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Drodzy Czytelnicy! Na początku kolejnego numeru naszego pisma chcie−
libyśmy podzielić się z Wami wiadomością, iż Stowarzyszenie na Rzecz
Twórców Niepełnosprawnych NIKE zostało uhonorowane Artystyczną Na−
grodą Prezydenta Miasta Białegostoku. To wyróżnienie jest dla nas dowo−
dem, że społeczne postrzeganie twórczości osób niepełnosprawnych na Pod−
lasiu uległo przewartościowaniu i wyszło poza ciasne kręgi pracowni i korytarzy
Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Domów Pomocy Społecznej. Cieszymy się,
że w czasie naszej działalności niewielkiej garstce pracowników wspomnia−
nych wyżej placówek udało się nagłośnić nazwiska twórców, którzy zasługu−
ją na uznanie. O niektórych z nich pisaliśmy już w poprzednich numerach.
Jak zwykle poświęcimy im sporo miejsca także w tym numerze. 

Od kilku lat staramy się, aby sztuka i szeroko pojęta kultura stawały się
udziałem tych, którzy często stoją poza marginesem społeczeństwa i są
izolowani – głównie przez niepełnosprawność lub chorobę. Osoby, którymi
się interesujemy, zajmują się uprawianiem twórczości plastycznej w spo−
sób przekraczający poziom amatorski, choć ludzie ci nie są w większości
przypadków absolwentami szkół artystycznych. Wszak wiele autorytetów
w dziedzinie sztuki nie miało dyplomu, ale miało schizofrenię jak Van Gogh,
głuchotę jak Beethowen czy upośledzenie umysłowe jak Nikifor Krynicki.
Historia pokazuje, że trzeba doceniać ludzi za życia, a dopóki starczy
nam zapału i pieniędzy, dalej będziemy rozdawać farby, kredki i nadzie−
ję. Niestety, jest to w naszej zmieniającej się z roku na rok sytuacji coraz
trudniejsze.

Kiedy rozpoczynaliśmy nasze działania w roku 1998, wszystko wydawa−
ło się być łatwiejsze. Aby założyć stowarzyszenie, wystarczył zapał ludzi i idea,
która im przyświecała. Dziś nie obejdzie się bez wysokich opłat za samo za−
łożenie organizacji. O wiele łatwiej było też pozyskać pieniądze od sponso−
rów komercyjnych, którzy byli zainteresowani firmowaniem działań na rzecz
innych. Kiedyś przedsiębiorcy mogli, dając darowiznę na jakiś cel, odliczyć
ją od podstawy opodatkowania, co i tak z punktu widzenia księgowej nie by−
ło dobrym interesem, a dziś – trzeba za to zapłacić podatek. Jeszcze nie tak
dawno na wielu spotkaniach i konferencjach organizowanych dla organi−
zacji pozarządowych głoszono hasła, że jak wejdziemy do Unii, to środki fi−
nansowe przekazane na tego typu działania sprawią, że zapomnimy o pro−
blemach finansowych naszych organizacji. Rzeczywistość niestety wygląda
inaczej. Ratunkiem podobno jest staranie się o uzyskanie statusu organiza−
cji pożytku publicznego. Dochodzimy jednak do wniosku, że opłaty związa−
ne z uzyskaniem tego statusu przewyższą korzyści, jakie nasza organizacja
będzie miała z tego tytułu. I tak chyba powoli zmierzamy do sytuacji, kiedy
znikną wszystkie niewielkie organizacje, funkcjonujące na rzecz małych
społeczności. Zostaną one zjedzone przez przepisy, opłaty i urzędników.
A wszystkimi w potrzebie zajmie się ciocia Coca−Cola i wujek McDonald.
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Kadry z filmu
„Mój Nikifor”
w reżyserii

Krzysztofa Krauzego.
Rolę tytułową zagrała

Krystyna Feldman.
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Krystyna Feldman, aktorka zwana
mistrzynią drugiego planu, po premie−
rze filmu Krzysztofa Krauzego „Mój
Nikifor”, wyznała w jednym z wy−
wiadów prasowych: „Wiedziałam, że
mam nie grać Nikifora, lecz być Ni−
kiforem”.

"���#���	�����	���$
Być Nikiforem, to znaczy kim?

Żebrakiem czy Matejką, niedomytym
dziwolągiem z krynickiego deptaku
czy malarzem święcącym tryumfy w pa−
ryskim Musee National d’Art Moder−
ne, w Londynie, Brukseli, Wiedniu,
w Sao Paulo i nawet w Warszawie?
Być nim, to znaczy być Łemkiem dwu−
krotnie przesiedlanym w pionierskich
latach 40. na Ziemie Zachodnie, czy
być obywatelem Krynickim z Kryni−
cy, artystą podejmowanym z hono−
rami nie byle gdzie, bo w tamtejszej
Miejskiej Radzie Narodowej?

Feldman znalazła swoje aktorskie
odpowiedzi na te pytania, ale twór−
cy filmu doskonale wiedzą, że nie by−
ło łatwo nakręcić „Mojego Nikifora”.
Przygotowania i pertraktacje, zanim

można było usłyszeć pierwsze „kame−
ra poszła”, trwały cztery lata, a sce−
nariusz przerabiano czternaście razy.
Wreszcie film mógł błysnąć na tego−
rocznym festiwalu w Gdyni i zabły−
snęła w końcu Feldman−Nikifor w ro−
li głównej. Przy okazji zdobyła główną
nagrodę festiwalu za rolę kobiecą,
choć akurat w kwestii kategorii mę−
ska−kobieca, jury podobno nie było
do końca przekonane, za co nagro−
dzić Feldman. Nikifor u Pana Boga
za piecem pewnie zachichotał...

%&��������	"���#���
„Mój Nikifor” Krauzego jest trzecim

filmem o malarzu – po Jana Łomnic−
kiego „Mistrzu Nikiforze” z 1956 roku
i dziesięć lat późniejszym „Nikiforze”
Tadeusza Szafranka. Nikifor przycią−
gał zresztą nie tylko filmowców, ale
także publicystów, krytyków i poetów.
Pierwszy o malarzu napisał w przed−
wojennych „Arkadach” Jerzy Wolf, ale
bez echa. Prawdziwymi odkrywcami
samorodnego talentu byli Ella i An−
drzej Banachowie, autorzy wielu pu−
blikacji książkowych, jak też not w słow−
nikach i encyklopediach. Swoje wiersze
poświęcili Nikiforowi Konstanty Il−
defons Gałczyński, Zbigniew Her−
bert i Jerzy Harasymowicz. 

Nikifor urodził się w Krynicy oko−
ło 1895 roku. Był nieślubnym dziec−
kiem głuchoniemej i ułomnej żebracz−
ki, dorabiającej jako nosiwoda w willi
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„Trzy Róże”. Legenda mówi, że ojcem
chłopca był jeden z pensjonariuszy
willi, malarz, którego obrazy można
dziś oglądać w kaplicy pałacu zdro−
jowego i w byłej cerkwi w Krynicy
Dolnej. 

)�����	� ��������
Mały Nikifor, czy też Netyfor lub

Tryfon, czego do końca nikt nie jest
pewien, urodził się z językiem przy−
rośniętym do podniebienia, miał kło−
poty ze słuchem, bełkotał i delikat−
nie mówiąc, nie wszystko rozumiał.
Nie było więc mowy, żeby ukończył
choćby podstawo−
wą szkołę ruską.
Jednego wszakże
tej szkole odmó−
wić nie można –
tam właśnie Niki−
for nauczył się ry−
sować. Miało to
również i ten sku−
tek, że mógł się
przeciwstawić am−
bicjom matki: nie
został żebrakiem,
lecz malarzem.
Charakterystyczne,
że od początku był
przekonany o swo−
ich umiejętnościach
i malarstwo traktował przede wszyst−
kim jako zawód, jako sposób na za−
rabianie pieniędzy i zdaje się, że w ogó−
le jako sposób na życie. Liczył na
palcach, ale rachował do tysiąca –
dość biegle, kiedy szło o cenę jego
obrazu. 

Malował wszystko – Z wielkim
upodobaniem architekturę, autoportrety,
wnętrza kościołów, a jak było trzeba,
to i „Wojsko austriackie”. Wojsko, a więc
takie obrazy jak „Wartownik” czy „Ge−
nerał z szablą” można by uznać za od−
powiednik ołowianych żołnierzyków,
których syn Marii Dworniak nigdy nie
miał, gdyby nie fakt, że była to ar−
mia powołana do życia siłą oryginal−

nej wyobraźni, armia skomponowa−
na bezbłędnie, narysowana wyrazi−
ście i namalowana z wyczuciem ko−
loru, a więc taka, jaką najwyżej cenili
najzdolniejsi bataliści. 

Od początku maluje pejzaże, naj−
pierw utrzymane w ciemnej tonacji,
później jaśniejsze, w końcu jaskra−
we, ale zawsze ze szczególnie ulubio−
nymi motywami: stacje kolejowe, to−
ry, tunele, wiadukty. Tworzy m.in.
„Miasto z torem kolejowym i słupa−
mi telegraficznymi”, „Krajobraz z nad−
jeżdżającym pociągiem”, „Stację ko−
lejową w stylu zakopiańskim”. Jest

w tych akwarelach
przeczucie wiel−
kich przestrzeni,
zagadka prze−
mieszczania się
i pewien rodzaj
nostalgii człowie−
ka, poruszającego
się głównie w po−
wiecie krynickim,
choć wiadomo, że
za sprawą władz
PRL−u był w oko−
licy Szczecina,
a dzięki Bana−
chom w Warsza−
wie, a także, i to
dość często, od−

wiedzał ich dom w Krakowie. Z przy−
musowych podróży nad morze zacho−
wały się takie obrazy jak „Para tańcząca
na molo” czy „Nadbrzeże portowe
ze stacją kolejową i statkiem”. 

*�����������	#����
������
Nikifor przede wszystkim maluje

architekturę, która zdobyła sobie mia−
no fantastycznej, a pełni rolę czegoś
w rodzaju wizytówki malarza z Kry−
nicy. Maluje – żeby nie powiedzieć
gloryfikuje – miejsca tak ważne jak
„Gminny urząd”, „Posterunek”, „Dom
krawca” i „Cukiernię”, albo jeszcze
ważniejsze – „Kasę−Bank” i „Fabrykę
dolarów”.
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Kompozycja tych obrazów o cha−
rakterystycznym układzie pionów i po−
ziomów pozwoliła wspomnianej na
początku Feldman na sformułowanie:
„Wszystko, co malował, wspinało się
ku niebu, ku Bogu, wszystko szło
w górę: ulice, tory, schody...”. 

,��	
��	-�����!!!
Otoczenie – nie tylko damy z kry−

nickiego deptaku – nie szczędziło
Nikiforowi drwin, kiedy usiłował
sprzedać willę „Carlton” namalowa−
ną na kawałku tektury. Wszystko
do czasu.

W 1948 roku w warszawskim
SARP−ie otwarto pierwszą wystawę je−
go prac, w tym samy roku artysta
wystawia w Pałacu pod Baranami
w Krakowie, w Muzeum Wielkopol−
skim w Poznaniu, widać go na Festi−
walu Sztuk Plastycznych w Sopocie.
Maluje nie tylko ulice i domy z Kry−
nicy, ale także pejzaże z oko−
lic Tylicza, Muszyny, Gorlic,
Grzybowa, Łabowej, Nowe−
go Sącza, Tarnowa, Sanoka
i Rzeszowa. 

Maluje spontanicznie i du−
żo, zyskuje popularność, ale
władze uznają go za „forma−
listę”, bo zamiast murarzy na
rusztowaniach maluje klaso−
wo niejasne „Wnętrze salo−
nu krawieckiego”.

Nikifor musi poczekać na
rok 1956, ale wówczas, po
zorganizowanej przez Bana−
chów wystawie w galerii Di−
ny Vierny w Paryżu, coraz
głośniej o nim w całym świe−
cie i Nikifora pokazuje też
polska TV. 

W 1962 roku Nikiforowi
wręczono pierwszy w jego
życiu dowód osobisty z na−
zwiskiem Krynicki, dostaje
też własną pracownię ma−
larską w Krynicy, przydzie−
lono mu opiekuna społecz−

nego, plastyka Mariana Włosińskiego.
Wywożą go nawet na wczasy do
Bułgarii, co wówczas zarezerwowane
było tylko dla elity.

Ale malarz jest chory. Ma kłopoty
ze wzrokiem. Maluje wyraźnie gorzej.
Kolor staje się mniej subtelny, krzy−
kliwy, kreska grubsza i mniej precy−
zyjna. Nikifor śpieszy się, bo wie, że
ludzie kupują jego obrazy. Choroba
płuc wyniszcza organizm, a w do−
datku Nikifor nie chce się leczyć, ucie−
ka ze szpitali, które traktuje jak za−
mach na jego wolność – w szpitalu
nie może malować. 

Maluje jednak postacie świętych na
bibułkach, które nalepia na szybach
okien separatki w sanatorium w Fo−
luszu koło Gorlic. To takie żałobne
obrazy−feretrony – przesłanie do lu−
dzi, do świata. Umiera 10 paździer−
nika 1968 roku.

Andrzej S. Koziara
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Tekst pochodzi z katalogu wy−
stawy „NIKIFOR – Mistrz
z Krynicy”, która była pre−
zentowana w 2004 roku
w Muzeum Etnograficznym
w Warszawie
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Ktokolwiek zada sobie trud – czy
raczej doświadczy przyjemności – po−
znania choćby części jego malar−

stwa, nabędzie pewności, że jest to
wybór świadomy i realizowany kon−
sekwentnie. 

0�������	&�	�����1�
Ćwiertnia to rasowy pejzażysta, choć

to dziś mało modne, a dla niektórych
nawet obraźliwe, bo cóż to jest takie−
go malować łąkę, w dodatku „złotą”? 

Wypada zatem odpowiedzieć na
pytanie, czego i jak szuka malarz w kra−
jobrazie i co ważniejsze – ile z tego
znajduje.

Na początek odrzućmy podejrze−
nia o prowokację czy naiwność, a to
z tej przyczyny, że jak na to pierw−
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sze, Ćwiertnia jest zdecydowanie za
mało krzykliwy i przemawia zbyt
pastelowo, ale naiwny też nie jest,
bo dąży do wyznaczonego celu – ty−
leż uparcie, co skutecznie. I to za
pomocą takich środków, że zasługu−
je na miano profesjonalisty.

4���	��	���-5	"�����
Pozostając przy „Złotej łące”: jest

to pogodny, przesycony słońcem pej−
zaż z dominantą ciepłej żółci z akcen−
tami błękitu i zieleni o zróżnicowa−
nej intensywności. Jest to zatem
k o m p o z y c j a
trzech kolorów,
brzmiących tu
jednogłośnie ni−
czym włoska ter−
cyna. Widz w ob−
razie dostrzega
strefę ziemi z doj−
rzałymi trawami
i strefę nieba, ale
nie to jest naj−
ważniejsze: kra−
jobraz to punkt
wyjścia, to pre−
tekst do tworze−
nia kompozycji
koloru i płynnie
układających się
form nieba i zie−
mi. Pretekst waż−
ny, a nawet – jak
sądzę – nie−
odzowny w malarstwie Ćwiertni. Je−
śli dodać do tego jasne światło jego
„Złotej łąki”, to trudno nie zauwa−
żyć, że poprzez obraz malarz głosi
swój hymn na cześć harmonii nieskoń−
czenie mądrej, wiecznej i pięknej Mat−
ki Natury. 

���������	� 6�������1�
Konsekwencją takiej a nie innej po−

stawy wobec świata widzialnego,
żeby nie powiedzieć filozofii, jest fakt,
że malarz znakomicie odnalazł się
na plenerach w Białowieży. Nie gdzie

indziej jak w puszczańskim krajobra−
zie, obficie oferującym wielość barw
i kształtów, powstają pastele, takie jak
niezwykły łan kwiatów – kompozy−
cja na piony i poziomy, a także ob−
razy tyleż starych, co ciągle krzepkich
drzew czy kartony inspirowane ko−
lorystyką, ozdobnikami i charaktery−
styczną formą drewnianej architektu−
ry północno−wschodniej Polski. Malarz
na tyle dał się zauroczyć puszczy, że
uległ pokusie namalowania samego
Króla, choć ten ostatnio para się re−
klamowaniem piwa w telewizji. I tak

powstał wizeru−
nek żubra mo−
carnego i krwi−
stego – jeszcze
jedna wizualiza−
cja legendy. Kró−
lowi – jakżeby
inaczej – towa−
rzyszy „Duch
puszczy”... 

7�����
� ������

Byłoby zatem
błędem mnie−
mać, że Ćwiert−
nię całego i bez
reszty pochłania
gra kolorów, for−
my i światła –
malarz lubi też
symbole i aluzje,

a nawet literaturę. Czymże bowiem
jest malowanie całego cyklu wierzb
tak polskich, jak płacząca czy roki−
ta, jak nie manifestowaniem treści
do wierzby przypisanych, a więc smut−
ku, tęsknoty, rozczarowania i łaski
boskiej. Wprawdzie Ćwiertnia gru−
szek na wierzbie nie maluje, ale pa−
trząc na te jego rosochate polish
willows, nietrudno o skojarzenie z po−
etą: „Gdzie polem powiewa wierzbi−
na, wiem, że się Polska kończy lub
zaczyna”. 

Andrzej S. Koziara
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GLORIA
W 60. rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego.

Młodzi, pełni ideałów
zeszli do cuchnących kanałów
w ciemności nic nie widząc
wolności się nie wstydząc,
to w jej imię chwycili za broń
tu bije kościelny dzwon
na Anioł Pański w samo
południe,
lecz nadchodzi niezwykłe
popołudnie
pierwsze padną strzały
tylko gdzie, kiedy, o której
godzinie
niejeden ogląda wojenne relacje
w kinie
tuż za rogiem, a może i drzemie
w tej ciszy co spowiła miasto,
jak przed burzą, i je ciasto           
w ciastkarni popija           
jeszcze nie wie, że przeżyje 
może najbardziej w swoim życiu
godzinę krwawą, 
jeśli mu dane będzie przeżyć,       
bój o zniewoloną Warszawę.
Młodzi, pełni ideałów
zeszli do cuchnących kanałów
lud walczącej Warszawy
jeszcze wciąż wznosi barykady
na ulicach gdzie tony już
gruzów
od szarego nieba oczekując
cudu,
który się nie stanie, jeszcze toczy
się krwawy
bój o każdy dom, o każdą ulicę
powstańcy w snach widzą
wyzwoloną stolicę,
lecz już nie ma miasta,
zamienione w gruzy
straszy swym obrazem,
cierpieniem uderza

swoją historię, co przeżyli,
powierza
oni teraz zaświadczą nam
młodym
jak odważnym się było wtedy
ile wiary, nadziei i miłości mieć
trzeba,
żeby walczyć o Polskę czasem
bez chleba,
bez butów, bez hełmu 
z karabinem w ręce
na barykadzie zostało niejedne
serce
młodego człowieka, powstańca
Warszawy,
teraz nowe pokolenia odkrywają
ślady
tamtych dni i nocy pod ostrzałem
wroga,
gdzie szła w kanale poraniona
noga

� ������



� � 
 � � �
�	�
���������

29

powstańca, to jedyna była droga,
żeby przeżyć. Dzisiaj bije
kościelny dzwon
ku chwale pokonanych lecz nie
zwyciężonych

31.05.2004

JEST
Jest takie miejsce
gdzie moje serce
czeka w kolejce
na miłość.
Jest taka droga
trochę dla mnie sroga
gdzie moja niesprawna noga
przez nią nie przejdzie.
Jest taki czas,
w którym nie ma trudnych spraw
gdzie szumi stary i ciemny las
nade mną, przede mną.

Jest taki dom
gdzie czeka na mnie miłość
w tym domu, gdzie radość
w jego wnętrzu czuć.
Jest taka miłość,
która przychodzi tak nagle
nie widać jej nawet we mgle
jest odbita w szkle.
Jest takie życie
co dane jest mi skrycie
przed innymi ludźmi, 
a ja w zachwycie
pokochałam je całym sercem.
Jest taki dzień
dzień, który na mnie kładzie cień
miłości tak niewinnej, ten cień
tak prędko znikł.

Jest taki deszcz 
co zmywa wszystkie smutki
jest melodią podzieloną na nutki
co w mojej duszy wciąż gra.
Jest taka chwila
krótki moment zapomnienia
o wszystkim co kiedyś już było
a w moim sercu się skryło.

Jest taki wiersz
napisany z ludzkich serc
dawno temu, ach nic nie wiecie,
o tych sercach co były na świecie.
Jest takie przejście
podziemne, ukryte, a wejście
ma niewiadome, to tajemnicze
miejsce
to samotności serce.
Jest taka samotność
co nie chce mnie opuścić
i z oczu jej nie mogę spuścić
bo ona mnie wchłonie w swoje
dłonie.
Jest takie miejsce
gdzie moje serce
czeka w kolejce
na miłość.

DLA CIEBIE MAMO

To ona sprawiła, że jestem.
że teraz piszę te wiersze
to ona koiła swym gestem
moje cierpiące serce.

To ona widziała, jak rosnę
i kroki stawiam pierwsze,
to ona mówiła, że dalej
muszę do przodu wciąż iść.

Ta ona mówiła, żeby nie zwątpić         
w to co się robi, w to co się wierzy,     
to ona szeptała, żeby żyć
pomimo wszystko na przekór innym.

To ona swą spracowaną dłonią,
głaskała mnie po dziecięcej głowie,
to ona w każdym swym słowie
chciała przekazać mi własne radości.

To ona przelała na mnie swą miłość
i nie pozwoliła wejść samotności,
to ona czasem dawała mi w kość
w ten sposób ucząc mnie zaradności.

To ona jest dla mnie wszystkim co mam.
w mym dorosłym przecież już życiu,
lecz co ja za to wszystko ci dam
ledwie te słowa pisane w ukryciu.

Te sława co może dla ciebie są martwe
te sława co może ciebie i wzruszą
te sława co może tak banalne są
te słowa co może uradują twe serce.

Dla ciebie mamo je piszę teraz
kiedy je będziesz czytać może i nie raz
wspomnisz mnie i uronisz jedną łzę
a potem uśmiechniesz się.

Do tych wspomnień z przeszłości.
Ty dla mnie wciąż jesteś

najważniejszą
osobą w mym życiu, najmniejszą
przyjmij ode mnie różę z miłości.

Ja ciebie całym mym sercem
najdroższa mamo kocham.
tym skromnym i prostym wierszem
dziękuję ci za miłość, którą w sobie mam.

To ty sprawiłaś, że jestem,
że teraz piszę te wiersze
to ty koiłaś swym gestem
moje cierpiące serce.

26.05.2004  
Agnieszka Dul
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Pod takim hasłem od roku
1998 odbywa się w Biało−
wieży Plener Twórców Nie−
pełnosprawnych. Idea, która
narodziła się kilka lat temu
dała początek nie tylko im−
prezie, ale i naszej organiza−
cji – Stowarzyszeniu NIKE.

Stowarzyszenie Na
Rzecz Twórców Nie−
p e ł n o s p r a w n y c h  
NIKE wspólnie z Do−
mem Pomocy Społecz−
nej w Zaściankach przy−
jęło gości z ośrodków
zajmujących się reha−
bilitacją osób niepeł−
nosprawnych oraz oso−
by, które zawitały do
nas indywidualnie –
łącznie 40 osób. Głów−
nym celem imprezy 
była ekspresja artystycz−
na twórców niepełno−
sprawnych, którzy pod
wpływem uroku Pusz−
czy Białowieskiej po−
zostawili na płótnie
i w drewnie swoje spoj−
rzenie na to niepowta−
rzalne miejsce.

6��	������!!!
Był to czas, w któ−

rym mogliśmy zawierać znajomości,
wymienić swoje doświadczenia, za−
poznać z nowymi technikami pracy.
Te kilka dni uczestnicy spędzili nie
tylko tworząc, ale również odpoczy−

wając. Staraliśmy się wypełnić wolny
czas licznymi atrakcjami, daliśmy moż−
liwość poznania najciekawszych miejsc
w Białowieży.

Niemal od samego początku w or−
ganizacji pleneru uczestniczą rów−
nież placówki, funkcjonujące na te−
renie Puszczy Białowieskiej –
Białowieski Park Narodowy, Nadle−

śnictwo Białowieża.
Kontakt z niepowta−
rzalną przyrodą oraz
spotkania z ludźmi,
żyjącymi i pracujący−
mi w Puszczy Biało−
wieskiej, były inspi−
rujące dla uczestników
pleneru, co widać w
pracach powstałych
w czasie jego trwania. 

6�&���	�����&���
Tak jak w latach

ubiegłych, również
w tym roku wyda−
my kalendarz – kata−
log poplenerowy,
w którym znajdą się
najciekawsze prace
powstałe w czasie ple−
neru. Mimo trudno−
ści z pozyskaniem
środków na tego ty−
pu imprezy mamy na−
dzieję, że również

w następnym roku uda się nam
zorganizować kolejne spotkanie twór−
ców.

Andrzej Wołkowycki 
prezes Stowarzyszenia NIKE
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Głównym organizatorem imprezy
był Międzyszkolny Klub Sportowy „Ju−
venia” i Podlaskie Stowarzyszenie Spor−
towe Osób Niepełnosprawnych „Start”
w Białymstoku. Starterem honorowym
był Wiceprezydent Miasta Białego−
stoku – Ryszard Zimnoch. 

"�����
�	� ����!!!
W biegu maratońskim w klasyfika−

cji generalnej zwycięstwo odniósł Ma−
riusz Kamiński (Juvenia Białystok) –
2.33: 37 przed Andrejem Szewczu−
kiem (Ukraina) – 2.34: 31 i Iwanem Ben−
dzikiem (Dniepr Mogilew) – 2.36: 04.
W kategorii kobiet na podium stanęły
trzy Białorusinki – zwyciężyła Elena Ma−
zowka (Grodno Białoruś), ustanawia−
jąc nowy rekord trasy – 2.48: 43, dru−
ga na mecie była Natalia Koszkina
(Bobrujsk Białoruś) – 2.53: 15, a trze−
cie miejsce zajęła Natalia Wasilewska
(Grodno Białoruś) – 3.01: 40.

Mistrzostwa Polski Osób Niepełno−
sprawnych zostały rozegrane w czte−
rech kategoriach.

!!!	� ��	�������
Mistrzem Polski w maratonie na wóz−

kach z przekładniami zębatymi hand−
bike został Bogdan Król (Smok−Lotos

Orneta), który wynikiem 1.26: 02 usta−
nowił nowy rekord trasy. W kategorii
wózków tradycyjnych, tzw. ścigaczy,
tytuł mistrza kraju zdobył Zbigniew Ba−
ran (Start Bielsko Biała) – 1.45: 16.
Wśród kobiet mistrzynią Polski w ma−
ratonie na wózkach typu handbike
została Ewa Kubańska (Smok−Lotos Or−
neta) – 2.19: 36. Wyłoniono również
Mistrza Polski spośród osób niepeł−
nosprawnych biegających, został nim
Marek Ciszyński (Start Katowice) –
3.22: 00.

;������	�������
�C��
Odbyły się również biegi towarzy−

szące. W biegu otwartym na dystan−
sie 7 km zwycięzcami zostali: Joanna
Konopko (Juvenia Białystok) 27: 22 –
wśród kobiet i Przemysław Bobrowski
(Agros Zamość) 21: 27 – wśród męż−
czyzn. 

W biegu VIP−ów na dystansie 1 km
pierwszy na mecie zameldował się
przedstawiciel Firmy CONSUS w Bia−
łymstoku – Andrzej Czerwiński. 

Na starcie kilometrowej trasy sta−
nęły także dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjów. Na pę−
tli wokół lodowiska i stadionu miej−
skiego rozegrano również zawody
w jeździe szybkiej na nartorolkach.

Oprawę muzyczną zawodów za−
pewniły zespóły SONEL oraz MTM.
Zawodnicy oraz widzowie mogli obej−
rzeć również pokaz tańca zespołu PULS
z Białegostoku i wziąć udział w kon−
kursach organizowanych przez firmy
sponsorujące imprezę, m.in. przez Pocz−
tę Polską i Polmozbyt Plus.
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Grażyna Łapińska jest oso−
bą niezwykle pogodną, peł−
ną radości życia, energii i opty−
mizmu, którym potrafi zarażać
otoczenie.

Niemal w każdym wywiadzie z Gra−
żyną Łapińską pojawia się pytanie o to,
jakie jest źródło jej siły, skąd tak
wielki apetyt na życie? 

@����	����	����C��
W rozmowie z Elżbietą Chojnow−

ską (pełny tekst na stronie Polskiego
Radia – www.radio.com.pl) artystka
mówi: „Życie mnie ciekawi, cieka−
wią mnie ludzie i sytuacje. Życie
niesie tyle fascynujących zjawisk, zda−
rzeń. Po prostu życie bardzo mnie po−
ciąga”. A radość? Grażyna Łapińska,
jak sama mówi, czerpie radość z każ−
dej cząstki dnia. 

A�&	
��	���	�&�����
Grażyna Łapińska choruje na za−

nik mięśni. Porusza się na wózku.
Choroba została zdiagnozowana jesz−
cze w dzieciństwie. Kilka lat trwało,
nim Grażyna pogodziła się z fak−
tem, że resztę życia spędzi na wóz−
ku. Dzisiaj spokojnie opowiada o tym,
jak modliła się, płakała, miotała się
rozpaczliwie oczekując na cud. Cud
się nie zdarzył, choroba nagle nie
ustąpiła, lekarze nie zmienili roko−
wań. Po pewnym czasie pogodziła
się ze sobą taką, jaką była – młodą
kobietą przykutą do wózka. Od tej
pory całą swoją energię skierowała
na śpiewanie. Jednak zamiast suk−
cesów, rozpoczęła karierę pasmem
porażek.

D�
���	
����-����
Wielu odradzało, inni wprost kry−

tykowali. Grażyna nie zrezygnowała.
Dzisiaj mówi wielkodusznie, że nie−
sprawiedliwym krytykom zawdzięcza
swój sukces. Gdyby nie musiała udo−
wadniać, że jednak potrafi śpiewać, że
scena może być jej miejscem pracy,
że poradzi sobie pomimo wszystko –
pewnie dzisiaj nie miałaby własnej pły−
ty, nie wiedziałaby, czym jest szczę−
ście. To, do czego się ponoć nie
nadawała, stało się źródłem jej siły. Kie−
dyś usłyszała brutalną wypowiedź, że
ma „kiepskie wejście”, a właściwie
wjazd na wózku. Po latach scenicz−
nych doświadczeń Grażyna zauważy−
ła, że często publiczność traktuje wó−
zek inwalidzki, jako rodzaj rekwizytu
scenicznego, sposób na zbudowanie
nastroju. Z wolna, nie mogąc docze−
kać się momentu, w którym piosen−
karka stanie na własnych nogach,
publiczność zaczynała rozumieć, że
ta pogodna, obdarzona mocnym gło−
sem osoba potrzebuje wózka nie do
występu, lecz do życia...

Po starcie do kariery estradowej,
który większość osób doprowadził−
by do załamania nerwowego, Graży−
na Łapińska doczekała się spełnienia
swoich najskrytszym marzeń. Wielo−
krotnie zastanawiała się, jak to jest,
gdy dostaje się owacje na stojąco?
Co się wtedy czuje? Gdy sama tego
doświadczyła, omal się nie popłaka−
ła ze szczęścia. Opanowała się, bo
za chwilę musiała śpiewać, a nie
płakać do mikrofonu. Jest profesjona−
listką. W każdym calu. I jest szczęśli−
wa. – Naprawdę, słowo – mówi z prze−
konaniem.
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Nike: – Jak długo Pani pracu−
je jako psychiatra?

Danguole Survilaite: – W zawo−
dzie psychiatry pracuję od momen−
tu, kiedy kończyłam studia w 1970 ro−
ku, czyli 34 lata.

Czy przemiany, które nastą−
piły w krajach Bloku Wschod−
niego, gdy takie państwa jak
Litwa odzyskiwały niepodle−
głość, miały wpływ na po−
dejście do pacjenta szpitala
psychiatrycznego? Czy stosu−
nek do podopiecznych zmie−
nił się w zauważalny sposób?

– Nie wiem, czy jest jakaś gałąź
medycyny, która zmieniła się tak
bardzo jak psychiatria. Po przemia−
nach, które miały miejsce w naszym
kraju, po odzyskaniu niepodległości

otworzyły się granice i to nie tylko dla
nas ludzi zdrowych, ale i dla pacjen−
tów. Nasi pacjenci uczestniczą w róż−
nych plenerach, konferencjach, po−
znają innych ludzi. To bardzo istotna
zmiana. W moim odczuciu najwięk−
sza w tym zasługa kontaktów z zagra−
nicą, a w szczególności z Polską. 

Czy pani osobiście brała udział
w tej wymianie doświadczeń?

– Znając język polski, miałam szczęś−
cie w 1992 roku pojechać na staż do
Krakowa. Od tego czasu zaczęła się
przemiana mego osobistego stosun−
ku do psychiatrii. Praca stała się bar−
dziej efektywna i zyskała inną per−
spektywę. Zobaczyłam, jakie są metody
pracy z pacjentami u naszych sąsia−
dów, jak prowadzi się kluby pacjen−
ta, jak działa arteterapia. Malarstwem
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Danguole Survilaite z Andrzejami Wołkowyckim i Wolskim z NIKE
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pacjentów interesowałam się od pierw−
szych dni mojej pracy, zbierałam ob−
razy, dawałam pacjentom materiały
do pracy. Gdy jednak zobaczyłam, jak
robi się to w Krakowie, jaka jest or−
ganizacja zajęć arteterapii, postanowi−
łam przenieść ten model – na każdym
oddziale działa pracownia, często

organizuje się wystawy – do mego
szpitala. 

Ze stażu wróciłam w grudniu, a już
parę miesięcy później, w lutym otwo−
rzyłam pracownię arteterapii na od−
dziale. To była pierwsza tego typu pra−
cownia na Litwie. Otworzyłam też
pierwszy na Litwie klub byłych pa−
cjentów. Po czterech latach zarejestro−
waliśmy naszą organizację za namo−
wą matki jednego z pacjentów. W ten
sposób o wiele łatwiej jest zdoby−
wać fundusze na działalność klubu. 

A jak w chwili obecnej wyglą−
da pozyskiwanie pieniędzy

na działalność waszej orga−
nizacji? Czy jest łatwiej, czy
może poprzedni system bar−
dziej sprzyjał działaniom spo−
łecznym?

– Łatwo nie jest. Liczy się doświad−
czenie. Trzeba się nauczyć pisać pro−
jekty, kompletować potrzebne pa−

piery, wykazać się pomysłowością
i cierpliwością w działaniu. Jestem
lekarzem – finanse to dla mnie trud−
ny temat. Dlatego chętnie korzystam
z pomocy córki – z wykształcenia eko−
nomistki. Od 1997 roku, kiedy zare−
jestrowaliśmy stowarzyszenie, co ro−
ku udaje nam się zdobywać jakieś
środki. Dostajemy pieniądze z Mini−
sterstwa Kultury i Państwowego Fun−
duszu Osób Niepełnosprawnych. Spon−
sorzy i instytucje prywatne też są
skłonne wspierać tego typu działa−
nia – pod warunkiem, że uda się zdo−
być ich zaufanie. To nie jest łatwe –
wymaga czasu i znajomości rzeczy.
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Dlatego trzeba mieć w organizacji ko−
goś, kto pełni funkcję menedżera i dba
o tę stronę. Nasza organizacja, która
liczy 70 członków−pacjentów, nie mo−
że sobie pozwolić na utrzymanie za−
wodowego menedżera.

Drugie źródło, z którego mamy
środki, to kampanie farmaceutyczne,
wspierające nasze działania. W ze−
szłym roku dostaliśmy fundusze na
kilka wycieczek dla naszych klubowi−
czów.

Jak wygląda kwestia prawa
pacjenta na Litwie?

– To jest bardzo istotny problem.
Mówi się o tym nie tylko na Litwie,
ale i w całym świecie. Dość często mó−
wi się i pisze, że prawa pacjenta w szpi−
talach psychiatrycznych są łamane.
Chcąc zająć się tym problemem, wy−
daliśmy specjalny informator (za pie−
niądze z budżetu państwa i dwóch
międzynarodowych organizacji – Fun−
dacji Hamlet i Fundacji Sorosza), zro−
biliśmy ankiety i będziemy teraz cho−
dzić po szpitalach – będziemy rozmawiać
z pacjentami i wydamy te anonimo−
we ankiety, z których dowiemy się, ja−
kie prawa pacjenta są łamane. Grupa
ankieterów liczy dziesięciu członków
naszego stowarzyszenia, którymi kie−
ruje nasza była pacjentka, Zina – z wy−
kształcenia prawniczka.

Czy w okresie komunizmu
psychiatria była narzędziem
represji na niewygodnych?

– Osobiście uważam, że była. Tyl−
ko my tu na Litwie rzadko się z tym
spotykaliśmy. W Moskwie był Insty−
tut Serskiego, gdzie przetrzymywano
wielu „pacjentów” związanych z po−
lityką. U nas były drobniejsze przy−
padki np. przed demonstracją majo−
wą czy październikową nakazywano
nam, aby nie wypisywać pacjentów,
którzy mogą tworzyć jakieś zagroże−
nie. Moskiewskie pojęcie schizofre−
nii było o wiele szersze niż u nas. 

Jaki jest na Litwie odbiór osób
z zaburzeniami psychiczny−
mi?

– Zmienił się trochę, ale nie na
tyle, na ile jest to konieczne. Stara−
my się wszelkimi dostępnymi sposo−
bami zmieniać społeczne postrzega−
nie osób chorych psychicznie. Polega
to m.in. na śledzeniu publikacji w me−
diach. Czytamy różne artykuły, pi−
szemy sprostowania, staramy się wpły−
wać na to, by np. nie kojarzono zbyt
łatwo chorych psychicznie z przestęp−
czością. 

Czy organizacje pozarządo−
we, takie jak ta, w której dzia−
łasz, są obłożone jakimiś
podatkami?

– Nie jesteśmy zwolnieni z opłat,
a biurokracja nie stanowi tutaj proble−
mu. Państwo wspiera takie organiza−
cje jak nasza.

Czy na Litwie bycie byłym pa−
cjentem szpitala psychiatrycz−
nego przeszkadza w znale−
zieniu pracy?

– Na przykładzie organizacji ta−
kiej jak moja mogę powiedzieć, że
z jednej strony zatrudnienie przez nas
byłego pacjenta np. do prowadze−
nia biura jest korzystne, ale z dru−
giej strony koszt prowadzenia takie−
go biura nie jest działalnością
dochodową. Problem też tkwi w tym,
że podjęta praca może pozbawić
pacjenta renty. W efekcie osoby te
często powstrzymują się od podję−
cia pracy, w obawie utraty stałego
świadczenia. Gdyby okazało się, że
trwały powrót do pracy nie jest moż−
liwy, chorego czeka długotrwała pro−
cedura zmierzająca do ponownego
przyznania renty.

Dziękujemy za rozmowę

Andrzej Wolski 
Andrzej Wołkowycki

&�����������������������
�������UQ������-F��+

�������(1����+��������
�����8�����G�������/�����
�-��� �����(�2(��H+���2�
����(�B��������F��������
2�89�����+�������2������
�����$������������������
. ������#������(�����(�
-�������2��������������
����������������������$
( ������$�����-���!#
� .�����



�	�
���������

93 � 	 � 


4����!�������2�����F�
+��89�I���6+���������

��!-��2����$������?�����
������8�����G���+�����G
��G����$����9�I�������91
-�����2�F+��+���#����89

�����������������������
H�!��"����#����������$
"%&'�������������������(�
H�(���������(������+����
�����������8��������6����

����������9���6�����8
�$���#������������9�� ����
��+�����$��������������
�-�1�� +����-������� ���$����

�#����#��"���-����8��
� �����������-F9��������
���$����������������$

<����������-�������������
I�/������=1���������������G

����2�9�� ��+���+(���
���������-(����������-�
���+���-����������������
� �������(-F����� ������
�����+����I�����"%&'�

,�+���-�.�#�������

MARZEC – Spotkanie z Twórczym Ży−
ciem Osób Niepełnosprawnych
Od 1999 roku organizujemy w Fil−

harmonii Białostockiej Spotkanie z Twór−
czym Życiem Osób Niepełnospraw−
nych. Jest to impreza otwarta dla
wszystkich mieszkańców Białegosto−
ku. W ramach Spotkania organizuje−
my: wystawę prac plastycznych po−
wstałych na plenerach w Lewkowie
i Białowieży, koncert muzyczny, wrę−
czenie nagród i dyplomów twórcom
niepełnosprawnym. Atrakcją jest au−
kcja prac powstałych na plenerach.
Głównym punktem programu jest wrę−
czenie Statuetek Wdzięczności oraz
podziękowań osobom i instytucjom
pomagającym osobom niepełnospraw−
nym. 

CZERWIEC – Podlaski Plener Rzeź−
biarski Twórców Niepełnospraw−
nych 
VI Plener Artystyczny Lewkowo

2004 był pierwszym etapem progra−
mu Spotkania z Twórczym Życiem
Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez
granic” w roku 2004. Miejscem sta−
łego pobytu był teren Nadleśnictwa
Browsk w Gruszkach w gminie Na−
rewka. Zajęcia odbywały się na te−
renie Nadleśnictwa Browsk (malowa−
nie i batik, zajęcia z gliną), przy osadzie
Gnilec (zawody wędkarskie) oraz
w Narewce na terenie Ośrodka Spor−
tu i Rekreacji (wręczenie nagród i im−
preza integracyjna). We wspólnych
zajęciach plastycznych (praca w gli−
nie) brali udział uczniowie ze szkół
z Narewki, Lewkowa oraz klasy in−
tegracyjnej ze Szkoły Podstawowej
nr 12 w Białymstoku. W Amfiteatrze

���

Spotkanie z Twórczym Życiem Osób
Niepełnosprawnych – Filharmonia Bia−
łostocka

Zajęcia warsztatowe
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Ośrodka Sportu i Rekreacji miała miej−
sce impreza integracyjna, w czasie
której ogłoszono wyniki zawodów
wędkarskich, zaprezentowano prace
powstałe w czasie pleneru, wystąpił
zespół bluesowy. 

SIERPIEŃ – Międzynarodowy Ple−
ner Twórców Niepełnosprawnych
w Białowieży

„Przyroda, Integracja, Sztuka” – pod
takim hasłem od roku 1998 odbywa
się w Białowieży Międzynarodowy
Plener Twórców Niepełnosprawnych.
W 2004 roku Stowarzyszenie NIKE
wspólnie z Domem Pomocy Społecz−
nej w Zaściankach po raz siódmy przy−
jęło gości z ośrodków, zajmujących
się rehabilitacją osób niepełnospraw−
nych. 

����

Plener w Lewkowie
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Celem imprezy jest ekspresja ar−
tystyczna osób niepełnosprawnych,
które pod wpływem uroku Puszczy
Białowieskiej pozostawiają na płótnie
i w drewnie swoje spojrzenie na to
niepowtarzalne miejsce. W organiza−
cji pleneru uczestniczą również pla−
cówki funkcjonujące na terenie Pusz−
czy Białowieskiej – Białowieski Park
Narodowy, Nadleśnictwo Białowieża,
Nadleśnictwo Bielsk Podlaski. Spotka−

nia z ludźmi żyjącymi i pracującymi
w Puszczy Białowieskiej stają się in−
spirujące dla uczestników pleneru, co
widać na wystawie otwieranej w przed−
ostatni dzień pleneru w Ośrodku Edu−
kacji Ekologicznej BPN. Prace będą−
ce efektem pleneru znajdą się co roku
w kalendarzu NIKE.

WRZESIEŃ/GRUDZIEŃ – zajęcia z ar−
teterapii 
Od dwóch lat, w ramach progra−

mu PARTNER współfinansowanego
przez PFRON, Stowarzyszenie NIKE
prowadzi zajęcia arteterapii. Dwa ra−
zy w tygodniu prowadzone są prace
w drewnie, natomiast raz w tygo−
dniu zajęcia w pracowni plastycznej.
W ciągu tygodnia w zajęciach uczest−
niczy około 60 niepełnosprawnych in−
telektualnie dzieci. Uczestnikami za−
jęć są wychowankowie SOSW
w Białymstoku. Celem zajęć jest m.in.
kształcenie umiejętności samodzielne−
go organizowania warsztatu pracy oraz
celowego doboru środków, metod
i form pracy, kształtowanie i rozwi−
janie motywacji do podejmowania ak−
tywności twórczej, wykorzystywanie

Zajęcia z arteterapii

Prace uczestników zajęć z arteterapii



� 	 � 

�	�
���������

99

działań twórczych jako alternatywnej
formy komunikacji z otoczeniem. Pra−
ce wychowanków z pracowni pla−
stycznej wysyłane są na różne kon−
kursy, m.in. na: I Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny Sprawni Razem – Wysi−
łek, Tolerancja, Solidarność, Fair−Play.
W konkursie tym jeden z uczestników
zajął I miejsce (dwutygodniowy obóz
integracyjny w Gdańsku), jedna oso−
ba zdobyła wyróżnienie oraz dodat−
kową nagrodę za całokształt nade−
słanych na konkurs prac. Na
VI Międzynarodowy Konkurs Twór−
czości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
– Dziecko i Pies wysłanych zostało
około 20 prac, trzy osoby zdobyły na−
grody, w tym nagrodę specjalną Pol−
skiego Towarzystwa Kynologicznego.
W konkursie Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży Krajobraz Polski
nagrody zdobyły dwie osoby.

GRUDZIEŃ – wydanie kalendarza
NIKE 
Prace plastyczne prezentowane

w tej publikacji powstają w czasie Ple−
neru Twórców Niepełnosprawnych
w Białowieży. Co roku plenerowi go−
ście zostawiają po sobie ślad, który
pragniemy zaprezentować szerokie−
mu gronu odbiorców. Mamy nadzie−
ję, że spotkanie z twórczością ludzi
niepełnosprawnych za pośrednictwem
naszego wydawnictwa dla wielu osób
stanie się pierwszym krokiem do lep−
szego zrozumienia i otwarcia się
wobec ich problemów i potrzeb.

Przygotowania do wystawy poplenerowej – Białowieża 2004

Białowieża 2004 – pożegnalne
spotkanie przy ognisku
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Akwarela zdaje się być sztuką
lekką, łatwą i przyjemną, ale
to pozory. Doświadczeni akwa−
reliści, których ambicje się−
gają wyżej, niż czubek kap−

turka ogrodowego
krasnala, choć

przyznają, że
do farby do−
daje się mio−
du, dosko−
nale wiedzą,
że jest to
technika
niezwykle
wymaga−
jąca.

)����-��	��������
Akwarela wymaga wiedzy, spraw−

ności i pracy. Potrzebuje odpowied−
nich farb, pędzli i papieru – czym lep−
szy, tym lepiej, ale i drożej. Ale na
tym nie koniec – przydadzą się też
gąbki, fluidy, żelatyna, gliceryna i ta−
ka np. żółć wołowa od najpraw−
dziwszego wołu, którą można wpraw−
dzie zastąpić żółcią syntetyczną, ale
to już nie to. Dość powiedzieć, że
w gronie profesjonalistów najwyżej
ceni się pędzle sobolowe, szczegól−
nie te z włosia norki syberyjskiej z oko−
lic Kołymy. 

To rzecz jasna kosztuje i to słono,
ale i tak nie daje gwarancji, że akwa−
rela się uda i błyśnie – jak mówią
starzy wyjadacze – „najwyższym świa−
tłem”. Bo akwarela jest kapryśna
i nie do końca przewidywalna. 

!���"�#��������
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Nie jestem pewien, czy Joanna Za−

ręba z Krakowa ma soboli pędzel
ze skuwką z miedzi platerowanej ni−
klem, ale maluje jakby miała. Jeśli
nawet nie z ogona kołymskiej nor−
ki, to przynajmniej z włosia biało−
wieskiej kuny. Tak czy owak, ma−
larka najwyraźniej polubiła puszczę
i maluje ją na swój sposób nie jako
„ścianę lasu” lecz każde drzewo
z osobna, bo w każdym pniu i w każ−

dej koronie znajduje coś
na swój sposób niepo−
wtarzalnego, coś, co
z lekką przesadą moż−

na nazwać osobo−
wością drzewa.
To coś właśnie
sprawia, że jej
zwyczajne akwa−

rele zwyczajnych

pejzaży odbiera się w sposób nie−
zwyczajny.

"�	
��������	� ��
��
Joanna Zaręba prowadzi nas na

spotkanie z drzewami, na rozmowę
z nimi razem i z każdym z osobna.
Okazuje się, że drzewa mówią chęt−
nie, a mówią kolorem, światłem, na−
głym przeskokiem jednego w dru−
gie, niespodziewanym urwaniem wątku
albo pionową ciągłością pni lub ge−
stykulacją konarów czy widzialnym
szeptem liści. 

To oczywiście franciszkański mo−
tyw w akwarelach malarki. Mogą się
w jej pejzażach pojawić ptaki, na
czele z sową, o której mówią, że by−
ła córką piekarza. Pojawią się też in−
ni: dudek z przysłowiowym czubem,
czarny dzięcioł w czerwonej mycce,
a za nimi łoś – kwintesencja smaku,
urody i koloru Czerwonego Bagna. 

)������	����	���
������
Swoją pochwałę stworzenia malar−

ka dedykuje także małym miastecz−
kom. Idealizuje lokalny koloryt o sen−
nej urodzie, tworząc kompozycje jasnych
kolorów i łagodnych linii. Obrazuje
świat, który jeszcze dziś funkcjonuje,
jeszcze ma coś do zaoferowania –
zanim odnajdzie jutro i rzeczywi−
stość skansenu czy rezerwatu. Ten nie−
co melancholijny urok akwareli Za−
rębskiej powoduje, że jej pejzaże,
zarówno te puszczańskie jak i te
małomiasteczkowe, wszystkie krajo−
brazy z ptakami i zwierzętami są jak
chwile wytchnienia w przerwach mię−
dzy etapami wyścigu do tego, żeby
było lepiej, więcej, taniej, nowocze−
śniej.

Andrzej S. Koziara

$����%����&'%
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Z neurochirurgiem, prof.
Januszem Lewko rozmawia
Andrzej S. Koziara

Andrzej Koziara: – Wiem, że
lubi Pan „Błękitną rapsodię”
i grywa Pan Gershwina na
swoim pianinie, ale dla Pa−
na to nie tylko rewia, opera
i jazz, ale także choroba?

Prof. Janusz Lewko: – Kompozy−
tor zmarł przed czterdziestką – miał
guza mózgu. Rak pokonał w końcu
tego niezwykle dynamicznego i umie−
jącego cieszyć się życiem artystę. Ope−
rę „Porgy and Bess” tworzył dwa la−
ta i prowadził w tym czasie bogate
życie towarzyskie, włącznie z mniej
lub bardziej głośnymi romansami. Pły−
wał, jeździł konno, grał nie tylko na
pianinie, ale także w baseball i tań−
czył tak, że zdobył uznanie w oczach
samego Freda Astaire’a. 

Od pewnego czasu cierpiał jednak
na powracające napady nudności i wy−
mioty, nie mógł pozbyć się natrętne−
go zapachu spalonej gumy – rozwi−
jający się w jego płacie skroniowym
guz robił swoje. Kilka miesięcy przed
śmiercią, w lutym 1937 roku, Gersh−
win dyrygował orkiestrą i nagle prze−
stał widzieć i słyszeć muzyków, nie
mówiąc o partyturze. Na dwadzie−
ścia sekund w ogóle traci przytom−

ność, przeżywa napad padaczki. Nie
może być wątpliwości – jest ciężko
chory. A jednak to wymowny przy−
kład, jak – mimo destrukcyjnego dzia−
łania choroby – mózg radzi sobie i po−
zwala nie tylko żyć, ale napisać „Błękitną
rapsodię”. 

I to właśnie jest przedmio−
tem Pana, na swój sposób gło−
śnego już, wykładu dla studen−
tów medycyny, który ilustruje
Pan przeźroczami np. komó−
rek z hyperchromatycznymi
jądrami i muzyką Gershwina. 

– Na początek mówię trochę o hi−
storii choroby. Pierwsza diagnoza
po tym, kiedy sławny kompozytor
zgłosił się do lekarza, brzmiała: „żo−
łądek kompozytora” czyli stres, a mo−
że i histeria. Jak na rozpoznanie gle−
jaka płatu skroniowego – fatalnie,
ale trzeba pamiętać, jaką wiedzą i ja−
kimi narzędziami dysponowali ówcze−
śni neurolodzy – podstawę stanowi−
ły igła punkcyjna i młotek lekarski. 

Podobno ponad połowę tego,
co dziś wiemy o mózgu, wie−
my dopiero od lat dwudzie−
stu mniej więcej? 

– I tak ciągle wiemy mało. Wraca−
jąc do Gershwina: przyjaciele widzą
jego spowolnienie i okresy apatii, a sam

9��	&�:
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kompozytor mówi, że ma wrażenie,
jakby przedmioty wirowały wokół
jego głowy. Ból, szczególnie rano, roz−
sadza mu czaszkę, jak może unika
światła, które go razi, coraz częściej
traci przytomność, a mimo to kompo−
nuje muzykę do czwartego już fil−
mu. Trzeba tu przypomnieć, że no−
wotwór układu nerwowego to choroba
nie tylko ciała, ale także duszy.

Kompozytor nie poddawał się
jednak łatwo. W lepszych chwilach
siadał do fortepianu, w gorszych
mówił: „Jestem bogaty, sławny, a czu−
ję się tak głęboko nieszczęśliwy”. 

Co robili lekarze?
– Po tym, jak Gershwin po raz

któryś z kolei stracił przytomność, za−
wieziono go do szpitala. Lekarz stwier−
dził głęboką śpiączkę, lewostronny nie−
dowład i obrzęk tarcz wzrokowych
z wybroczynami. Jak uratować autora
„Amerykanina w Paryżu”? Kłopot po−
legał m.in. na tym, że najbardziej
znany neurochirurg tamtych czasów,
Walter Dandy, akurat był na urlopie
i pływał gdzieś po morzach na swo−
im jachcie. Z rozkazu Białego Domu

na poszukiwanie Dandy’ego wysłano
dwa niszczyciele marynarki wojennej
i lekarza sprowadzono do Los Ange−
les. Równocześnie inny amerykański
neurochirurg, Nafziger, naborował otwo−
ry trepanacyjne w kości potylicznej
chorego, nakłuł mózg w kierunku
komór mózgowych, upuścił z nich płyn
mózgowo−rdzeniowy a następnie wy−
pełnił powietrzem, co pozwoliło mu
wykonać zdjęcie. Obraz jaki zobaczył
oraz wysokie ciśnienie wewnątrzczasz−
kowe nie pozostawiały wątpliwości –
guz mózgu płata skroniowego. Nafzi−
ger otworzył czaszkę i częściowo re−
asekował zaatakowany przez raka płat.
Operację zakończono po północy. Ger−
shwin nie odzyskawszy przytomności
zmarł 11 lipca 1937 roku. 

Czy musiał umrzeć? 
– Patogeneza glejaków mózgu cią−

gle nie jest jasna. Wiemy, że guzy
pojawiają się o wiele wcześniej niż
możliwość ich klinicznego zdiagno−
zowania. Wprawdzie notujemy duży
postęp w metodach diagnozowania,
ale samo leczenie guzów mózgu jest
trudne i – nie ma co ukrywać – za
mało skuteczne. Wielce prawdopo−
dobne, a nawet pewne jest to, że
dziś guz Gershwina byłby rozpozna−
ny wcześniej i wcześniej można by−
łoby rozpocząć leczenie. Mówiąc
najkrócej: byłoby to możliwe dzięki
takim metodom jak badania aniogra−
ficzne i Dopplerowskie badania rezo−
nansu magnetycznego. 

Umierający Gershwin miał 38
lat. Był u szczytu kariery…

– Dowiódł też, że talent może się
rozwijać mimo choroby. 11 lipca 1937
roku spiker radiowy obwieścił świa−
tu: „Dzisiaj zmarł największy kom−
pozytor amerykański, który mówił, że
miał tyle nut w głowie, że przez sto
lat by ich nie zapisał”.

Dziękuję za rozmowę.
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George Geshwin
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Anioł
Nie zapomniał o mnie Anioł Stróż
przyszedł nakrył mnie skrzydłem
chroniąc przed złością i rozpaczą
Podaj mi dłoń aniele i zatańcz ze
mną, 
jeszcze jeden raz
a potem uśmiechnij się
I już zawsze ratuj przed ciszą Do
szczęścia inaczej
Po cichu sklejam puzzle mego losu,
w milczeniu zbieram z ziemi
potłuczoną radość 
codziennie kruszę jedną cegłę
bezradności
Patrzę jak moje ciało
Upokarza mnie tańcząc z damą
bólu.
Zamykam oczy i trwam
A potem idę
do szczęścia inaczej… Wiatr
Wiatr szarpie gwiazdy
nie dając im zasnąć. 
Nie pozwólmy
żeby zabrał tę
która dla mnie spadnie
złapię Cię wietrze
zamknę w ciemnym pudle.
Wtedy zrozumiesz,
co znaczy smutek
i strach 
przed nadchodzącą ciemnością…
Sen
Śpisz
gładko tak
a w kącie siedzą sny.

Życie
Moje życie płynie rytmem szumią−
cych traw
w cichym pomruku wiatru
Moje życie brzęczy w trzcinie
jak stokrotna wdzięczność
poczciwego owada
za słońce, kwiaty i deszcz.
Moje życie drży
jak zwiędły liść na wietrze
wśród zakamarków ciemnych
i mglistych,
snuje się rozplatając srebrną nić,

upaja się kolorowym szmerem drzew.
A w sercu odciska ślad 
zerwanej kartki z kalendarza…

Jesień
Melancholijna
W kolorach żółci i czerwieni
Idzie przez park.
Rzuca srebrzyste krople deszczu
I brązowe lśniące kasztany−
Zdobywa wszystkie zakątki…

Tęsknię w twoich ramionach
W twoich ramionach 
cichutko płynie muzyka
Rozkosznie sypie się
Konfetti barwnych myśli
Świat przestaje istnieć.
A my zasłuchani
w bicie naszych serc
już tęsknimy do następnej chwili,
choć jeszcze nie rozstaliśmy się.
Rozstanie
Odejdziesz kiedyś
Rzucisz na wiatr kilka słów
A potem zapomnisz
Pójdziesz swoją ścieżką, 
Ja ruszę w swoją stronę…
I już nie będzie nas
Tylko ty i ja 
opuszczeni jak bezludna wyspa…

Zdążyć
Podajmy sobie ręce nim rozdzieli nas
pan wskazówek krążących
po słonecznej tarczy.
Powiedzmy ostatnie słowo
Zanim wygra czas
który każdego dnia
znaczy ślad na twarzy,
co rano poraża szybkością…
Uśmiech
Uśmiechnij się do siebie
W zatłoczonym autobusie,
powiedzmy miłe słowo
podarujmy szczerość,
a czas zatrzyma się
i pozwoli nam
choć chwilę
cieszyć się tym co mamy.


