego przez Urząd 
Miejski w Białymstoku, zorgani-

zował ekipę (Kizio i Strzała) 
i puścił w obieg informa-

cję, że zaczynają się 
warsztaty filmowe. 

I już. Każdy z tych 
ch łopaków,

 
k t ó r z y 

się zgłosili, 
miał jakiś inte-

res w nauczeniu 
się sztuki popraw-

nego trzymania kame-
ry i montowania gotowe-

go materiału filmowego. 
– Chodzi o spostrzeganie 

pewnych elementów, których widz 
nie dostrzega, a są istotne – tłumaczy 

Artur Dąbrowski. 
– Już sama obsługa kamery jest ciekawa. 

Jak się robi te klatki – dorzuca Jarek Gabriel. 
Adam Kujawa i Maciek Burzyński od lat fo-

to „Kameleon” 
(zrealizowane w duecie 
z Tomkiem „Strzałą” 
Adamskim) – bardzo 
ciekawa impresja fi lmowa, 
powstała podczas 
zajęć, prowadzonych 
przez Dagmarę Sowę 
i Pawła Chomczyka 
(Stowarzyszenie Promocji 
Artystycznej) w Domu 
Dziecka w Supraślu. 
Aktywnie działa także 
w „trzecim sektorze” 
– współpracuje ze szcze-
cińskim Monarem Babi-
goszcz, Stowarzyszeniem 
Droga, Stowarzyszeniem 
ALPI. Współpracuje rów-
nież z Teatrem Drama-
tycznym im. Aleksandra 
Węgierki: jest autorem 
animacji do spektaklu 
„Trumna nie lubi stać 
pusta” oraz „Gry w klasy 
– Komnata Cieni”, a także 
programów i plakatów te-
atralnych (m.in. do sztuk 
„Fantom bólu”, „Samotny 
zachód”, „Latający Cyrk 
Monty Pythona” oraz 
„Murdas. Bajka” w BTL-u). 

Krzysztof „Kizio” 
Kiziewicz

– białostocki artysta, 
mistrz sztuk różnych. 

Zajmuje się grafi ką i ani-
macją komputerową, jest 
tancerzem break-dance 

(słynna formacja WHSB), 
współtworzył m.in. kultowy 
spektakl taneczny „Moro-
sophus”, którego premie-

ra odbyła się 2006 roku 
w  Teatrze Dramatycznym 

w Białymstoku. 
Bliska jest mu kultura 
i sztuka ulicy, to m.in. 

z jego inicjatywy na ulicy 
Ogrodowej w Białymstoku 

powstało monumentalne 
murale o Białymstoku, 

jako miejscu przenikania 
się kultur, tradycji, religii. 

Prowadzi warsztaty fi lmo-
we i sam realizuje krótkie 
formy dokumentalne, wi-
deoklipy, miniatury fi lmo-
we. Jego ostatnie dzieło
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tografują. Warsztat filmowy 
to pokrewna dziedzina, stąd 
ich zainteresowanie zajęcia-
mi – chęć zdobycia nowych 
umiejętności w utrwalaniu rze-
czywistości na filmie. Mańka 
pociąga techniczna strona za-
jęć. Przy pomocy scyzoryka 
potrafił rozmontować, napra-
wić i zmontować z powro-
tem silnik samochodowy, to 
i z kamerą da radę. Damian 
Gabiński czasem przyjeżdża 
na warsztaty z tatą (to właśnie 
Zdzisiek), czasem sam.

– Tata trochę przygląda 
się, co ja robię, interesuje się, 
ale tak żeby sam do kompu-
tera, to nie! – uśmiecha się 
Damian, najmłodszy (15 lat) 
filmowiec. 

On też chyba ma najwięk-
sze doświadczenie filmowe 
z całej ekipy (nie licząc pro-
wadzących). Zrobił już dwa 
wesela dla ciotecznego ro-

dzeństwa. Trzeźwo ocenia, że jak 
na pierwszy raz, wyszło nieźle. Ale 
nauczyć się można więcej: które 
momenty wycinać, na które zwró-
cić uwagę w trakcie montażu, jak 
podłożyć muzykę pod film, jak 
zrobić, żeby przejścia pomiędzy 
kolejnymi scenami były płynne, 
a nie ostre. Ćwiczył, montując sce-
ny z zajęć golfa. 

– Jemu (Kiziowi) wycięcie tego 
zajęło pięć minut, a ja siedziałem 
trzydzieści pięć – śmieje się. 

Jednak montaż to dopiero kolej-
ny etap. Na początku były setki…

W pionie nie 
nagrywamy
– O sobie. Na począ-

tek: nazywam się Jarek 
– tłumaczy Jarek. Potem 
padały pytania. 

– Prywatne. O wypa-
dek, jak sobie z tym po-
radziłem. Co teraz robię, 
czym się zajmuję – wyli-

cza Adam. Pytania się powtarzają 
w każdej setce.

– Ale będzie zaskakująco, bo 
każdy z nas jest inny, inne ma za-
interesowania – dodaje Artur. 

– Inne ma złamania – śmieje 
się Jarek. 

Opowiadanie przed kamerą 
o sobie samym to też wyzwanie. 
Adam zwraca uwagę, że nie każdy 
ma łatwość w odkrywaniu siebie, 
że czasem w takich rozmowach 
trafiają się pytania głupie, z który-
mi nie wiadomo co zrobić. Kiedyś 
był gościem w pewnym programie 
telewizyjnym. Przed nagraniem 
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z prowadzącym ustalili, że nie 
będzie pytań w stylu „Jak zmieni-
ło się twoje życie po wypadku?”. 
Zaczyna się program i pada… „Jak 
zmieniło się twoje życie po wypad-
ku?”… Ręce opadają (Adam robi 
gest wyrażający zniechęcenie, po-
tem macha ręką – tak bywa i już).
Maciek podkreśla, że trudniej jest 
brać udział w nagraniu niż same-
mu robić zdjęcia. 

– Nie wiadomo, co osoba stoją-
ca za kamerą zrobi, na co zwraca 
uwagę, jak nas pokazuje. 

Jarek swoją setkę kręcił w sa-
mochodzie. Siedzi w środku, wy-
stawia rękę przez okno i lekko się 
kiwa w rytm muzyki: „Parę słów, 
parę nut, a całe serce chłonie, takie 
proste rymy, a w oku staje łza…” 
(„Radio”, Lonstar – przyp. red.).

– I ja tu odstawiam takie bo-
ogie-woogie dla papugi, bo my-
ślałem, że kamera jest wyłączona. 
A oni to kręcili! 

Oglądanie siebie na filmie to też 
ciekawe doświadczenie. Trochę 
trudne czasami…

– Mój głos mi się nie podoba… 
– tłumaczy Jarek. – Jak tak normal-
nie siebie słyszę, to jest ok., ale na 
filmie brzmi dziwnie. 

Takie sytuacje „ukrytej kame-
ry” to jednak wyjątek. We wszyst-
kich innych działaniach oni sami 
decydują co i gdzie kręcić. Robili 
zdjęcia na Węglówce u Piotra i Ali-
ny Bendiuków, gdzie mają zajęcia  
z psami i ćwiczą m.in. 

umiejętność precyzyjnego umiesz-
czenia kulki w dołku za pomocą 
kijka. U siebie na podwórku, w do-
mu podczas wykonywani zwykłych 
czynności. W najbardziej typowych 
dla nich sytuacjach. 

Mańka Kizio chciał nakręcić 
przy autobusie MPK. Pierwsze 
ujęcie: autobus zatrzymuje się, 
Maniek nie może wsiąść, bo to 
stary Ikarus, ma wysokie schodki. 
Drugie ujęcie: podjeżdża niskopo-
dłogowy empek, kierowca wysia-
da, pomaga Mańkowi. 

– Ale ja nie cierpię kierowców 
autobusów. I nie jeżdżę autobusa-
mi – tłumaczy cierpliwie Maniek. 

Z filmowanych obiektów warsz-
tatowicze zamieniają się też czasami 
w filmowców. W serwisie youtube.
pl znaleźć można sporo filmików 
wykonanych przez Artura (np. 
w Jarkiem w roli głównej), ale to 
były tylko amatorskie przymiarki. 
Teraz ważne jest jak zrobić zbliże-
nie, jak utrzymać w kadrze postać, 
jak skadrować szerszy plan, które 
elementy pokazywać… 

– A kto tak elegancko trzymał 
kamerę w pionie? W pionie nie 
nagrywamy – prowadzący ma za-
wsze rację. Cóż, czasami trzeba 
przypomnieć podstawy…

Komputerowa obróbka filmu 
daje dużo możliwości, ale sparto-
lonego ujęcia nie naprawi. 

– Trzeba od 

razu dobrze kadrować, potem 
możesz tylko minimalnie przy-
ciąć ujęcie. Dobry fotograf też robi 
już skadrowane foty, nie wycina 
– podkreśla Strzała. 

– Warto czasem grać detalami 
– przypomina Krzysiek. 

– Na jednej fotografii dużo więcej 
można zmieścić niż w jednej klatce 
filmu. Tu trzeba mieć i scenariusz, 
i jakiś plan pracy, ludzi, sprzęt – to 
podsumowanie Maćka. 

Sztuka ciekawego kadrowania 
to jednak pikuś, wobec sytuacji, 
kiedy trzeba jednocześnie trzymać 
i obsługiwać kamerę oraz dwa 
kółka wózka. Lepszy patent, to 
sytuacja, kiedy jeden operator sie-
dzi na wózku, a drugi ten wózek 
popycha. No i jaka perspektywa!

– Kizio cały czas się ekscytuje 
tym, że my możemy kręcić inne uję-
cia niż chodząc z kamerą – uśmie-
cha się Maciek. – A dla nas to dość 
typowa, codzienna perspektywa. 

…a potem napięcie ma 
nieprzerwanie rosnąć…
A zatem na początku będzie 

Maciek, który siedzi na kanapie. 
Maniek odjeżdżający samochodem. 
Artur na quadzie. Jarek w swoim 
aucie. Zdzisio zaparzający

herbatę. Adam na basenie… Bez 
wózków. 

– Potem trochę tego zwykłego 
radzenia sobie – dodaje Adam. 

– Że są na wózkach, ale świat 
się dla nich nie zamknął – uzupeł-
nia Damian. 

– Zamknęły się jedne drzwi, 
otworzyły inne – kończy Maniek. 

Ale całości sami jeszcze do koń-
ca nie widzą. Ich setki, ich własne 
filmy, nagrania, zmontowane ka-
wałki – to wszystko końcowej ob-
róbce poddadzą Krzysiek i Strzała. 
Premiera? Miała być na początku 
grudnia na Żubroffce, ale nie zdą-
żyli. Do końca roku jednak po-
winno się udać. Film zawiśnie na 
początku stycznia 2009 w Necie 
– www.alpi.piasta.pl. Pytam Kizia, 
jaki będzie tytuł:

– Wersja robocza, ale i ostatecz-
na to „Kulawi”. 

Anna Danilewicz
Fotografowali: 

Krzysztof „Kizio” Kiziewicz 
i Maciej Burzyński
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Tomek „Strzała” 
Adamski

– człowiek-orkiestra. Po 
pierwsze – fi lmowiec-

animator, członek FPA 
(Filmowe Podlasie Atakuje), 

wyróżniony w tym roku 
nagrodą AIR LULKA, czyli 

nagrodą dla najbardziej 
kreatywnej persony FPA. 

Jest współtwórcą kilku 
fi lmów krótkometrażowych. 

Po drugie – reżyser. 
Razem z Pawłem Jankiem 
Nazarukiem wyprodukował 

m.in. fi lmy: „Mistrz 
materaca” (FPA vol. 5), 
„Mr. Seler” (FPA vol. 4), 

a z Krzysztofem „Kiziem” 
Kiziewiczem paradokument 
pt.: „Kameleon”. Po trzecie, 
pojawia się na ekranie jako 

aktor. Po czwarte – nie tylko 
tworzy, ale i przekazuje 

wiedzę, prowadząc 
m.in. warsztaty fi lmowe 

(w Grodnie na Białorusi, 
w Supraślu, w Czarnej 

Białostockiej; z dziećmi

z domu dziecka, licealistami, 
osobami niepełnosprawnymi 
ruchowo”. Ponadto 
wykłada na Uniwersytecie 
w Białymstoku i kursuje po 
Polsce z kabaretem Widelec.

Projekt „Miasto Przyjaciół 
– Inicjatywa Pełnosprawni” 
powstał w ramach realizacji 
zadania publicznego 
„Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych” w 
okresie od 15.06.2008 
do 31.12.2008 zleconego 
przez Prezydenta 
Miasta Białegostoku. 
Realizatorem projektu 
jest Klub Sportów Psich 
ALPI przy Stowarzyszeniu 
Amicus. Autorem oraz 
koordynatorem projektu jest 
Piotr Bendiuk. Realizacja 
projektu była możliwa dzięki 
wsparciu Departamentu 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta w Białymstoku.
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tereotypy w życiu są 
wszechobecne, jednych 
dotykają bardziej in-

nych mniej. Co zrobić jeśli te 
stereotypy zawładną naszym 
życiem w 100%?
Grupa, ponad 200 osób z Bia-
łostockiej Archidiecezji, 
a prawie 8000 w całej Polsce, 
odważyła się stawić im czoła 
i pokazać ich całkowitą nie-
prawdę! 

Dom
Dla osób niepełnosprawnych, 

często przez lata nie funkcjonują-
cych w świecie zewnętrzym, dom 
stał się strefą bezpieczną, ale też 
pułapką – „złotą klatką”. 

– Bo co innego mogę robić, 
jak nie siedzieć w domu? – pyta 
Marcin – Sam z domu nie chcę 
wychodzić, boję się.  

– Czego się boisz?
– A bo ja wiem?
Czy Marcin sam wpadł w taki 

stan, czy ktoś mu w tym pomógł? 
To pytanie wydaje się być retorycz-
ne. Po ponad 3 letniej pracy z oso-
bami niepełnosprawnymi jestem 
pewien, że nie sami sobie robią 
krzywdę zamykając się w domu 
– pomagamy im w tym my wszy-
scy, „zdrowa” reszta społeczeństwa. 
Pomagamy bardzo skutecznie. 

Wśród innych ludzi
Przyzwolenie na zepchnięcie 

osób niepełnosprawnych na margi-

Ucieczka ze „z³o t ej klatki” jest mo¿liwa

S
nes życia zawodowego, kulturalno-
oświatowego, w ogóle na margines 
życia społecznego jest niezaprze-
czalne. Przyczyny i symptomy tego 
zjawiska są powszechne i łatwe do 
zauważenia: 
–  brak podjazdów dla „wózkowi-

czów”,
–  brak powszechnego stosowania 

sygnalizacji dźwiękowej (prak-
tycznie występuje tylko na wy-
branych skrzyżowaniach),

–  brak dostosowanych szkół, kin, 
restauracji,

– l udzie reagujący lękiem, protestu-
jący np. przeciwko wchodzeniu 
niewidomych z psem, przewod-
nikiem do apteki, księgarni, kina 
i innych miejsc publicznych,

–  niewystarczająca liczba miejsc 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
i innych ośrodkach, starających 
się pomóc w „istnieniu między 
nami pełnosprawnymi”,

– notoryczne blokowanie miejsc 
parkingowych dla niepełno-
sprawnych. 
Wymieniać można długo. Efekt 

jest oczywisty: jeśli osoba niepeł-
nosprawna decyduje się opuścić 
bezpieczne zacisze czterech ścian 
własnego domu, natrafia na taką 
ilość barier i negatywnych sygna-
łów z otoczenia, że jedynym roz-
wiązaniem wydaje mu się powrót 
do „złotej klatki”. Jeżeli nawet nie 
jesteśmy bezpośrednimi sprawca-
mi takiego obrotu spraw, przy-
zwalamy na opisane zachowania 
wobec osób niepełnosprawnych, 

Od października 2006 
roku Caritas w 44 ośrod-

kach prowadziła warsztaty 
„Indywidualne Ścieżki 

Kariery Zawodowej 
Szansą Dla Osób 

Niepełnosprawnych”. 
Warsztaty miały charakter 

zajęć grupowych jak i in-
dywidualnych. Uczestnicy 
warsztatów rozwijali swoje 

zdolności interpersonal-
ne, uczyli się poruszania 
po otwartym rynku pracy, 
korzystali z praktycznych 

porad: co mogą osiągnąć, 
gdzie znaleźć pomoc, 
gdzie załatwiać swoje 

sprawy. Zajęcia z peda-
gogiem, doradcą zawodo-

wym oraz psychologiem 
trwały 10 dni. Miały nie 

tylko charakter rehabilitacji 
zawodowej, ale i również 

rehabilitacji społecznej.
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staramy się, by szybko tam wró-
ciły do domu i – przynajmniej na 
jakiś czas – zrezygnowały z prób 
samodzielnego wychodzenia. To 
przykre, ale zazwyczaj boleśnie 
prawdziwe zjawisko. 

Wróbelek i Pan
Coraz częściej słyszymy o no-

wych pomysłach na „poprawę ja-
kości życia” osób niepełnospraw-
nych. Dobrze, że się coś w tej 
sprawie dzieje. Jednak efekty są 
wciąż mało zadowalające.

Prowadząc przez ponad dwa 
lata warsztaty psychologiczne dla 
osób niepełnosprawnych, starałem 
się przekonać uczestników, że są 
osobami w pełni wartościowymi, 
zdolnymi pokierować własnym ży-
ciem, mającymi prawo decydować 
o sobie. 

Zauważyłem też, że często nie 
postrzegają siebie jako kogoś, kto 
mógłby być potrzebny innym. 
Uczestnicy nie uważali siebie za 
osoby, które nie tylko potrzebują 
pomocy, ale też mogą ją nieść in-
nym ludziom. 

Praca warsztatowa nakierowana 
była na zmianę sposobu postrzega-

nia siebie przez osoby niepełno-
sprawne, głównie na drodze odkry-
wania ich zdolności, umiejętności, 
nieuświadomionych możliwości. 
Przecież niepełnosprawność – choć 
często zwykliśmy sądzić inaczej 
– nie odbiera człowiekowi woli, 
talentu, chęci do pracy. 

Mimo krótkiego czasu, jaki mo-
gliśmy ze sobą spędzić, udawało 
nam się odnosić znaczące sukcesy. 
Było to możliwe między innymi 
dlatego, że na warsztatach i po 
ich zakończeniu, w czasie spo-
tkań klubowych, uczestnicy mieli 
zapewnione wsparcie grupy. Gdy 
zostawali sami ze sobą i światem, 
czasem zderzenie z rzeczywistością 
kończyło się tak, jak w humorze o 
wróbelku.

Oto pewien pan był przeko-
nany, że jest ziarenkiem i bał się, 
że zostanie zjedzony przez wró-
belka. Po pomyślnie zakończonej 
terapii, pan wychodzi z gabinetu 
i oświadcza: „Wiem, że nie jestem 
już ziarenkiem i wróbelek mnie 
nie zje”. Jednak po chwili wraca 
biegiem do gabinetu i zaniepoko-
jony pyta terapeutę: „A wróbelek, 
czy on też wie, że już nie jestem 
ziarenkiem?”.

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, 
proces aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych musi zaczynać 
się od początku. Kto jest w tym 
wszystkim „wróbelkiem”? To prze-
cież my i nasze zachowania, o któ-
rych wspomniałem wyżej. 

Pojawia się pytanie, czy tylko 
nieustanne przebywanie w klu-
bach, na warsztatach terapeutycz-
nych, w domach samopomocy czy 
innych ośrodkach pobytu dzienne-
go daje osobom niepełnospraw-
nym szansę na dobre samopoczu-
cie, na czerpanie satysfakcji z życia, 

na uwolnienie się od lęków przed 
otoczeniem? Nie. To tylko spowo-
duje, że „złota klatka” zwiększa 
swoje rozmiary, ale pozostanie da-
lej miejscem zamkniętym, miejscem 
uwięzienia. Co gorsza, stanie się 
jeszcze szczelniejsza, niż dotych-
czas. Należy szukać sposobów po-
mocy osobom niepełnosprawnym 
nie tylko w ich walce z niepełno-
sprawnością, ale również – na ile 
to możliwe – ze stereotypami.

Praca
Stan wiedzy – należałoby po-

wiedzieć: brak wiedzy – o pra-
wach pracowniczych osób niepeł-
nosprawnych, o możliwościach 
dofinansowania ich pracy przez 
PFRON i inne instytucje jest na 
Podlasiu zastraszający. Podstawo-
wych informacji brakuje nie tyl-
ko samym niepełnosprawnym, ale 
przede wszystkim pracodawcom. 
Nie traktujmy tego jak rozgrzesze-
nia: nieznajomość prawa nigdy nie 
usprawiedliwia, za to zazwyczaj 
szkodzi. Obu stronom. Dlatego 
– pozwalam sobie na mały apel – 
szukajmy informacji o swoich pra-
wach, możliwościach i obowiąz-
kach. Nie bądźmy bierni! Jeśli sam 
pracodawca nie wie, jakie korzyści 
daje zatrudnianie osób niepełno-
sprawnych, sami możemy mu to 
podpowiedzieć. Pamiętajmy praca 
sama do nas nie przyjdzie. Pracy 
musimy szukać – jak wszyscy. Bę-
dąc niepełnosprawnymi, nie mo-
żemy się chronić tylko za murami 
zakładów pracy chronionej. Jest ich 
po prostu za mało. Musimy rywali-
zować na otwartym rynku pracy.

Jeśli chodzi o wiedzę o możli-
wościach zatrudniania ON, dofi-
nansowań, możliwościach stwo-
rzenia stanowisk pracy, prócz kilku 

spółdzielni pracy zajmujących się 
zatrudnianiem niepełnosprawnych 
oraz kilku Zakładów Pracy Chro-
nionej, wiedza taka praktycznie 
nie istnieje. Oczywiście nie należy 
uogólniać i trzeba przyznać, że są 
pracodawcy wiedzący co nieco na 
ten temat. Ciągle jednak jest takich 
ludzi i firm za mało. Być może 
potrzebne są warsztaty nie tylko 
dla osób niepełnosprawnych szu-
kających pracy, ale również dla 
potencjalnych pracodawców.

Warsztaty
Warsztaty, zgodnie z przyję-

tymi przez nas założeniami, nie 
rozwiązują problemu zatrudnienia 
niepełnosprawnych. To zaledwie 
początek drogi do społecznego 
usamodzielnienia się. Rozmawiając 
z uczestnikami warsztatów, ludźmi 
w różnym wieku, musiałem zmie-
rzyć się z padającym z ich strony 
pytaniem: „Czy ja już przegrałem 
swoje życie?”. To straszne, lecz 
bardzo ważne pytanie. Nie wystar-
czy tylko poklepać po ramieniu 
i powiedzieć – „Nie, nie. Będzie 
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dobrze.” Chcąc zaprzeczyć, należy 
wskazać konkretne rozwiązania 
– udowodnić sens walki o siebie 
na przykładach z życia konkret-
nego człowieka. Otworzyć przed 
nim możliwości, dać szansę na 
zmianę.

Ponad 90 osób, które skorzysta-
ły z warsztatów w Białymstoku nie 
widziały nigdy na oczy Powiatowe-
go Urzędu Pracy, nie mówiąc już 
o tym, że do momentu rozpoczę-
cia warsztatów nie byli zarejestro-
wani jako bezrobotni. Wymiernym 
efektem naszej wspólnej pracy jest 
to, że ponad 70 osób znalazło za-
trudnienie. Jeszcze większa liczba 
uczestników uregulowała swoje 
sprawy prywatne, urzędowe. Wy-
starczyło 10 dni – tyle czasu miał 
każdy z uczestników warsztatów. 
Tylko 10 dni by zmienić sposób 
na życie. By wyjść z domu.

Oczywiście łatwo jest mówić 
to teraz po wszystkim, gdy trud-
ności zostały przezwyciężone, 
gdy udało się komuś skutecznie 
pomóc. Z drugiej strony wielkim 
dopingiem do działania jest świa-
domość, że pomagając komuś 

dosłownie przez chwilę, możemy 
zmienić całe jego życie!

I w tym miejscu chciałbym po-
kusić się o apel do wszystkich, 
którzy czytają ten artykuł: poma-
gajmy innym, bez względu na to, 
czy jesteście Państwo osobą pełno-
sprawną, czy nie – nie ma to zna-
czenia. Możemy poświęcić się na 
chwilę innym, a przez to darować 
komuś nowe, lepsze życie. Nie na 
chwilę, lecz często na trwałe. Gdy 
uda nam się uruchomić w drugim 
człowieku chęć do zmiany, gdy 
pokażemy mu lepszą alternatywę 
jego życia, gdy popchniemy go na 
tory zmiany, w wielu przypadkach 
okaże się, że dalsza pomoc nie 
będzie już potrzebna, że człowiek 
potrafi i chce sam radzić sobie 
z własnym życiem. Jednak ktoś 
musi zacząć ten proces. Potrzeb-
ny jest ten pierwszy impuls, mała 
iskierka nadziei, by niemożliwe 
stało się wykonalne.

Marcin, o którym wspomniałem 
na początku tego artykułu, sam nie 
pozbędzie się lęku – tym bardziej, 
że sam nie wie, czego się boi. Mu-
simy pokazać Marcinowi (a takiego 
Marcina możemy znaleźć choćby 
za ścianą naszego własnego miesz-
kania), że możliwe jest inne życie, 
że nie musi być już – nikomu nie 
potrzebny – sam w domu lub zda-
ny na łaskę innych osób. 

Nie czekajmy na innych, którzy 
śpieszą z pomocą Marcinowi, gdyż 
takich osób w porównaniu do po-
trzeb, jest garstka. Pamiętajmy też 
o tym, że pomagając innym, mo-
żemy odnaleźć nowy sens wła-
snego życia. 

Krzysztof Urbańczyk 

Krzysztof Urbańczyk 
jest psychologiem, który 
uczestniczył w projekcie 

„Indywidualne ścieżki 
kariery zawodowej 

szansą dla osób 
niepełnosprawnych” 
prowadzonym przez 

Caritas Polska we 
współpracy z 44 

Ośrodkami diecezjalnymi 
Caritas na terenie całego 

kraju. Przedsięwzięcie 
fi nansowane było przez 

Europejski Fundusz 
Społeczny oraz 

Państwowy Funduszy 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.

rzedwojenna willa dys-
kretnie ukryta za kom-
pozycją, dziś już przy-

padkowych drzew, które 
zapomniały, jaką pierwotnie 
mały do spełnienia misję, jest 
szczególnym miejscem dla 
grupy ludzi wykraczających 
poza to, co było wcześniej. 
Z malarskiego punktu widze-
nia ta skromna bryła architek-
toniczna wtopiona w kame-
ralne arboretum, przypomina 
plamę pigmentu o tonacji 
ciepłej ochry z palety artysty, 
utrwalającego ostatni tego 
roku odcień zieleni drzew.
W tym, chciałoby się rzec, nie-

zwykłym i magicznym miejscu, 
czyli rzeczywistej „Przystani” dla 
twórców mających świadomość 
szczególnej roli sztuki w życiu 
człowieka, przekraczanie nie ozna-
cza wyłącznie przemieszczania się 
po precyzyjnie wyznaczonym, jed-
nowymiarowym torze, ale przede 
wszystkim osiąganie wyższych po-
ziomów samoświadomości, samo-
realizacji, samodoskonalenia, co 
można nazwać aktem wyzwalania 
artystycznej kreacji.

Od obserwacji do obioru
– Przekraczamy siebie – mówi 

jedna z uczestniczek warszta-
tów plastycznych prowadzonych 
w klubie „Przystań”, albowiem 
w nas objawiają się nowe twórcze 
właściwości.

W ¿yciu nie ma 
przypadków…

Zapada cisza zapowiadająca 
odgłos otwieranych drzwi prowa-
dzących nas do świata metafizyki. 
W taki niezwykły klimat rozmowy 
o sobie i własnej sztuce wprowa-
dza nas Ula Zajkowska – autorka 
malarstwa sztalugowego, rysun-
ków tuszem i ołówkiem, tkaniny, 
kolażu, gwaszy, grafiki kompute-
rowej, a nawet rzeźby z gliny. 

– W życiu nie ma przypadków 
– kategorycznie, z pasją i ekspre-
sją właściwą artystom, deklaruje 
Urszula Zajkowska.

Życie jest pojemną i ciągle 
otwartą opowieścią, pisaną przez 
nas samych siłą umysłu i woli, 
dynamiką wyobraźni i barwami 
emocji bądź nastroju. Gdyby pióro 
– dodaje malarka – było trzymane 
w ręku przypadku, życie stano-
wiłoby zbiór oddzielnych, wy-
izolowanych części, a nie spójną 
całość. 

Zapytanie o specyfikę jej twór-
czości czyni z biernego obser-
watora, kreatywnego widza oraz 
współtowarzysza artystycznej 
eskapady w wewnętrzny świat 
artystki. To, co wyróżnia Urszu-
lę Zajkowską to jej zjawiskowa 
żywiołowość, rzadko spotykana 
dynamiczność i wręcz uwodziciel-
ska ekspresyjność przekładające 
się na wszechstronność i wielo-
wątkowość tematyki, różnorod-
ność technik plastycznych, prawie 
reliefową fakturowość, bogactwo 
i złożoność walorów, zmysłowe 

P

Urszula Zajkowska 
– absolwentka Liceum 
Sztuk Plastycznych 
w Supraślu (1998 rok), 
ukończyła Studium 
Reklamy (kierunek 
– komunikacja wizualna) 
w Warszawie, obecnie 
studiuje na Politechnice 
Białostockiej, jest autorką 
wieludziełw dziedzinie - 
malarstwa sztalugowego, 
rysunku, grafi ki 
komputerowej, rzeźby, 
kolaż. Jej twórczość 
sytuuje się na pograniczu 
spontanicznego gestu 
i intelektualnego aktu.
Dzięki Klubowi „Przystań” 
powróciła do prawdziwego 
życia, albowiem sztuka 
i życie to jedność.
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operowanie kreską, finezyjną grę 
ze światłem i cieniem, pulsujące 
nasycenie smug pigmentu, a tak-
że zachłannością przestrzenną-rze-
czywistość przedstawiana zda się 
wylewać z malarskiego terytorium 
ograniczonego krawędzią płótna 
i zespalać się z realnym bytem. 
Jej twórczość jest takim zaczaro-
wanym wachlarzem rozpoście-
rającym się niezliczoną ilością 
plastycznych objawień urucho-
mionych nostalgią za przemijająca 
chwilą. Otóż z przyjemnością od-
najdujemy i pejzaż wykadrowany 
z melancholii pustych parkowych 
ławek pod czuwającymi po nad 
nimi wiązami iluzję nieskończono-
ści, przeczuwaną przez wijące się 
alejki rodem z baśniowego lasu, 
i wyniosłość neoklasycystycznej 
elewacji XIX wiecznego pawilonu 
pałacowego, i zmysłową dosłow-
ność dojrzałych owoców, układa-
jących się w kompozycję martwej 
natury, i przerażająco spersonifi-
kowane sylwety drzew obejmują-
cych swymi konarami niemal cały 
świat, jak również pochylone po-
staci kobiet, przesłonięte prozaicz-
nymi przedmiotami z rekwizytorni 
dnia codziennego.

Doskonały warsztat, 
twórcze widzenie świata
Ciekawe jest podejście autorki 

do technik plastycznego wyrazu, 
Z równym entuzjazmem oddaje się 
tradycyjnemu malarstwu olejne-
mu, rysunkom ołówkiem, tuszem, 
grafice komputerowej jak również 
tkaninie artystycznej czy inspirują-
cym, niejednoznacznym kolażom. 
Ta wyjątkowa łatwość poruszania 
się w obrębie różnych form sztuki 
świadczy o otwartym, twórczym 
nastawieniu do rzeczywistości, 

niechęci do jednowymiarowego 
pojmowania życia, zdolności re-
agowania na bogactwo zewnętrz-
nych bodźców oraz doskonałym 
przygotowaniu warsztatowym.

Prace Uli, wpisując się niewąt-
pliwie w nurt sztuki realistycznej, 
uprzedmiotowionej, próbują z do-
brym rezultatem przetranspono-
wać także pojęcia abstrakcyjne 
takie jak przemijanie, zanurzenie 
w czasie, osamotnienie, siła, do-
bro, zło, prawda. Tworzą swoiste, 
mocno sugestywne inscenizacje 
pomiędzy życiem a iluzją. 

Oczywiście skłonność do sto-
sowania różnorodności technik 
determinuje odpowiedni dobór 
środków plastycznych (np. fak-
tura, barwa). Artystka lubi mięsi-
ste powłoki płócien, papieru, płyt 
pilśniowych, co przywodzi jej na 
myśl plastyczność glinianej bryły 
czy miękkość kokonów przędzy.

Śmiałymi pociągnięciami cięż-
kiego od farby pędzla porusza się 
na płaszczyznach własnego arty-
stycznego terytorium. Pigmenty, 
tylko pozornie, rozlewają się poza 
granice Jej indywidualnej wizji al-
bowiem z upodobaniem podąża 
w kierunku uzyskania efektu ma-
larstwa akwarelowego. 

Rezygnuje z detali, utrwalany 
fragment rzeczywistości wypłu-
kuje z niepotrzebnych ozdobni-
ków, nieistotnych szczegółów. 
Dokonuje redukcji w imię syn-
tetyzacji , czytelności, szybszego 
skomunikowania się z odbiorcą. 
Szczególnie obrazy, utrzymane 
w konwencji magicznych pejza-
ży, przedstawiające parkowe aleje, 
przypałacowe kompozycje drzew, 
bryły architektoniczne ukryte za 
gąszczem pnączy, widoki nieba 
oświetlone impresjonistycznym 

słońcem podporządkowane są 
zasadzie tradycyjnie pojmowanej 
perspektywy, dzięki czemu zysku-
ją głębię, potęgują tajemnicę, stwa-
rzają iluzję wchłaniania nas przez 
płótna. Pod względem kompozycji 
prace ekscytują szalonym rozma-
chem, wrażeniem wykwitu świa-
ta wykreowanego przez autorkę 
poza jego ramy. Grube aksamitne 
kontury w dalszej swojej, wydaje 
się samodzielnej, wędrówce po 
malarskiej płaszczyźnie pozbywają 
się wrodzonej dosłowności. 

Do granic koloru
Kolorystyka Jej prac jest wyni-

kiem swoistej gry z wyrafinowaną 
paletą barw. Malarka poszukuje 
granicznych możliwości zawartych 
w poszczególnych pigmentach 
z jesiennej palety kolorów – ochry, 
żółcienie, oranże, zielenie, ultrama-
ryny. Łagodne przejścia pomiędzy 
tonacjami w obrębie wybranego 
waloru, rodzą dodatkowe efekty 
malarskie w postaci iluzji ruchu, 
wibracji, wewnętrznej świetlisto-
ści przenikających się, bynajmniej 
nie monochromatycznych, plam . 
Przed autorką jawi się ogromna 
pokusa pójścia dalej w kierunku 
penetrowania wzajemnego od-
działywania pól barwnych. Oglą-
dający malarstwo Uli Zajkowskiej 
nie może zostać obojętny wobec 
wyjątkowej soczystości plastycz-
nych przedstawień. Odnosi się 
wrażenie, że ta zjawiskowa esen-
cjonalność jest następstwem pul-
sacji jakiegoś niewidocznego dla 
oka życia ukrytego w tkance por-
tretowanej, „upostaciowionej” ma-
terii. Skojarzenia są jednoznaczne. 
Czyżby artystka sięgała do palety 
impresjonistów…?

„W życiu nie ma przypad-

ków…” Chyba tak, a w życiu Uli 
Zajkowskiej na pewno. Jak bo-
wiem wytłumaczyć tę jej nieprzy-
padkową miłość do sztuki, póź-
niejsze nieprzypadkowe odejście 
od niej z powodu nieprzypadko-
wej choroby, nieprzypadkowy 
powrót do aktywności twórczej 
jak nie zapisem w księdze prze-
znaczenia „nieprzypadkowe jest 
doświadczenie cierpienia bo dzię-
ki niemu możemy dać świadectwo 
własnej dojrzałości jako człowieka 
i zarazem artysty”.

Monika Dziowgo

Klub „Przystań” 
Stowarzyszenia na 
rzecz Rehabilitacji 

Psychiatrycznej 
w Białymstoku prowadzi 

warsztaty terapii 
zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych 

z szeroko rozumianej 
plastyki. Profesjonalny, 

interesujący, rozwijający 
aktywność klubowiczów 

charakter zajęć, wspólne 
wyjazdy na plenery, 

aranżacja wystaw, nie 
tylko pomagają pokonać 

chorobę bądź złagodzić jej 
dolegliwości, ale również 
odkryć potencjał twórczy, 

talent czy też umożliwić 
doskonalenie nabytych 

już wcześniej umiejętności 
plastycznych. Warsztaty 

prowadzi Pani Jowita 
Wiśniewska – artysta 
plastyk, a pieczę nad 

całokształtem ośrodka 
sprawuje Pani Magdalena 

Piekara-Stojak – „dobry 
duch” Klubu.



Koniec sezonu na jeziorze Rajgrodzkim

Tak rozpoczęły się 29 września, ostatnie w tym roku integracyjne regaty żeglarskie na jeziorze Rajgrodzkim „Zakończenie Sezonu 2008”.
Sędzia główny Agnieszka Osowska – sędzia regatowy – na odprawie sterników wyznacza trasę i ocenia: „Warunki pogodowe dobre – stały wiatr. Trasa bardzo 

znana, typowa – do pokonania dla startujących w regatach. Płyniemy na linię startu”. 
Przed startem Paweł Ciemieniewski, na wózku, mówi: „Tu jest fajnie, tu lubię przyjeżdżać. Bałem się pływać, ale przecież jesteśmy na wodzie razem. Na samym 

początku strach był duży, teraz już nie. Z Grajewa jestem”.
Nauczyciel z Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, Mirosław Deresz: „Z tą grupą młodzieży startujemy od 5 lat. Bierzemy udział w największych regatach na 

jeziorze Rajgrodzkim „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”. Joanna Kozłowska dodaje: poniekąd się przyzwyczaiłam, że większość regat w klasie Flyer wy-
grywamy”.

Na jachtach typu Flyer 3G Club oraz Omega startowało 10 załóg z Augustowa, Rajgrodu, Łomży, Grajewa i Rzeszowa. W klasie Omega zwyciężyła załoga 
z Augustowa, a klasie Flyer załoga z Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

Regaty odbyły się w Integracyjnym Ośrodku Żeglarskim w Rajgrodzie Yacht Clubu ARCUS w Łomży, który żeglarstwem osób niepełnosprawnych zajmuje się 
nieprzerwanie począwszy od organizacji III Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych w 1997 roku.

Ośrodek spełnia wszelkie wymagania odnośnie imprez lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Przystań jest dostępna bez względu na 
poziom ruchomego zwierciadła wody w jeziorze Rajgrodzkim dzięki pomostom pływającym i ruchomym pochylniom połączonych z pomostem stałym. W ogólno-
polskim konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2005 YC ARCUS otrzymał jako jedyny jedną z nagród głównych – w dowód uznania za uczynienie ośrodka 
w Rajgrodzie w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. ARCUS posiada jachty Flyer 3G Club – jachty przystosowane dla żeglarzy niepełnosprawnych. 

ARCUS jest również gospodarzem kąpieliska miejskiego nad jeziorem Rajgrodzkim, które sąsiaduje bezpośrednio z przystanią żeglarską i jest w sezonie letnim 
wykorzystywane do nauki pływania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W tym roku ARCUS był pięciokrotnie organizatorem regat osób niepełnosprawnych, w których w sumie wzięło udział 58 załóg. Na obozach patenty żeglarskie 
zdobyło 81osób, a z pobytu (noclegi i wyżywienie) w Ośrodku Żeglarskim w Rajgrodzie skorzystało 405 osób.

(KM)
Fotografi e z przebiegu uroczystoœci i regat: Krzysztof Majer
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– Baczność!
– Wyznaczeni do postawienia bandery – wystąp!
– Spocznij!
– Przygotować banderę do postawienia!
– Całość baczność! Na banderę!
– Banderę podnieś! (dzwon)
– Spocznij!
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16 listopada 2008 roku 
w Operze i Filharmonii 

Podlaskiej odbyło się Spotkanie 
z Twórczym Życiem Osób 

Niepełnosprawnym. Patronat 
nad imprezą objęli Marszałek 

Województwa Podlaskiego 
Jarosław Zygmunt Dworzański, 
Prezydent Miasta Białegostoku 

dr hab. Tadeusz Truskolawski 
oraz Dyrektor Podlaskiego 

Oddziału PFRON Adam Wiński.
Stowarzyszenie na Rzecz 

Twórców Niepełnosprawnych 
NIKE obchodzi w tym roku 

jubileusz 10-lecia, więc 
uroczystość w Operze 

i Filharmonii Podlaskiej 
była szczególna. Wszyscy 

podkreślali, że przez te 
lata – organizując plenery, 

wystawy i drukując kalendarz 
z reprodukcjami prac swoich 

podopiecznych Stowarzyszenie 
nauczyło mieszkańców naszego 

regionu postrzegać twórczość 
osób niepełnosprawnych 

w kategoriach sztuki. 
Jak co roku podczas spotkania 

Stowarzyszenie NIKE 
uhonorowało Statuetkami 

Wdzięczności osoby 
i instytucje działające na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 
Statuetka, którą nadaje kapituła 

z inicjatywy Stowarzyszenia 
– to rzeźba autorstwa 

niepełnosprawnego twórcy 
Krzysztofa Krawczuka, która 

powstała na jednym z plenerów 
rzeźbiarskich zorganizowanych 

przez NIKE. Przedstawia 
dwie symboliczne postacie 

z wyciągniętymi ku sobie 
rękoma. 

W tym roku na Statuetkę 
Wdzięczności otrzymał człowiek 
instytucja – Tomasz Strzymiński. 

Dzięki temu niewidomemu 
społecznikowi w białostockich 

autobusach pojawiły się 
komunikaty głosowe. 

A w kinach i teatrze seanse 
dla niewidomych z audio 
deskrypcją. 
Jak mówi Tomasz Strzymiński 
– Robię to dla siebie, a wiem, 
że na pewno skorzystają z tego 
inni. Bo uważam, że jak coś się 
robi dla siebie, to się dba, żeby 
to było jak najlepiej.
Kolejnym laureatem tegorocznej 
Statuetki Wdzięczności zostało 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych 
z Augustowa, które pomaga 
znaleźć pracę osobom chorym 
psychicznie. Jak powiedział 
Krzysztof Anuszkiewicz, prezes 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych 
w Augustowie – stowarzyszenie 
zarejestrowało fi rmę 
społeczną, przedsiębiorstwo 
gospodarcze, którego celem jest 
zatrudnianie osób po kryzysach 
psychicznych. Firma działa 
w obszarze cateringu. 
Statuetką uhonorowane też 
zostało Stowarzyszenie Yacht 
Club Arcus z Łomży, dzięki 
któremu niepełnosprawni mogą 
żeglować. 
Ostatnią instytucją, która 
otrzymała Statuetkę jest 
białostockie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Działalności 
Muzycznej, które umożliwia 
niepełnosprawnym obcowanie 
ze sztuką.
Spotkaniu towarzyszyła aukcja 
obrazów osób niepełnosprawnych 
prowadzona przez aktora 
Ryszarda Dolińskiego, występ 
teatru ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białymstoku, 
koncert zespołu BONGO oraz 
koncert muzyki poważnej 
w wykonaniu tria z Warszawy pod 
kierunkiem Tadeusza Melona.

Andrzej Wolski

Statuetki Wdziêcznoœci 2008
















