Zrozumienie
porozumienie
integracja
Mamy przyjemność przedstawić Państwu pierwszy numer pisma wy−
danego przez Stowarzyszenie NIKE. Starania o powołanie do życia wy−
dawnictwa poruszającego tematy związane z niepełnosprawnością roz−
poczęliśmy jeszcze w 1998 roku. Na realizację pomysłu czekaliśmy kilka
lat. Nie był to czas stracony – dowodem jest pierwszy numer, który odda−
jemy w Państwa ręce. Chcemy, by nasze pismo stało się płaszczyzną in−
tegracji. Chcemy wnieść swój wkład w zachodzący od kilku lat w Polsce
proces przełamywania barier pomiędzy środowiskiem ludzi niepełno−
sprawnych i ludzi zdrowych.
Naszym zdaniem integracja nie jest możliwa bez aktywnej pomocy
Państwa. W 10. zasadzie 48. Rezolucji ONZ pt. „Standardowe zasady
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” czytamy: „Państwa po−
winny zagwarantować osobom niepełnosprawnym integrację i możliwość
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na równych prawach. Pań−
stwa powinny zagwarantować, by osoby niepełnosprawne miały możli−
wość wykorzystywania swojego potencjału twórczego, artystycznego i in−
telektualnego, nie tylko dla własnych korzyści, ale jako wzbogacenie własnej
społeczności”.
Jednak nawet największe wsparcie Państwa, najlepsze ustawy, prawa
i programy społeczne nie są w stanie nic zdziałać, jeżeli my sami nie
stworzymy płaszczyzny porozumienia ludzi zdrowych i niepełnospraw−
nych. Chcemy pokazać, że jest to możliwe, że możemy się spotkać
i współpracować na wielu polach – działalności społecznej, kulturalnej,
sportowej.
Nie będziemy pisać o niepełnosprawności jak o zjawisku, które wy−
maga stosowania taryfy ulgowej. Szacuje się, że około 12 procent pol−
skiego społeczeństwa to osoby niepełnosprawne. Żyjemy obok siebie, spo−
tykamy się – anonimowo, w miejscach publicznych, ale też na gruncie
towarzyskim. Te spotkania mogą wiele dać obu stronom. Chcemy dowieść,
że niepełnosprawność nie musi hamować człowieka nią dotkniętego, a dla
osób zdrowych może być niepowtarzalną szansą wzbogacenia wrażli−
wości, kształtowania prawdziwie humanistycznej postawy wobec dru−
giego człowieka i świata.
Osoby skupione wokół naszego pisma są związane z różnymi środo−
wiskami osób niepełnosprawnych, ale nie brakuje też takich, którzy
z niepełnosprawnością spotkają się po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że
podobnie jest z naszymi odbiorcami. Bardzo chcielibyśmy poznać wa−
sze opinie – jesteśmy otwarci na propozycje, uwagi, konstruktywną kry−
tykę. Czekamy na Wasze listy, uwagi i sugestie dotyczące naszego pi−
sma. Prosimy o przesyłanie listów pod adresem redakcji lub pocztą
elektroniczną: nike@nike.bialystok.pl
Życzymy miłej lektury.
Łączę pozdrowienia.
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Lepsza strona
cz³owieka
K

IV Plener Twórców Niepe³nosprawnych w Bia³owie¿y odby³ siê w miêdzynarodowej obsadzie.
Od¿y³y stare przyjanie
i zawi¹za³y siê nowe.
Powsta³o kilkadziesi¹t
prac, tak ró¿nych, jak
ich autorzy.

W

dniach od 17
do 24 sierpnia
2001 roku  w Puszczy Bia³owieskiej odby³ siê Plener Twórców Niepe³nosprawnych, ju¿ po raz czwarty
zorganizowany przez Stowarzyszenie NIKE. Has³o pozosta³o to
samo: Przyroda, Integracja,
Sztuka.

Oprócz twórców niepełnospraw−
nych z Polski, w 36−osobowej grupie
uczestników znaleźli się także goście
z Belgii, Rosji, Białorusi i Litwy. Twór−
com niepełnosprawnym towarzyszyli
ich opiekunowie – instruktorzy, psy−
cholodzy i terapeuci.

Spotkanie dwóch wiatów
Od kilku lat, przez siedem dni w ro−
ku, w czasie wakacji, Puszcza Biało−
wieska staje się natchnieniem i miej−
scem odpoczynku dla mieszkańców
Domów Pomocy Społecznej, uczest−
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
osób z zaburzeniami psychicznymi,
osób z dysfunkcją narządów ruchu
i wszystkich, których los potraktował
inaczej. Przez tydzień, uczestnicy
pleneru wędrowali po białowieskich
przestrzeniach z blejtramami, kartka−
mi papieru rysunkowego wypisując
z siebie krajobrazy, godzinami tkwili
przy sztalugach, albo zmagali się z drew−
nem. Byli w różnym wieku, przyje−
chali tutaj z różnych stron świata. Sztu−
ka ułatwia im porozumienie, a przede
wszystkim pozwala wypowiedzieć sie−
bie, wypisać tłumione emocje, ból i nie−
pokój.
Na IV Plenerze powstały nowe ry−
sunki, rzeźby i obrazy – niektóre na−
prawdę fantastyczne. Białowieskie prze−
strzenie obudziły wiele uśpionych
talentów, przywróciły wiarę we wła−
sne siły i wartość. Kilkudniowy po−
byt w puszczy stał się również oka−
zją do kontaktu dwóch światów – ludzi
zdrowych i niepełnosprawnych. W pro−
gramie nie zabrakło bowiem imprez
integracyjnych, które stwarzały okazję
do spontanicznego przełamywania
uprzedzeń. Niepełnosprawni nie byli
sami. Sztuka została zaprezentowana
bez podziału na „lepszą” i „gorszą”.

k u l t u r a
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– Tutaj czuję się mocnym
człowiekiem – wyznaje
Władysław Szyszko, artysta
z Krakowa

C
Ostatni tomik Borysa Rusko
został zilustrowany
misternymi grafikami
Władysława Szyszko

M

Na stoiskach „pod chmurką” sprze−
dawano rękodzieło ludowe mieszkań−
ców Puszczy Białowieskiej i okolic,
a kilka kroków dalej – pod słynnym
w sezonie letnim pubem „Wejmutka”
– można było obejrzeć i kupić urze−
kające różnorodnością prace niepeł−
nosprawnych autorów. Każdy z sied−
miu dni był wypełniony zarówno
artystyczną twórczością, jak i roz−
rywkami.
Swoimi opowieściami o zwierzę−
tach oczarowała słuchaczy trójka nie−

zrównanych ekspertów w tej dzie−
dzinie. Prof. Simona Kossak, znany
przyrodnik, wnuczka malarza Woj−
ciecha Kossaka, po raz kolejny zor−
ganizowała uczestnikom pleneru pre−
mierę swego nowego filmu pt.
„Kamasutra, czyli nic co dzikie nie jest
nam obce”. Dziennikarz „Gazety Wy−
borczej” Adam Wajrak, od wielu lat
zadomowiony w jednej z puszczań−
skich wsi, snuł swoje opowieści o zwy−
czajach dzikich zwierząt. Dzięki archi−
walnym zdjęciom, przywiezionym przez
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Zorganizowana w 2001
roku impreza mog³a
odbyæ siê dziêki wsparciu i ¿yczliwoci: Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych - Oddzia³ Podlaski, Philip
Morris Polska SA, Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Bia³ymstoku, Fundacji
im. Stefana Batorego,
Amplico Life, Urzêdowi
Miejskiemu w Bia³ymstoku, Urzêdowi Marsza³kowskiemu Województwa Podlaskiego
w Bia³ymstoku, Bia³owieskiemu Parkowi Narodowemu, Nadlenictwom:
Bia³owie¿a, Hajnówka
i Browsk, Hotelowi i Restauracji ¯ubrówka.
Nad stron¹ organizacyjn¹ pleneru w Bia³owie¿y
czuwa³o Stowarzyszenie
na Rzecz Twórców Niepe³nosprawnych NIKE
oraz Dom Pomocy Spo³ecznej w Bia³ymstoku.

Przejażdżka kolejką
wąskotorową po Puszczy
Białowieskiej może
zakończyć się
nieoczekiwanym
przekroczeniem granicy…

k u l t u r a
Andrzeja Keczyńskiego, odżyły odby−
wające się niegdyś w puszczy „Car−
skie polowania”.
Instruktorzy, którzy na co dzień
w różnych ośrodkach prowadzą za−
jęcia dla niepełnosprawnych, podkre−
ślają terapeutyczne znaczenie tego ty−
pu imprez. Nowe otoczenie i nowi
ludzie, w tych niejednokrotnie za−
mkniętych w sobie, „uśpionych we−
wnętrznie” osobach wyzwalają no−
we siły, uczą pokonywania barier
fizycznych i psychicznych. Kontakt
jest ważny dla obu stron – niepełno−
sprawnym daje szansę wydostania się
z „getta”, w które często wpycha ich
samo życie, natomiast osoby zdrowe
uczy otwartości i tolerancji. Takie spo−
tkania „dwóch światów”, bywają dla
ludzi zdrowych prawdziwym odkry−
ciem.
Nie sposób nazwać wszystkich funk−
cji, jakie spełnia białowieski plener.
Przede wszystkim „otwiera”, często
bardzo mocno pozamykane, osobo−
wości jego uczestników. Jest więc te−
rapią, która pozwala pozbyć się kom−
pleksów i uwierzyć w siebie. Jednych
leczy, dla innych – opiekunów, orga−
nizatorów i zwykłych obserwatorów
– bywa kolejnym odkryciem talen−
tów drzemiących w osobach niepeł−
nosprawnych. Plener przyciąga coraz
większą liczbę niepełnosprawnych,
a wśród nich – prawie co roku –
zdarza się jakaś nietuzinkowa osobo−
wość, prawdziwy talent. Staje się też
miejscem likwidowania barier społecz−
nych. Ludzie niepełnosprawni two−
rzą i wypoczywają w gronie swoich
zdrowych przyjaciół.
Terapia wzmacniaj¹ca
Uczestnicy IV Pleneru mogli sko−
rzystać nie tylko z dobrodziejstw na−
tury – zadomowili się przecież w sa−
mym środku Parku Pałacowego w Domu
Wycieczkowym PTTK, a pracowali
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej,
mieszczącym się w dworku z wido−
kiem na sędziwe drzewa, łąki, stawy.

Codziennie zaskakiwały ich nowe atrak−
cje. Raz było to kino pod gwiazdami,
czyli projekcja filmów Wojciecha Ko−
ronkiewicza, innym razem przejażdż−
ka bryczkami po Rezerwacie Ścisłym,
albo pełna nieoczekiwanych przy−
gód podróż kolejką wąskotorową po
puszczy, gdzie podobno nietrudno
o przekroczenie granicy. Nie zabrakło
też wyprawy do Twórczego Studia
Form Wzorniczych w Hajnówce, zaj−
mującego się projektowaniem mebli
dla niepełnosprawnych, i spotkania
z kierującą studiem Janiną Jezierską.
W ramach wieczorów kominkowych,
w pubie „Wejmutka” w Białowieży,
swoje wiersze z nowego tomiku „Bia−
łowieska arka” (wydanego przez Sto−
warzyszenie „Nike”), przedstawił do−
brze znany bywalcom pleneru
białowieżanin Borys Russko. Za ilu−
strację do jego poezji posłużyły mi−
sternie utkane z dotknięć pióra, gra−
fiki Władysława Szyszko. Ten artysta
z Krakowa był jedną z najbardziej
frapujących postaci tegorocznego ple−
neru. Ma za sobą dwa kierunki stu−
diów – archeologię śródziemnomor−
ską na Uniwersytecie Jagiellońskim
i konserwację dzieł sztuki na Akade−
mii Sztuk Pięknych. Do Białowieży
przyjeżdża „leczyć duszę”. Otoczenie
– spotykani ludzie i przyroda, są dla
niego jak silna dawka natchnienia
i energii: – Tutaj czuję się mocnym
człowiekiem – wyznaje.
Atrakcje adresowane do ducha
zostały doprawione przysmakami ku−
linarnymi. Podczas jednego z wie−
czorów uczestnicy pleneru mogli po−
znać smak regionalnych potraw
i pachnących puszczą miodów.
W ciągu tych kilku dni zawiązały
się nowe sympatie i przyjaźnie.
Portretowanie duszy
W gronie uczestników IV Pleneru
przewijali się starzy znajomi, ale po−
jawiły się też nowe osobowości. Po
raz kolejny do Białowieży przyjecha−
li: Tadeusz Łuczaj (jego przebojowe

k u l t u r a
„Duszki Ho−Ho” podbiły serca ucze−
stników Pleneru w 2000 roku) i Krzy−
sztof Gieniusz z Sokółki (objawienie
II Pleneru, podopieczny Celiny Łuc−
kiewicz), autor charakterystycznych,
już rozpoznawanych obrazów – ze−
rkające na świat z naiwnym zacieka−
wieniem chagallowskie zwierzęta Krzy−
sztofa, stały się jego wizytówką.
Krzysztof pracuje na warsztatach
Celiny Łuckiewicz od pięciu lat. Kie−
dy do niej trafił, nie umiał mówić,
pisać, liczyć... A miał ponad 30 lat.
Mieszkał na wsi z rodzicami. Został
zwolniony ze szkoły, bo nikt nie po−
trafił zająć się opóźnionym w rozwo−
ju chłopcem. Wegetował odcięty od
świata i ludzi. Kiedy trafił na war−
sztaty, zaczął na nowo poznawać świat.
Nauczył się liczyć do stu, już potrafi
podać godzinę, rozpoznaje pory dnia,
rozumie znaczenie pieniędzy.

Maluje z pasją. Malarstwo wydoby−
ło go z ponurego świata, w którym
przez wiele lat przebywał. Powierzch−
nię jego rozgadanych kolorami obra−
zów wypełniają zwierzęta – malowa−
ne z natury i z wyobraźni.
Spora grupa z obecnych na ple−
nerze osób ma ograniczoną sprawność
ruchową (porusza się na wózkach
inwalidzkich).
Tadeusz Łuczaj kilkanaście lat te−
mu miał wypadek, w którym stracił
obie nogi i prawą rękę. Rzeźbić za−
czął jeszcze przed wypadkiem. Pasja
okazała się silniejsza niż fizyczne ogra−
niczenie. Pokonał własną słabość i okru−
cieństwo losu, ćwiczył miesiącami,
aż nauczył się posługiwać lewą ręką
– pisać, trzymać w niej dłuto. Rzeźbi
twarze o charakterystycznym, trochę
melancholijnym zarysie ust. To kształt
drewna – wąski i długi, jak mówi
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Stanisław Prolejko z Domu
Pomocy Społecznej
w Choroszczy
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Joanna Zaręba
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Podczas pleneru zawiązały
się międzynarodowe
przyjaźnie – Tadeusz
Łuczaj z białoruskim
zespołem ludowym z
Prużan

Maria Pień gościła na
plenerze w Białowieży
w 1999 r.

k u l t u r a
sam autor, przesądza o tematyce je−
go prac. On tylko wpisuje w drewno
własne emocje, siebie samego. Przy−
pomina fakira, który przed oczami za−
skoczonych gapiów, wyczarowuje dzie−
siątki zagadkowych postaci. Tadeusz
wielokrotnie był zapraszany do innych
krajów. Wyjeżdżał do Francji, Danii,
Australii, Szwecji, a jego leśne „duszki”
trafiły do Chin, Japonii, a nawet do−
tarły na Spitsbergen.
Darek z Sokółki, kolejny podopiecz−
ny Celiny Łuckiewicz, uczestnik War−
sztatów Terapii Zajęciowej, niewiele wi−
dzi. Powinien pracować z plasteliną, jak
podkreśla jego instruktorka, bo to
sztuka oparta na dotyku. Darek jed−
nak upodobał sobie malowanie. Ma pro−
blemy z wyrażaniem emocji za pomo−
cą słów, dlatego opowiada siebie, kreśląc
na papierze i płótnie, swoje niezwykłe
drzewa. Przypominają one oplecione
lianami domy. Do ich zagadkowego
wnętrza prowadzą tajemnicze drzwi.
Z kolei obrazy 20−letniego Micha−
ła Natunewicza zdradzają silne emo−
cje (intensywne kolory), które ich au−
tor próbuje okiełznać, nadając
przedstawianemu światu geometrycz−
ne formy. Jak wielu jego kolegów,
tylko w ten sposób potrafi opowiedzieć

innym o sobie. Wszystkie płótna ucze−
stników pleneru są jak nieśmiałe roz−
mowy z innym człowiekiem.
Po¿egnania i powroty
Ostatniego dnia pleneru, zgodnie
z utrwalonym zwyczajem, w biało−
wieskim Ośrodku Edukacji Przyrodni−
czej im. J.J. Karpińskiego, odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy wszystkich
prac uczestników artystycznych wa−
kacji. Na wernisażu było tłoczno. Po−
jawili się zarówno autorzy obrazów, jak
i ich nowi przyjaciele, nieobojętni na
los niepełnosprawnych – sponsorzy,
a także spora grupa sympatyków.
Zakończenie IV Pleneru obfitowało
w artystyczne i towarzyskie wydarzenia.
Najpierw otwarcie wystawy prac pla−
stycznych – efektu tygodniowej pracy
kilkudziesięciu osób. Pierwsze recenzje,
oklaski i wzruszenie. Potem – na roz−
ładowanie emocji – ognisko z pieczo−
nym dzikiem, koncert zespołu ludo−
wego z Białorusi i występ Teatru
Plenerowego pod kierunkiem Grzego−
rza Pańkowskiego i Adama Walnego.
Za rok pojawią się tutaj znowu, że−
by uwierzyć w siebie i poczuć bliskość
drugiego człowieka.
Olga PACEWICZ

Jacek Ziółkowski

8
no problem nr 1 (1)

k u l t u r a

9
no problem nr 1 (1)

wiat wed³ug
gieniusza

W

literaturze fachowej, powiêconej roli
malarstwa w procesie leczenia chorych psychicznie, znerwicowanych i tak czy inaczej
niepe³nosprawnych stale spotyka siê twierdzenie, ¿e uprawianie sztuki ma funkcjê terapeutyczn¹. Du¿ym nieporozumieniem by³oby jednak rozpatrywanie twórczoci niepe³nosprawnych tylko w kategoriach zdrowotnych. ¯ywym
na to dowodem jest Krzysztof Gieniusz  kolorysta z Sokó³ki.

Przekonanie o zbawiennym dzia−
łaniu procesu twórczego bierze się
głównie z pism Zygmunta Freuda,
który był przekonany, że uprawia−
nie każdej sztuki jest terapią. U pod−
staw takiego przekonania leży mnie−
manie, że sztuka to przede wszystkim
wyrażanie w sposób pośredni swo−
ich nieuświadomionych kompleksów
i stłumionych pragnień – głównie
seksualnych i agresywnych. Terapia
sztuką polegałaby więc najogólniej
mówiąc na tym, że twórca dając upust
tłumionym skłonnościom i lękom,
osiąga samooczyszczenie, czyli stan
katharsis.

Przeciwnicy teorii o autoterapeu−
tycznym działaniu sztuki – głównie
z kręgów filozofii egzystencjalnej – nie
bez ironii ale i nie bez racji ripostu−
ją: gdyby uprawianie malarstwa mia−
ło aż taką moc terapeutyczną, to wy−
padałoby wszystkich malarzy uznać
za jednostki wyjątkowo zdrowe psy−
chicznie, a z tym byłby już niejaki kło−
pot.
Kreator, nie pacjent
Mówiąc najzupełniej poważnie,
proces twórczy zdaje się być proce−
sem zbyt skomplikowanym, żeby moż−
na go było uznać za formę terapii bez
żadnego cudzysłowu. Proces ten roz−
grywa się w „wewnętrznym teatrze
artysty” w sposób niepowtarzalny i za
każdym razem przebiega inaczej
– uczestniczą w nim na równych pra−
wach instynkt i intelekt, chwilowe
emocje i głębokie przemyślenia, go−
rące uniesienia i chłodna kalkulacja.
Z psychologicznego punktu widze−
nia akt kreacji jest w każdym indy−
widualnym przypadku czymś in−
nym i dla każdego najprawdopodobniej
znaczy coś innego. Jakże zatem upa−
trywać w nim jednej dla wszystkich
recepty na poprawienie stanu na przy−
kład schizofrenika czy człowieka
dotkniętego nerwicą?
Pojęciu sztuki jako gry popędów
– gry zastępczej wobec nakazów mo−
ralnych popartych zakazami prawny−
mi – zdecydowanie przeciwstawiają

Andrzej KOZIARA:
 Kiedy ogl¹daj¹c pejza¿ Krzysztofa Gieniusza, spyta³em go, co
znacz¹ kolorowe krêgi
na niebie nad Sokó³k¹.
Malarz, nie wahaj¹c siê
ani chwilê, wskaza³ na
swoj¹ g³owê i przezwyciê¿aj¹c chorobê, która
nie pozwala mu p³ynnie
mówiæ wyzna³, ¿e to tu
jest. Daleki jestem od
przecenienia intelektualnej sprawnoci autora,
ale te¿ nie sposób zlekcewa¿yæ gestu malarza,
który w ten sposób mówi
to ja, czyli kreuje siebie, a nie wizjê kosmicznego najazdu. Malarz
nie chcia³ mnie przekonywaæ, ¿e do Sokó³ki
zbli¿aj¹ siê pojazdy
z kosmosu lecz jak
umia³ tak powiedzia³, ¿e
on to wymyli³.
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się egzystencjaliści, dla których czło−
wiek jest bytem świadomym siebie,
skazanym na absolutną wolność i zmu−
szonym do dokonywania wyborów,
czyli na mówienie „tak” lub „nie” w kon−
kretnych sytuacjach, wymagających
określonego zachowania. Tym samym
freudowskiemu pacjentowi został prze−
ciwstawiony egzystencjalny twórca, le−
czącemu się z nerwicy „artyście” – kre−
ator samego siebie, w sztuce odnajdujący
sens istnienia.
Tak ma³o
nieba...
Kiedyś oglądając pejzaż Krzyszto−
fa Gieniusza, spytałem go, co znaczą
kolorowe kręgi na niebie nad Sokół−
ką. Malarz, nie wahając się ani chwi−
lę, wskazał na swoją głowę i przezwy−
ciężając chorobę, która nie pozwala
mu płynnie mówić wyznał, że „to tu
jest”. Daleki jestem od przecenienia
intelektualnej sprawności autora, ale
też nie sposób zlekceważyć gestu ma−
larza, który w ten sposób mówi „to
ja”, czyli kreuje siebie, a nie wizję
kosmicznego najazdu. Malarz nie chciał
mnie przekonywać, że do Sokółki zbli−
żają się pojazdy z kosmosu lecz jak
umiał tak powiedział, że on to wy−
myślił.
Trzeba przy tym dodać, że pej−
zaż – pomijając kolorowe kręgi na
niebie – utrzymany jest w realistycz−
nej stylistyce. Mimo uproszczeń wła−
ściwych malarstwu dzieci, jest to jed−
nak zapis małomiasteczkowej
rzeczywistości włącznie z jej mie−
szkańcami wrysowanymi w architek−
turę Sokółki. Infantylność rysunku
bierze się rzecz jasna z możliwości
autora, ale plastyczna dojrzałość obra−
zu powoduje, że można ją odczyty−
wać jak świadomy wybór autora,
któremu instynkt podpowiedział ta−
ką, a nie inną formę – włącznie z wą−
skim paskiem błękitu u góry kom−
pozycji, który może znaczyć tylko
jedno – tak mało tego nieba nad So−
kółką.

Iskra bo¿a
zamiast akademii
Domy, ludzie i drzewa z sokólskie−
go pejzażu Gieniusza, sprowadzone
są do prostych znaków graficznych ale
tej surowej, żeby nie powiedzieć dzie−
cinnie prostej przestrzeni, towarzy−
szy kolorystyka sprawiająca, że przed
jego obrazami widzowie zatrzymują
się dłużej, a jurorzy dorocznych prze−
glądów twórczości amatorskiej przy−
znają mu nagrody. Gieniusz cierpi
na zaburzenia mowy, ale być może
na zasadzie rekompensaty patrzy i wi−
dzi znakomicie. Widzi na pewno
więcej, a w każdym bądź razie tyle,
że postrzega się go – nie tylko w świe−
cie ludzi z domu opieki społecznej
– jako zdolnego kolorystę.
Geniusz nie zna ani akademic−
kich, ani żadnych innych zasad „kła−
dzenia koloru”, nie ma też zapewne
wiedzy o symbolice koloru, ale w je−
go przypadku przysłowiowa „iskra bo−
ża” starcza za całą tę wiedzę. Ona
też sprawia, że jego obrazy są od
początku do końca zakomponowane
kolorystycznie i jednobrzmiące niczym
etiudy na temat czerwieni, zieleni
czy żółci.
Nie myliæ tworzenia
z chorob¹
Widzenie świata poprzez kolor spra−
wia, że w pracach malarza z Sokółki,
świat przedstawiony traci swój reali−
styczny wizerunek na rzecz ekspresyj−
nego koloru, a więc domy i drzewa
stają się uproszczonymi formami, które
wypełnia kolor.
Niektóre z „urbanistycznych” wizji
malarza bliższe są wręcz abstrakcji ge−
ometrycznej niż malowaniu w stylu
„Janka muzykanta”, taka jest bowiem
ich logika koloru.
Niewiele lub zgoła nic ma to wspól−
nego ze światem ludzi chorych psy−
chicznie, malujących swój wewnętrz−
ny pejzaż zaludniony formami
z wyobrażeń i zwidów. Wręcz przeciw−
nie, łatwo zauważyć, że obrazy Gie−
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Krzysztof GIENIUSZ
 urodzi³ siê 9 czerwca
1963 roku w Sokó³ce.
Z powodu zaburzenia
mowy nie uczêszcza³ do
szko³y. Od 1997 roku
jest uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajêciowej dla osób z upoledzeniem umys³owym.
W ci¹gu czterech lat namalowa³ oko³o 300 obrazów. Po raz pierwszy
zauwa¿ony na XIII Wojewódzkim Przegl¹dzie
Twórczoci Amatorskiej
w 1998 roku.
W 1999 roku jego prace
eksponowane by³y na
Uroczysku w Supralu
(Supraskie Spotkania
z Natur¹ i Sztuk¹), na
ogólnopolskiej imprezie
integracyjnej B¹dmy
Razem w Ko³obrzegu
i w bia³ostockim Muzeum
im. Alfonsa Karnego.
Niew¹tpliwym sukcesem
by³a indywidualna wystawa malarstwa Krzysztofa
Gieniusza otwarta staraniem Stowarzyszenia
w bia³ostockiej kawiarni
Fama w listopadzie
1999 roku. W tym samym
roku ukazuj¹ siê te¿ reprodukcje prac Gieniusza
w kalendarzu Nike i informatorze Sztuka bez
granic. Jego prace
sprzedaj¹ siê dobrze na
aukcjach.
W roku 2000 powstaje
telewizyjny dokument
o twórczoci Gieniusza,
emitowany na antenie
ogólnopolskiej, a rok
póniej dzia³aj¹ca
w Gdañsku Galeria
Sztuki Promyk z powodzeniem wystawia jego
obrazy.

K
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niusza są odpowiedzią na konkretny
i zobaczony przez niego fragment
rzeczywistości – wystarczy zwrócić uwa−
gę, jak zmienia się jego paleta wraz
ze zmianą pór roku. Po prostu jego pej−
zaże są białe zimą, zielenią się na
wiosnę, a jesienią przybierają kolor
jesiennych drzew. Przekonywającym
argumentem może też być tu jedna
z najnowszych prac Gieniusza – wi−
zerunek Ukrzyżowanego, zainspirowa−
ny zobaczonym w białowieskiej ka−
pliczce krucyfiksem.
Dzięki zapobiegliwości Celiny Łuc−
kiewicz, która opiekuje się Gieniu−
szem, można w sokólskim domu opie−
ki zobaczyć jego szkice do obrazów.
Najpierw malarz rysuje „temat” i jest
to jedyna w swoim rodzaju siatka ni−
czym pajęczyna szczelnie wypełnia−
jąca całą powierzchnię obrazu. Wy−
raźnie ma to charakter celowej
konstrukcji czy rusztowania, na którym
malarz „rozwiesza” później swoje ko−
lory. Już w rysunku wyznaczony zo−
staje rytm całej kompozycji, która
w ostatniej fazie tworzenia niczym wi−
traż zapala się kolorami. Ciekawe
jest tu także to, że malarz z niezwy−
kłą konsekwencją posługuje się kątem

Krzysztof Gieniusz z Celiną Łuckiewicz

prostym i takąż linią w przedstawia−
niu świata nieorganicznego (na przy−
kład architektury), a dla ludzi, zwie−
rząt i drzew ma zarezerwowaną
wyłącznie linię płynną. Czyż nie jest
to tworzenie harmonijnego obrazu
świata w poszukiwaniu sensu istnie−
nia, nawet jeśli malarz nie potrafi te−
go tak nazwać?
Kolory samotnoci
Gieniusz lubi czerwień, która ko−
jarzy się z krwią, pożarem i namięt−
nością, a jest przede wszystkim bar−
dzo wyrazistym środkiem plastycznego
słownika. Poprzez czerwień malarz
zdaje się mówić o świecie, który jest
zbudowany na walce o władzę i pie−
niądze, a więc o świecie, który jest po−
za malarzem z Sokółki, co jednak nie
znaczy, że przestał go obchodzić.
Jeszcze dalej w obrazach Gieniusza
zdaje się być do błękitu nieba – jak−
kolwiek by to niebo malarz rozumiał.
Sporo w tych pracach zieleni, która nie−
odłącznie wiąże się z nadzieją, jaką nie−
sie zieleń wiosny, ale najciekawsze
mimo wszystko zdają się być w tym
malarstwie różne odcienie żółci, a zwła−
szcza żółto świecące okna domów Gie−
niusza. Tylko w świecie sztuki mogło
się zdarzyć to, co zdarza się na obra−
zach malarza, który nie skończył nawet
szkoły podstawowej – okna świecą tu
światłem domowego ogniska, ale jest
w tym świeceniu jakiś niepokój przy−
wodzący na myśl żółć z obrazów van
Gogha.
Nie da się zapomnieć, że malarz
z Sokółki ponad trzydzieści lat prze−
żył w samotności z piętnem psychicz−
nie chorego podczas gdy cała jego
inność polega głównie na zaburzeniach
mowy. Dopiero teraz, zauważony, a na−
wet doceniany jako malarz, próbuje
rozmawiać – ale przede wszystkim ko−
lorami. Maluje dużo, szybko i inten−
sywnie – jakby chciał powiedzieć wszy−
stko to, co się w nim nagromadziło
przez trzydzieści lat samotności.
Andrzej KOZIARA

w y w i a d
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Uroczysko 2002
W czerwcu 2002 r. po raz siód−
my odbędzie się w Supraślu
„Uroczysko” – Spotkania z Na−
turą i Sztuką. Skąd wziął się
pomysł zorganizowania w ma−
lutkim Supraślu tak wielkiej,
mającej obecnie ogólnopolski
rezonans – ambitnej i jedno−
cześnie otwartej dla masowe−
go odbiorcy imprezy?
Joanna Sokólska, komisarz „Uro−
czyska”: – Zaczęło się, jak to zwy−
kle bywa, podczas spotkania z przy−
jaciółmi. Długie rozmowy przy kominku
zaowocowały pomysłem, który na−
zwaliśmy „Uroczysko”. Twórcami idei
„Uroczyska” są Grażyna i Wiktor Woł−
kow oraz Krzysztof Wolfram. Potem
nasze grono powiększało się, a pla−
ny nabierały coraz bardziej realnych
kształtów. Chcieliśmy, by „Uroczy−
sko” stało się zderzeniem natury i kul−
tury.
Supraśl jest specyficznym miejscem
– ma bogatą historię, posiada status
uzdrowiska, z którego każda droga
prowadzi do lasu. To miejsce zaciszne,
a jednocześnie ledwie kilkanaście ki−
lometrów oddalone od dużego mia−
sta, jakim jest Białystok. Wszystko to
sprawiło, że zdecydowaliśmy się na
imprezę masową.
„Uroczysko” jest otwarte
– również na osoby niepełno−
sprawne. Robicie ukłon w stro−
nę ludzi na wózkach inwa−
lidzkich, dzieci niepełno−
sprawnych intelektualnie,
a nawet niepełnosprawnych
twórców, którzy mogą zaist−
nieć na salonach i wystawach
– to przypadek czy działanie
zamierzone?

Z Joann¹ Sokólsk¹,
komisarzem Uroczyska,
rozmawia
Andrzej Wo³kowycki

Komisarz Uroczyska – Joanna Sokólska

– Tak planowaliśmy „Uroczysko”,
aby obejmowało Dzień Dziecka. To
był zawsze dzień integracyjny. Za−
częło się niewinnie – od współpra−
cującego z „Uroczyskiem” Ośrodka Jeź−
dzieckiego MKS „Sprząśla”, w którym
parę lat temu uczniowie miejscowe−
go Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnic−

K

Wieczór autorski Sylwii Chorąży (Uroczysko 2000)
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Znak Uroczyska

twa zrobili bryczkę z podestem dla
osób niepełnosprawnych. Na drugim
„Uroczysku”, podczas Dnia Dziecka,
bryczka już była i postanowiliśmy
zaprosić oprócz dzieci z Supraśla, dzie−
ci niepełnosprawne. W tym też cza−
sie zaczęły się nasze kontakty z To−
warzystwem Hipoterapeutycznym
z Warszawy. Drugim motorem zwią−
zania naszej imprezy z dziećmi i mło−
dzieżą niepełnosprawną był kontakt
z panią Marią Marandą, która zapro−
ponowała zorganizowanie na trze−
cim „Uroczysku” wyścigu wózkowi−
czów. Trzecia nitka to nasze kontakty
z Zakładem Pracy Chronionej GTX Ha−

nex Plastic z Sokółki, który prowadzi
Warsztaty Terapii Zajęciowej i jest przy−
chylnie nastawiony do tego, co robi−
my w Supraślu. Ten kontakt zaowo−
cował po raz pierwszy zetknięciem
uczestników „Uroczyska” z twórczo−
ścią podopiecznych Warsztatów Te−
rapii Zajęciowej, a więc osób niepeł−
nosprawnych.
Z roku na rok udział osób niepeł−
nosprawnych w programie „Uroczy−
ska” rośnie.
W 2000 roku (hasłem „Uroczyska”
była sowa) podczas pleneru malo−
wała wspólnie młodzież z Liceum
Sztuk Plastycznych w Supraślu i z Do−
mu Pomocy Społecznej w Zaściankach.
To była bardzo ciekawa konfrontacja
na poziomie emocjonalnego odbioru
i podejścia do sztuki.
Spotkanie z amatorami objętymi ar−
tystyczną opieką przez Stowarzysze−
nie NIKE, było cennym doświadcze−
niem dla młodzieży profesjonalnie
edukowanej do pracy twórczej. Gru−
pa była zafascynowana lekkością i spo−
ntanicznością wypowiedzi twórczej,
odwagą w używaniu barw przez nie−
pełnosprawnych rówieśników. Bardzo
przychylny i ciepły był też odbiór
wystawy poplenerowej – autentycznie

Fot. Archiwum
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Uroczysko od pocz¹tku
jest bardzo francuskie
(przyje¿d¿aj¹ liczne delegacje reprezentuj¹ce
m.in. francuskie parki regionalne) i bardzo szwajcarskie (intensywnie
udzielaj¹ siê na Uroczysku przedstawiciele zaprzyjanionej z Supralem gminy Balsthal).
Supral ma te¿ partnerskie kontakty z niemieck¹
gmin¹ Grosenknethen.
Integracja przewija siê
tutaj w ró¿nych aspektach, bo  jak mówi Joanna Sokólska  takie
ma byæ Uroczysko.
 Poruszaj¹c siê ci¹gle
na takich stykach i zderzeniach, czujemy, ¿e
dzieje siê co twórczego.
I styk natury i kultury,
i styk kultur pogranicza,
i styk dzieci i m³odzie¿y
zdrowej i niepe³nosprawnej  to s¹ obszary,
z których chcemy czerpaæ  mówi komisarz
Uroczyska.

w y w i a d

Wózkowicze w trakcie rajdu po ulicach Supraśla (Uroczysko 1998)
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podobała się i była często komento−
wana.
Chyba podobnie zaistniała na
„Uroczysku” Sylwia Chorąży,
młoda poetka, przykuta do
wózka inwalidzkiego.
– Myślę, że to dobra poetka i nie−
zwykle ciekawa postać. W przypad−
ku jej twórczości podkreślanie, że to
jest poezja pisana przez osobę niepeł−
nosprawną, może sugerować chęć ob−
niżenia poprzeczki, usprawiedliwienia
jakiejś niedoskonałości dzieła – a ta−
kiej potrzeby po prostu nie ma. Wy−
daje mi się, że jak coś jest dobre, in−
teresujące, piękne – to jest dobre,
interesujące i piękne i niepotrzebna
tu jest dodatkowa otoczka litości.
Czy w tym roku również pla−
nujecie jakieś działania
z udziałem osób niepełno−
sprawnych?

– Dzień Dziecka będzie – trady−
cyjnie już – zaproszeniem skierowa−
nym także do niepełnosprawnych. Im−
preza zostanie tak zbudowana, aby
niepełnosprawni czuli, że jest to pro−
gram adresowany w równej mierze do
nich, jak i pozostałych uczestników.
Spróbujemy także zorganizować wy−
ścig „wózkowiczów”. Zaprosimy
młodzież niepełnosprawną do udziału
w plenerze plastycznym. Plener będzie
jednak różny od poprzednich. Jego te−
matem nie będzie jakieś zwierzę, a zja−
wisko różnych styków – kulturowych,
przyrodniczo−kulturowych. Miejscem,
gdzie będą mogli zaistnieć twórcy nie−
pełnosprawni powinien także stać się
nowy cykl, który pojawi się po raz
pierwszy na „Uroczysku”, mianowicie
poezja śpiewana.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Andrzej WOŁKOWYCKI

Uroczysko 2002 rozpocznie siê dok³adnie 2
czerwca. Jego symbolem  podobnie jak
przed rokiem  bêdzie
orze³. To  jak mówi Joanna Sokólska  mocny
temat, zbyt wielki, by
wyczerpaæ go w czasie
jednej edycji imprezy.
Orze³ jest god³em narodowym 29 krajów na
wiecie, w tym 9 krajów
w Europie. Organizatorzy planuj¹ spotkanie
przedstawicieli pañstw
maj¹cych or³a w godle.
Wys³ali zaproszenia do
29 ambasad z prob¹
o przygotowanie wyst¹pieñ, chc¹ przygotowaæ
wydawnictwo powiêcone or³owi jako symbolowi pañstwowemu i kulturowemu.
Odbêd¹ siê kolejne mistrzostwa wiata w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej
z rozbudowan¹ czêci¹
dotycz¹c¹ kuchni regionalnych z ca³ego regionu Polski pó³nocno
-wschodniej. Czêæ kulinarn¹ wzbogaci przegl¹d zespo³ów folkowych.
Nie zabraknie te¿ Nocnego Kina Przyrodniczego. W programie: przegl¹d laureatów festiwalu
filmów przyrodniczych
organizowanego w Winie, przegl¹d filmów
wybranego re¿ysera
(w poprzednich latach
gocili w Supralu m.in.:
Jan Jakub Kolski, Andrzej Kondratiuk, Witold
Leszczyñski).
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Niepe³nosprawni?
z otoczenia nie wyciągnął w stronę
noworodka dłoni, a zginęlibyśmy.

Nie spotkałem nigdy człowieka
w pełni sprawnego. Nie spotkałem
również człowieka, który nie nosiłby
w sobie uczucia niedosytu, nie miał
poczucia braku, nie był rozdarty mię−
dzy pragnieniem doznawania siły,
a wstrząsającym doświadczeniem wła−
snej słabości i pełnego uzależnienia
od drugiej osoby. Ty i ja urodziliśmy
się całkowicie zależni. Wystarczyłoby,
żeby przez dwie lub trzy doby nikt

Fot. Robert Półkośnik
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Jerzy BINKOWSKI,
psycholog, pedagog
i poeta:  Nie zgadzam
siê na okrelenie niepe³nosprawni. Nie spotka³em nigdy cz³owieka
w pe³ni sprawnego
 cz³owieka, który nie
nosi³by w sobie uczucia
niedosytu, nie by³ rozdarty miêdzy pragnieniem doznawania si³y,
a wstrz¹saj¹cym dowiadczeniem w³asnej
s³aboci...

Nie zgadzam się na taką na−
zwę. Nie mogę. Obraziłbym
swego przyjaciela, który
– od kilku lat cierpiąc na stwar−
dnienie rozsiane – staje się
w moich oczach (a przede
wszystkim w sercach swo−
ich dzieci i żony), coraz peł−
niejszym wzorem godności
osoby. Okazuje się, że sposób
dawania sobie rady z cierpie−
niem jest tajemnicą osoby nie
zaś choroby.

Si³a s³aboci
Jak ważne jest doświadczenie peł−
nej zależności, pokazał nam Jezus, ob−
jawiając się w postaci maleńkiego dziec−
ka. Być może nie chciał odebrać swoim
rodzicom wzruszającego przeżycia tro−
ski i odpowiedzialności. Dzięki nie−
pełnosprawności dziecka – wzrastać,
ubogacać się!
Jako ojciec niejednokrotnie zapy−
tywałem, kto z nas jest sobie bar−
dziej potrzebny i więcej ofiarowuje:
ja dzieciom, czy one mnie? Skłonny
jestem stwierdzić, że to ja zawdzię−
czam dzieciom więcej. Z dumą wspo−
minam te chwile, kiedy pokonywałem
własne ograniczenia, kiedy zdoby−
wałem nowe umiejętności. Pochyla−
łem się nad bezradnym maluchem, od−
krywając nowe pokłady czułości. Dzieci
– słabe wobec otaczającego świata,
uczyły mnie prostego, najprostszego
mówienia i opowiadania o świecie.
Dzięki nim zacząłem dostrzegać fascy−
nujące szczegóły, takie jak kształt dzio−
ba ptaka, barwę piór jego ogona i wie−
le innych rzeczy, które do tej pory
umykały mojej uwadze.
Ksiądz Jan Twardowski mówi, że
ten, co pisze wiersze, ma coś wspól−
nego z dzieckiem – tak jak dziecko
dziwi się wszystkiemu, a zdziwienie
jest źródłem poezji. Dzieci pozwoliły
mi odkryć, jaką ulgę przynosi pogła−
skanie, przytulenie i wysłuchanie.
Odwiedziłem niedawno kilkuna−
stoletniego chłopca na wózku. Uczeń
trzeciej klasy licealnej snuł marzenia
o swej przyszłości. Chce po maturze
studiować psychologię, aby poma−
gać innym. Jest odważny i pracowi−
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Lista k³amstw
Widziałem niedawno wzruszającą
sytuację zanotowaną przez kamerę,
przed którą wypowiadało się dziec−
ko z mądrze prowadzonej szkoły. Chło−
piec z całą szczerością powiedział:
„Mam dużo kłopotów z nauką i bar−
dzo lubię chodzić do szkoły, bardzo
lubię się uczyć”. Uczeń ze szkoły na−
zywanej przez niektórych szkołą dla
osób niepełnosprawnych umysłowo
powiedział nam, że nie trzeba się za−
łamywać tym, iż nie wszystko rozu−
miemy i pomimo to warto się uczyć.
Warto polubić uczenie się.
Dopowiadam, że pragnąłbym przy−
czyniać się do tego, aby ludzie żyją−
cy w kręgu szczególnie jaskrawych
cierpień często chcieli mówić: „Jest
trudno i uwielbiam żyć”.
W tym celu sformułuję kilka kłam−
liwych przekonań, którym i ja pod−
dawałem się wiele lat, abyście, Sza−
nowni Czytelnicy, zechcieli rozpoznać
ich fałszywość. Oto niektóre z nich:
 Nie mogê byæ zadowolony, je¿eli
¿ycie nie uk³ada mi siê tak, jak pragnê.
 Mo¿na mieæ wszystko.
 ¯ycie powinno byæ ³atwe.
 Jedynym wyznacznikiem mojej wartoci jest to, co robiê.
 ¯ycie powinno byæ sprawiedliwe.

Może zechcielibyście Państwo na−
pisać do mnie pod adresem Redakcji
o swoich przeżyciach, uczuciach i prze−
myśleniach, które zrodziły się podczas
lektury.
Co możemy zrobić, aby poszerzać
i pogłębiać pragnienie i umiejętności
współpracy? W tym zakresie z pewno−
ścią wszyscy jesteśmy niepełnospraw−
ni. Zaczyna się ta słabość wtedy, gdy
zaślepieni nieszczęściem czy rywaliza−
cją, nie dostrzegamy faktu, jak bardzo
jesteśmy różni oraz wzajemnie sobie
potrzebni.
25
Zapraszam do rozmowy, do listów,
do wymiany pogl¹dów. Choæ trudno mi
rozumieæ sens cierpienia, lubiê siê uczyæ,
lubiê wspólnie poszukiwaæ sensu.

Fot. Classic Studio

ty. Jego postawa i wdzięczne spoj−
rzenie wysyłane w stronę mamy, je−
szcze raz ukonkretniły mi znaczenie
marzeń, odwagi i pracowitości.
Lubię sprzeciwiać się każdemu osą−
dowi, który mówi o absurdalności czy
bezsensie losu człowieka. Życie od−
czuwam jako nieprawdopodobnie trud−
ne i ważne zadanie. Kresu problemów
nie widzę. Niekiedy tylko przeży−
wam chwile spełnienia. I coraz moc−
niej coś mnie popycha do pracy nad
mądrą współpracą ludzi. Tu i teraz.
Tam gdzie jestem.
Jesteśmy wzajemnie sobie potrzeb−
ni. Tacy, jacy jesteśmy. Każdy z innym
talentem.
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Jerzy Szerszunowicz
rozmawia z Adamem
Walnym, wspó³autorem
projektu Wielki Teatrzyk
wiata  Sztuka dla
Kresów Wschodnich,
organizatorem warsztatów teatralnych dla osób
niepe³nosprawnych

K

w y w i a d

Ze sztuk¹ na wie
i... do szpitala
„No problem”: – Wasz wspól−
ny projekt – Twój, czyli Wiel−
kiego Teatrzyku Świata i Krzy−
sztofa Zemło, twórcy Teatru
Okno z Supraśla – zdobył w tym
roku drugą nagrodę (20 tys.
zł) w konkursie „Kultura dla
wsi” organizowanym przez
Fundację Batorego. Na czym
polegała wasza akcja nie−
sienia kaganka sztuki na pol−
ską wieś?
Adam Walny: – Nasz pomysł opie−
rał się na tym, żeby grać dla małych
lokalnych środowisk, docierać do miejsc,
do których teatr dociera raz na kilka
lat lub tam, gdzie nigdy go nie było.
W konkretach to wygląda tak, że
przez trzy tygodnie ciągaliśmy swoje
manatki teatralne po terenie i graliśmy
– we wsiach i małych miasteczkach,
w domach pomocy społecznej. Wy−
stąpiliśmy też w Białowieży na Ple−
nerze Artystów Niepełnosprawnych.
Publiczność dopisała?
– Czasami były to „panie od kul−
tury”, kilka osób z młodzieży i z sie−
dem babć. Innym razem zbierała się
„prawdziwa” kilkudziesięcioosobowa
widownia.
Jak was przyjmowano?
– Zazwyczaj było bardzo sympa−
tycznie. Celowaliśmy w weekendy:
dzieci z miasta zjeżdżają do rodziny,
robi się inna atmosfera. A w niedzie−
lę, to i rolnik nie w polu, tylko do
kościoła pójdzie, a wracając trafi na
nasze przedstawienie, popatrzy – za−
wsze to jakaś odmiana.
Repertuar mamy dość „ciężki” – ja
gram „Kuglarza i Śmierć” (komedio−
wą wersję „Siódmej pieczęci” Bergma−

na), Krzysiek „Romans Perlimplina i Be−
lisy” według Lorki. Ale radziliśmy so−
bie bardzo dobrze. Pięknie udał nam
się występ w Turośni. Największą fraj−
dę miały dzieci. Rozstawiliśmy się z lal−
kami rano, a przedstawienie było wie−
czorem. Przez cały dzień dzieciaki
bawiły się lalkami. Nasz wieczorny
spektakl był tym właściwym, ale nie
pierwszym – wcześniej odbyło się
kilka, może kilkanaście „spektakli”,
które zagrały sobie w ciągu dnia
dzieciaki.
Dzieci są niesamowicie chłonne,
ciekawe nowości, można z nimi ro−
bić wspaniałe rzeczy. Wystarczy, by
ktoś, kto ma władzę, chciał to zau−
ważyć.
A w Turośni zauważyli?
– Nawiązałem kontakt z wójtem. Do−
wiedziałem się, że gmina ma opuszczo−
ny budynek domu kultury we wsi
Pomygacze. Budynek jest duży, ideal−
ny na urządzenie pracowni lalkar−
skiej. Zaproponowałem handel wymien−
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ny: gmina udostępni mi budynek, ja
w zamian będę prowadził zajęcia dla
dzieci, młodzieży, osób niepełnospraw−
nych. Oczywiście trzeba zastanowić się,
kto zapłaci za prąd, gaz i podobne
luksusy – pozostaje też pytanie, z cze−
go dalej żyć? Ale to – jak by to po−
wiedzieć – jest kwestia wtórna. Waż−
ne, że udało nam się zainteresować
ludzi tym, co robimy – że dostrzegli
wartość w tak niepraktycznej rzeczy
jak teatr. W efekcie w Pomygaczach
trwa remont, a oficjalne otwarcie za−
mierzam zrobić jeszcze w tym roku.
W Niewodnicy powstaje ośrodek dla
dzieci z zespołem Downa, z którym za−
mierzam nawiązać bliższą współpracę.
Poza tym na terenie samej Turośni
jest dwudziestu paru niepełnospraw−
nych. Nie chciałbym, żeby to zabrzmia−
ło bezczelnie, ale dzięki tym osobom
można realizować pewne programy
kulturalne, można na nie dostać pie−
niądze. Rzecz w tym, żeby coś zrobić,
żeby coś się działo, żeby te dzieci – za−
równo zdrowe, jak i niepełnospraw−
ne – miały dokąd przyjść, żeby mogły
zająć się czymś ciekawym, innym od
ich codzienności – co tu kryć, dość sza−
rej i smutnej. Moja pracownia lalkarska
będzie działała pod hasłem „Cztery dni
za darmo”. Postanowiłem też zbudo−
wać specjalną lożę dla wójta i probo−
szcza, bo jak teatr, to z pompą – jak
kultura, to wysoka (śmiech).
Finałem programu „Sztuka
dla Kresów Wschodnich” był
minifestiwal teatralny w Cho−
roszczy, na terenie szpitala
psychiatrycznego. Kiedy usły−
szałem o pomyśle zorgani−
zowania festiwalu teatralne−
go w takim miejscu, wydało
mi się to tak niesamowite, nie−
spotykane, że – nie wiem wła−
ściwie dlaczego – czekałem,
że coś ważnego się tam wy−
darzy, że stworzy się jakiś
unikalny klimat, w zderze−
niu teatru, sztuki z tak nieco−

dziennym otoczeniem ujaw−
ni jakaś... czy ja wiem – ma−
gia...
– Faktycznie, zdarzyło się. Było to
autentyczne święto. Zaczęło się od te−
go, że zostaliśmy „zaatakowani” przez
pasjonata ciężarówek marki „Star”. Za−
żądał, żebyśmy ustawili się przy na−
szym „starze” do zdjęcia. Jak już wszy−
stko było gotowe, to okazało się, że
nie ma aparatu. Musieliśmy mu jakiś
znaleźć. Zrobił zdjęcie. I już. Nie by−
łoby w tym nic specjalnie dziwnego,
gdyby po chwili nie pojawił się przy
nas z ogromnym albumem, w którym
miał setki zdjęć „starów”...
Warunki gry też były dość niesa−
mowite. Występowaliśmy w kaplicy
szpitala – scena była zlokalizowana
w miejscu, w którym na co dzień znaj−
duje się ołtarz. Wchodząc na widow−
nię, ludzie ulegali wyrobionym nawy−
kom – zachowywali się tak, jakby
wchodzili do kościoła...
Były trzy przedstawienia. Najwięk−
szą furorę zrobiła tancerka z Teatru
Gestu i Ruchu z Krakowa – bardzo
ekspresyjny ruch, dość agresywna mu−
zyka, a tematem było szaleństwo Ofe−
lii. Trudno pozostać obojętnym wo−
bec takiego spektaklu. To było naprawdę
mocne przeżycie. Trwało to wszyst−
ko z przerwami od czternastej do dzie−
więtnastej. Publiczność wszystko dziel−
nie wytrzymała (uśmiech). Zrobiło
się wydarzenie na całą Choroszcz –
kulturalne i społeczne, bo widownia
składała się nie tylko z pacjentów szpi−
tala, lecz również z mieszkańców.
Jak to się stało, że zacząłeś
grać dla osób niepełnospraw−
nych, organizować z nimi war−
sztaty?
– Zupełnie przypadkiem. Któregoś
razu podróżowałem pociągiem z wiel−
kim witrażem. Nie mogliśmy się nig−
dzie zmieścić – tylko w WARS−ie. Tam
poznałem Zbyszka Sokólskiego, psy−
chiatrę. Obaj wyglądaliśmy dość „podej−
rzanie” – on jak pacjent, a nie psy−
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Adam WALNY  urodzi³
siê w 1972 roku w Poznaniu. Ukoñczy³ Liceum Sztuk Plastycznych w Supralu,
a obecnie koñczy re¿yseriê na bia³ostockim
Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza
w Warszawie.
Przygotowa³ znane
w Bia³ymstoku widowiska Kuglarz i mieræ
oraz Motyl, jest konstruktorem i re¿yserem
czêci lalkowej przedstawienia Jesus Christ Super Star w Teatrze Muzycznym w Gdyni (1999
rok). Obecnie pracuje
nad przedstawieniem pt.
Ogród ziemskich rozkoszy wed³ug Hieronima
Boscha. To, co robi nazywa teatrem duchowoci materii, w którym
nie ma prób, lecz badania zale¿noci kolorów,
faktury materia³ów, ruchu. Widzowie rozpoznaj¹ Wielki Teatrzyk
wiata po ogromnych
lalkach, wyposa¿onych
w liczne szuflady,
schowki, mo¿liwych
 jak dzieciêce performersy  do rozbierania
na czêci i sk³adania
w nowej postaci.
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chiatra, ja z tym witrażem... Zaczęli−
śmy rozmawiać. W efekcie zaprosił
mnie do jednego z białostockich ośrod−
ków dla osób niepełnosprawnych.
Tam się zetknąłem z pewnym absur−
dem. Miałem pieniądze (jak na tam−
te czasy całkiem niemałe) z Minister−
stwa Kultury na program warsztatów
z niepełnosprawnymi. Okazało się, że
moja propozycja przeprowadzenia cy−
klu spotkań wywołała popłoch: do−
wiedziałem się, że „zrobię bałagan”.
A tam przecież musi być porządek:
nakarmić, włączyć telewizor i zacho−
wywać się spokojnie. Byleby nie by−
ło „zamieszania”, byleby podopiecz−
ni nic nie robili – nie próbowali stawać
się normalni...
Jak w idealnym polskim mo−
delu opieki nad dziećmi...
– Właśnie. „Nie próbuj się zmie−
nić, nie waż się być zdrowy, bądź cho−
ry, bo my dzięki temu będziemy mieć
pracę”. Na szczęście udało mi się na−
wiązać kontakt z Klubem „Przystań”
na Grottgera, gdzie zrealizowałem swój
program. Jeździliśmy całą grupą na
wieś, do leśniczówki Zbyszka. Ucze−

stnicy warsztatów jedli, spali i wdy−
chali z lubością świeże powietrze.
Niełatwo było ich zachęcić do pracy,
ale odżyli...
Dlaczego – Ty i ludzie, z który−
mi współpracujesz – porwa−
liście się na coś, co nie przy−
nosi wymiernych finansowo
zysków?
– Granie po wsiach i miastecz−
kach, warsztaty dla osób niepełnospraw−
nych – to wszystko nie daje nam kon−
kretnych pieniędzy. Często nie pobieramy
nawet honorariów. Ale za nagrodę
z Fundacji Batorego możemy odno−
wić scenografię, rekwizyty, wydać pro−
fesjonalny plakat. Poza tym sama przy−
goda jest dosyć interesująca. Kiedy
wpadliśmy na ten pomysł, nawet nie
przyszło nam do głowy, że będziemy
mogli korzystać z jakichkolwiek środ−
ków poza własnymi. Chcieliśmy po pro−
stu przeżyć jakąś przygodę...

Zajęcia teatralne z młodzieżą – Białowieża 2000

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Jerzy SZERSZUNOWICZ
„Kurier Poranny”
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Jakbym by³
nie z tego wiata...
Andrzeja Babińskiego poznałem
w redakcji „Białostockiego Informa−
tora Kulturalnego” w 1980 roku, gdy
przyszedł do Wieśka Kazaneckiego.
Nie był mi obcy. Wiele o nim sły−
szałem, znałem jego wiersze, a nawet
miałem w swojej bibliotece debiutanc−
ki zbiorek „Z całej siły”. Ukazał się w gło−
śnej w latach siedemdziesiątych bi−
bliofilskiej serii „Generacje”, wydawanej
w Warszawie przez Jerzego Leszina i An−
drzeja K. Waśkiewicza. Nakład każde−
go z tomików nie przekraczał trzystu
numerowanych egzemplarzy, z tego do
sprzedaży przeznaczano od stu do dwu−
stu. Wiersze były drukowane na pa−
pierze czerpanym, poprzedzał je odau−
torski wstęp oraz portret poety osłonięty
kolorową bibułką. Wśród ówczesnej
szarzyzny edytorskiej „Generacje” były
naprawdę czymś wyjątkowym.
Andrzej znalazł się wśród zapo−
mnianych poetów dwudziestego stu−
lecia i najciekawszych zjawisk mło−
dej liryki. Był jakby zawieszony między
tymi biegunami. Nie należał jednak
ani do pierwszej, ani do drugiej gru−
py. Od początku był i n n y, nazna−
czony. Pamiętam z jakim zdumie−
niem przeczytałem – jeszcze nic nie
wiedząc o autorze – wstęp do zbior−
ku „Z całej siły”, zawierającego zale−
dwie 25 utworów, uderzył mnie zwła−
szcza końcowy fragment:
„Nie jestem z najbogatszych poe−
tów, by stworzyć więcej. Nie umiałem
połączyć stałej pracy z pisaniem. Mo−
ja poezja może innych zbuduje na du−
chu, ale mnie zabiła, choć wielokrot−
nie ocalała mi życie. Mam malutkie
już życzenie – uporządkować i dopra−
cować warsztatowo dwanaście kilo−
gramów zapisków i karteluszek. Jed−
ną trzecią równą Norwidowi już

widziałem; będę szukał więcej. Śmierć
jest bliziutko.
W Polsce jest 33 miliony poetów.
Miałem szansę jedną na 33 miliony,
by wyciągnąć los. A że wyciągnę,
byłem niezbicie pewny od dziecka.
Wyciągnąłem.”
W tych właśnie latach ukazywało
się monumentalne, jedenastotomowe
wydanie „Pism wszystkich” Cypriana
Norwida; dziesięć wydanych już bia−
łych tomów zajmowało niemałą część
półki. O autorze „Vademecum” mówio−
no i pisano. Tu zaś niemal czterdzie−
stoletni poeta, debiutujący cieniut−
kim tomikiem, bardzo serio zestawiał
swoje niedopracowane zapiski ze spu−
ścizną wielkiego samotnika sprzed wie−
ku.
Nie można też było nie zauważyć,
jak ważne miejsce w jego życiu zaj−
mowała poezja; mówiło, a nawet krzy−
czało o tym niemal każde zdanie wstę−
pu. Zabiła go, chociaż tylekroć ocalała
mu życie.
Dziwna jednak to była
śmierć, skoro nadal autor nie
pragnął niczego poza trwa−
niem w swoim powołaniu.
Był wybrańcem, miał niewiel−
ką szansę – „jedną na 33
miliony”! – I to on właśnie
wyciągnął szczęśliwy los. Ma−
ło tego, był o tym „niezbi−
cie pewny od dziecka”.
Dzisiaj powiedzielibyśmy
zapewne, że to tylko świet−
ny chwyt reklamowy. Prze−
czyła temu niezwykła, po−
wiedziałbym, bolesna wręcz
pasja, jaka biła z każdego wy−
powiadanego zdania, bez
względu na to, czy autor po−
sługiwał się językiem prozy
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Moja poezja mo¿e innych zbuduje na duchu,
ale mnie zabi³a, choæ
wielokrotnie ocala³a mi
¿ycie. Mam malutkie ju¿
¿yczenie  uporz¹dkowaæ i dopracowaæ warsztatowo dwanacie kilogramów zapisków
i karteluszek. Jedn¹
trzeci¹ równ¹ Norwidowi
ju¿ widzia³em; bêdê szuka³ wiêcej. mieræ jest
bliziutko.
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czy wiersza. Wszystko to czynił „z ca−
łej siły”.
Zbiór otwierał wiersz „Potępiony
za pogoń”:

K

Tak czuję jak liść co nie gada do
drzewa a odzywa się w szmerze
tak czuję park i spokojne krocze−
nie jak dziewczynę
przy ramieniu na spacerze
jak piżamę na dziewczęcym ciele
gdy się przebierała
a jeszcze tego miasta dyszenie
Jak widziany kostium kostiumem
gdy ona naga
a dziewczynę jak wrzos we wrze−
śniu i w oknach firanę
jak łabędź płynięcie i wodę – tak
siebie w głos
tak miasto czuję i ogarniam
i słowo pocisk: łamany krok, most
stal i dudnienie
i piszę nie bram otwarcie – ciszę
co przycichła zawinieniem
którą na pamięć znam
i brak mi czegoś jak jaskółkom
rzeki, jutrzni błyskawic
by stanąć i mieć w oparciu
z wielu widzialnych horyzontów
jedną najwyższą horyzontu try−
bunę
(w od pioruna jasności
pozachodniej...)
Uderzała niezwykła obrazowość
wypowiedzi lirycznej, gęstej od zna−
czeń. W przypadku liryki pejzażowej
czy miłosnej, powiedzielibyśmy za−
pewne o sensualizmie, wielkiej wraż−
liwości zmysłowej. Tu wszakże owe
jakże wyraziste obrazy i zachwycały,
i niepokoiły jednocześnie. Trudno by−
ło za nimi nadążyć. Kiedy już pozna−
łem Andrzeja, powiedziałem mu o tym
moim wrażeniu z lektury jego debiu−
tu, on zaś jakby cofnął się w głąb
siebie i odpowiedział: „Poszedłbym
dalej, ale zabraknie sprawdzalności
czytelniczej”. Borykając się ze swoim
światem wewnętrznym, myślał więc
zawsze o odbiorcach.

Jeszcze bardziej niepokojącym wier−
szem z tego zbioru było „Zderzenie”,
opatrzone mottem: „Planeta ma pasję
staczania / ja – wagę i przeciwwa−
gę”:
A jużem to rzekł
lepiej nie żyć niż tak się
staczać i z ciężaru stoczenia
wydźwigać
lepiej nie żyć niż tak się zderzyć
z tym GLOBEM
jakem ja się zderzył
(...)
Wtedy jednak nic nie wiedziałem
o chorobie Andrzeja, a jedynie na pod−
stawie lektury wierszy mogłem przy−
puszczać, że z autorem dzieje się coś
niedobrego.
Po studiach zamieszkałem w Bia−
łymstoku, poznałem Wieśka Kazanec−
kiego, a od roku 1978 zaczęliśmy ra−
zem redagować „Białostocki Informator
Kulturalny”. Pewnego razu Wiesiek
pokazał mi materiały do zaprezento−
wania w naszym biuletynie Andrzeja
Babińskiego. Dowiedziałem się, że uro−
dził się w Białymstoku i chociaż po
wojnie zamieszkał w Poznaniu, stu−
diował na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, zachował żywy senty−
ment do rodzinnego miasta. Nawet de−
biutował w 1956 roku w „Gazecie Bia−
łostockiej”. Wiesiek opowiedział mi
o chorobie psychicznej Andrzeja, która
nie była tajemnicą. Walczył z nią, zma−
gał się z ogarniającymi go lękami,
w wielkim bólu przekraczał progi szpi−
tali psychiatrycznych. Żył – jak powta−
rzał – nie dla jeszcze jednego dnia,
lecz dla jeszcze jednego wiersza.
W jednym z ostatnich listów (11.
09. 83.) napisał: „Gdyby nie to uszko−
dzenie czaszki jeszcze bym walczył.
Tak jak dotąd walczyłem (...). Je−
szcze bym walczył pisaniem listów.
Chociaż wiem – na próżno. (...) ja je−
stem nr 1 Królik doświadczalny w Eu−
ropie Wschodniej”. W tym czasie prze−
rwy między kolejnymi pobytami

k u l t u r a
w szpitalu stawały się coraz krótsze.
Nie bez znaczenia była ówczesna sy−
tuacja w Polsce – stan wojenny z róż−
norodnymi rygorami, drastyczne ogra−
niczenie swobód, wszechwładza milicji.
W długim, trzydziestostronicowym li−
ście−testamencie do Wieśka, pisanym
w dniach 20−22.09.83, znalazł się ta−
ki fragment:
„Dwie doby leżałem sparaliżowa−
ny – wapno. W nocy pies szczekał (ja−
kiś chyba bezpański pod moim oknem
jakie tu są). Wyjrzałem w nocy, była
4 rano, nie zapalając światła – i na−
tychmiast suka milicyjna przejechała
pustą ulicą. Milicjanci odwracali twa−
rze w moją stronę okna. Tak, tak ja
wysłałem list do Ciebie, przeczytali na
poczcie (normalne, od 10 lat każdy
mój list jest kontrolowany, każdy krok).
I że ja im prysnę chyba za planetę.
Miałem taki wiersz: suka ziemia. [frag−
ment zdania nieczytelny] »ty miałeś na
myśli sukę milicyjną«.”
W jakiś czas po prezentacji Andrze−
ja w „Białostockim Informatorze Kul−
turalnym” on sam pojawił się w re−
dakcji. Mówił z niezwykłym ożywieniem,
ale panował nad strumieniem wypo−
wiadanych zdań. Rozmowa z nim
nie była jednak łatwa. Często zmieniał
tok myśli, powracał do porzuconych
wątków, zdarzało się też, że nawią−
zywał do czegoś, o czym w tej roz−
mowie nie wspomniał. A mimo to spo−
tkania z nim były niezwykłe. Czuło
się, że wszystko robi – powtórzę –
„z całej siły”.
Wiesiek przedstawił mnie jako kry−
tyka literackiego. Andrzej od razu
zareagował. Dał mi – jak powiedział
– swoje najważniejsze wiersze, „Stro−
fy”, najlepsze, co napisał. Były to istot−
nie pojedyncze strofy, składające się
na fascynujący – by sięgnąć do słow−
nika tak bliskiego Andrzejowi Cy−
priana Norwida – „Pamiętnik arty−
sty”. Nie mogły być wcześniej
opublikowane z powodów cenzural−
nych. Poeta zrealizował w nich naj−
ważniejsze przekonanie, osobiste i ar−

tystyczne, wyrażone ekspresis verbis
w jednym z wierszy z cyklu „Temat
pośmiertny”:
Byłem z marginesu. Za treść ży−
cia osobistego miałem
problem Polski. Przeżywanie jej
w niektórych momentach
było samobójcze. I tyle też mam
skaz wewnętrznych
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Gdyby nie to uszkodzenie czaszki jeszcze bym
walczy³. Tak jak dot¹d
walczy³em (...). Jeszcze
bym walczy³ pisaniem listów. Chocia¿ wiem  na
pró¿no. (...) ja jestem nr
1 Królik dowiadczalny
w Europie Wschodniej.

i przerw w życiorysie
ile ona – Polska Ludowa.
„Strofy” składają się z dwudziestu
ośmiu w ogromnej większości
kilkuwersowych liryków; jedynie cztery
z nich to pojedyncze zdania. Splótł
w nich autor – jak już powiedziałem
– dramat osobisty z dramatem
narodowym. Andrzej Babiński urodził
się w 1938 roku i wojenne dzieciństwo
przez cały czas ciążyło nad jego
życiorysem. Nawiązując do roman−
tycznych mitów polskiego tułactwa
po powstaniach narodowych, napisał
w „strofie” otwierającej cykl: „1939
−1945”
Bom i ja odłam kroków a głowę z
szubienicy zdjętą niósł
Dzieckiem dom rzucając – nie
wracam dotąd
Mieszkając wszędzie –
schronienia nie miał nigdzie
Lecz znalazł w kraju trzy
przydrożne drzewa
A potem głowę na obczyźnie
złożył
W innej, poświęconej „Wypadkom
poznańskim ‘56”, nawiązał do zdania
z przemówienia ówczesnego premiera
Józefa Cyrankiewicza, że ręka
podniesiona na Polskę Ludową zostanie
odcięta:
Samotnym to już Ziemia... pod
stopami się trzęsła
Zna ją ręka o b c i ę t a
– czująca niemoc więźnia

Wieczorem 14 maja
1984 roku wyszed³
z domu. Nikt nie wie, jak
siê znalaz³ na
poznañskim mocie,
sk¹d skoczy³ na uliczny
bruk. Napisano, ¿e by³o
to samobójstwo
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k u l t u r a
Stanąłby przed nią – obalony
władca
I taki jak ja – bez swojego
miejsca

K

Waldemar SMASZCZ
 krytyk literacki, eseista. Debiutowa³ w Kontrastach w 1975 roku.
Jest autorem bardzo
wielu esejów, rozpraw
i szkiców krytycznych
powiêconych poetom
polskim, m.in. Lechoniowi, Wojtyle, Wierzyñskiemu, Kamieñskiej, Twardowskiemu,
I³³akowiczównie, które
ukazywa³y siê na ³amach Poezji, Kultury,
Polonistyki i Twórczoci. Jest te¿ autorem
licznych wstêpów do tomów poezji i prozy,
w tym Wierszy skandalicznych Juliana Tuwima i Poezji wybranych
Karola Wojty³y. Waldemar Smaszcz ma te¿
w swoim dorobku kilka
ksi¹¿ek, m.in. Ksi¹dz
Twardowski w Bia³ymstoku, Rzymska mi³oæ
Mickiewicza czy Rzecz
o Franciszku Karpiñskim.

„Strofy” z moim esejem zdążyły się
ukazać tuż przed wprowadzeniem stanu
wojennego, w ostatnim, październikowym
numerze „Zdarzeń” (taki tytuł przybrał
„Białostocki Informator Kulturalny” od
roku 1980), jaki trafił do rozpow−
szechniania. Już w stanie wojennym
(1.03.82.) otrzymałem od Andrzeja list
z podziękowaniem za tę publikację:
„Kochany Przyjacielu
Serdecznie dziękuję za świetny esej
o „Strofach”. Doszedłem do siebie
(byłem w szpitalu) zeszczuplałem o
25 kg wagi – ważę 60 kg, już brzucha
nie mam. Nareszcie. Ale posiwiałem
doszczętnie, noszę jeżyka. Co słychać
w Poznaniu. Była internowana dyr.
Teatru Nowego Cywińska, ale nadal
została do końca sezonu dyr. teatru
i tworzą pomnik wypadków poz−
nańskich. Z literatów poznańskich
nikt nie był internowany. Zmarł mój
największy wróg (…), który maczał
palce w tym, żeby trzasnął mi laserem.
Chciałbym Cię ubłagać o kilka
egzemplarzy BIK−u październikowego,
gdzie jest twój esej i moje „Strofy”.
Dopilnuj Kazaneckiego, żeby zdobył
mi kilka egzemplarzy i przysłał.
Gromadzę dokumenty do renty.
Myślę, że wkrótce się zobaczymy jak
otworzą granice województw.
Twój wstęp sprzedam jako pracę
magisterską na Kulturoznawstwie w
Poznaniu. Albo ty sprzedasz. Gorące
pozdrowienia dla całego BIAŁEGOSTOKU.
Wasz Andrzej Babiński.”
Od tej pory otrzymywałem od
Andrzeja co pewien czas listy. W jednym
z nich znalazło się nawet takie zdanie:
„Wielkie to szczęście mieć za życia
swego dobrego krytyka, ty nim jesteś”.
Te pisane w lepszych dniach były
pogodne, z wieloma dowcipami, zwykle
politycznymi. Były to czasy, kiedy
korespondencję cenzurowano, więc

nie wiem, czy docierały do mnie
wszystkie przesyłki. Niektóre, pisane
w chorobie, są klinicznym wręcz zapisem
demonów, jakie prześladowały poetę.
Nie poddawał się jednak. Pracował
nad tomem wierszy, który gromadził
jego pełny dorobek poetycki. Było
to tym ważniejsze, że jedną z obsesji
Andrzeja stał się lęk przed wymazaniem
go z polskiej poezji, której wszystko
poświęcił. Stąd dedykował swoje wiersze
Norwidowi, największemu z patronów
jego sztuki, i przyjacielowi Edwardowi
Stachurze.
Testament wyklętego opatrzył taką
rozbudowaną dedykacją:
„C. K. NORWIDOWI
w stulecie śmierci
i tak osierocę całą bezdomną
ludzkość śmiercią swoją”.
Rocznica ta – jak wiadomo – minęła
23 maja 1983 roku. Przeżył ją jeszcze.
Jesienią napisał co najmniej dwa
kilkudziesięciostronicowe listy−testa−
menty, o których już wspominałem.
Odwiedzał Wydawnictwo Poznańskie
przygotowujące jego zbiorowy tom.
Miał własne pomysły zarówno co do
układu książki, jak i jej szaty graficznej.
Większość z nich była, niestety, nie
do zrealizowania, a to pogłębiało jeszcze
jego poczucie zagrożenia. Potem po
raz chyba ostatni trafił do szpitala.
Wyszedł w maju 1984 roku pełen
planów i pomysłów. Odwiedził Oddział
Związku Literatów w Poznaniu, dzwonił
do pani Krystyny Muchowicz z Zarządu
Głównego ZLP, dobrego ducha
wszelkich takich rozbitków życiowych.
Wieczorem 14 maja 1984 roku
wyszedł z domu. Nikt nie wie, jak
się znalazł na poznańskim moście, skąd
skoczył na uliczny bruk. Napisano,
że było to samobójstwo, bo wszystko
na to wskazywało. Nie wiemy jednak,
jakie demony, jakich wrogów zobaczył
przed sobą i dlaczego musiał od nich
uciekać. Być może m u s i a ł zderzyć
się z globem, jak napisał w przytoczonym
tu wierszu.
Waldemar SMASZCZ
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WZI¥Æ Z ¯YCIA
JAK NAJWIÊCEJ

B

y³ 1 maja 2001 roku.
Koñczy³em redakcyjny dy¿ur, gdy
w radiu us³ysza³em o wypadku polskich sportowców niepe³nosprawnych. Zadzwoni³em do Waldka, by dowiedzieæ
siê, czy s³ysza³ o tej tragedii.
By³em pewien, ¿e bêdzie zna³
szczegó³y. Niestety, Jego telefon komórkowy milcza³...

Chwilę potem nadeszła tragiczna
informacja: Waldemar Kikolski, najbar−
dziej utalentowany i utytułowany nie−
pełnosprawny polski lekkoatleta, zgi−
nął w wypadku samochodowym, do
którego doszło w pobliżu czeskiej miej−
scowości Trzanovice (15 kilometrów
od granicy z Polską). Ekipa polskich
sportowców niepełnosprawnych wra−
cała z międzynarodowych zawodów
we Włoszech. W busie znajdowało
się dziewięciu pasażerów. Samochód
wypadł z zakrętu, runął do rowu i ude−
rzył w drzewo. Waldek zginął na
miejscu. Inne osoby, w tym żona Wald−
ka, Iza, zostały ciężko ranne.
Mówił o sobie: – Sport uprawiałem
od zawsze. Najpierw grałem w piłkę
w trampkarzach Pogoni Łapy, ale później
górę wzięło bieganie.
Brał udział w różnych zawodach,
początkowo głównie w regionie. Po

ukończeniu podstawówki dostał się
do szkoły średniej w Częstochowie,
którą prowadzili księża. Było to Niż−
sze Seminarium Duchowne. Wiedział,
że jest tam ciężko, panuje ostry reżim,
ale można było wyrobić charakter.
A tego wtedy chciał. Cztery tryme−
stry, kilka godzin łaciny dziennie, ję−
zyk francuski, rosyjski. Bez przerwy
nauka, dwa wyjścia do miasta w ty−
godniu. Najbardziej brakowało mu tre−
ningów, ale biegał od czasu do cza−
su podczas wypadów do miasta.
W wieku 17 lat wziął udział w war−
szawskim Maratonie Pokoju i prze−
biegł go w 3 godziny i 28 minut.
Ukończył częstochowską szkołę
i wyjechał studiować filozofię. Naj−
pierw we Włoszech, później we Fran−
cji. Sportu nie zaniedbywał. Starto−
wał w biegach ulicznych. Bez żadnego
przygotowania przebiegał trasę ma−
ratonu poniżej czterech godzin. Wrócił
do kraju, rozpoczął studia na warszaw−
skiej AWF.
Wyrok: atrophia
Na moment cofnijmy się w prze−
szłość. – Często bolały mnie oczy. Zro−
biłem badania. To był szok. Okazało
się, że nie wiadomo w jaki sposób
straciłem 50 procent wzroku. Ponad
czterdzieści dni leżałem w szpitalu –
wspominał.
Dostał 180 zastrzyków. Po bada−
niach wykluczono uraz mózgu, który
mógł być przyczyną niedowidzenia.

WSPOMNIENIE
O WALDEMARZE
KIKOLSKIM

Waldemar Kikolski
 21.10.1967
 01.05.2001
Urodzi³ siê w £apach.
Najwiêksze sukcesy:
Igrzyska Paraolimpijskie
Barcelona (1992):
800 metrów  z³oty medal, 1500 m  srebrny
medal, 5000 m  srebrny medal, Igrzyska Paraolimpijskie Atlanta
(1996): maraton  z³oty
medal, 5000 m  br¹zowy medal, 10000 m
 srebrny medal, Igrzyska Paraolimpijskie
Sydney (2000): maraton
 z³oty medal. Z³ote medale mistrzostw wiata:
Berlin  1994, Japonia
 1998, Japonia  2001.
By³ absolwentem i doktorantem Akademii Wychowania Fizycznego.
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Ostatni¹ prost¹ bieg³
ramiê w ramiê z Hiszpanem. Ju¿ tylko siê
modli³em, czu³em, jak
opadam z si³, ale na
metê wpad³em pierwszy!

K
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To była atrophia, chodziło o pro−
blem w przewodnictwie impulsów
z mózgu do siatkówki. Ta rzadka cho−
roba atakuje podstępnie: człowiek nie
wie, że traci wzrok i niby widzi nor−
malnie. Jednak oko nie było w sta−
nie normalnie funkcjonować.
Waldek opowiadał: – Pojawiła
się choroba – zapalenie nerwów wzro−
kowych. Dowiedziałem się, że mo−
że ono zmienić się w zanik ner−
wów. Zdawałem sobie sprawę, że
jeśli któregoś dnia, nie daj Boże, stra−
cę wzrok, to moje możliwości po−
znawcze, naukowe i wszystkie in−
ne, będą znacznie mniejsze. Dlatego
chciałem wziąć z ży−
cia jak najwięcej.
Uczyłem się bar−
dzo dużo, jeździ−
łem, zwiedzałem.
Nie traciłem cza−
su na telewizję i in−
ne głupoty. Musia−
łem wykorzystać czas
do maksimum. Stara−
łem się zobaczyć jak
najwięcej świata. Do
dwudziestego roku
życia zjeździłem pra−
wie całą Europę
– mówił.
Mimo problemów
ze wzrokiem nie
poddał się. Pomy−
ślał – jest sport dla
ludzi zdrowych, jest
sport dla wetera−
nów, ale jest też dla
niepełnosprawnych.
Pod koniec marca 1991
roku poszedł do Ryszar−
da Rodzika, prezesa klu−
bu niepełnosprawnych
„Start” Białystok. Został
przyjęty.
Na początku maja wy−
słano Go na zawody do
Poznania. Wszyscy z Nim
wygrali. Wyjeżdżając po−
wiedział rywalom:

– Chłopaki trenujcie, bo znam wa−
sze wyniki i jak przyjadę pod koniec
lipca na mistrzostwa Polski, to was
sprawdzę!
Pojechał i wygrał.
We wrześniu startował już w mi−
strzostwach Europy we francuskim
Caen. Na 1500 m pobiegł słabo przy−
gotowany i dotarł do mety z ostatni−
mi. W zawodach na 800 metrów więk−
szość zawodników, jak twierdził,
zlekceważyła go. – To był ich błąd
– śmiał się. Zajął drugie miejsce z cza−
sem 1 minuta i 58 sekund. Taki re−
zultat był przepustką do Paraolimpia−
dy w Barcelonie w 1992 roku. Nie
miał wtedy wymaganych kwalifikacji,
ale organizatorzy przyznali mu „dzi−
ką kartę”.
Na 1500 i 5000 metrów zajął
drugie miejsce. W ostatnim dniu
Paraolimpiady wystartował na 800
metrów. Sześćdziesiąt tysięcy lu−
dzi na trybunach, król Juan Car−
los z małżonką, prezydent MKOl
Juan Antonio Samaranch,
wielkie święto, szaleń−
stwo kibiców zrobi−
ły na Nim ogrom−
ne wrażenie.
Ostatnią prostą
biegł ramię w ra−
mię z Hiszpa−
nem, na ostat−
nich metrach.
„Już tylko się
modliłem, czu−
łem, jak opa−
dam z sił, ale
na metę wpa−
dłem pierwszy!”
– wspominał
w książce Wi−
tolda Duńskiego
„Ucieczka w ży−
cie”.
Po Igrzyskach
Paraolimpijskich
w Barcelonie Hi−
szpanie propo−
nowali mu pra−

s p o r t
cę: wspólne bieganie z innymi niedo−
widzącymi. Byłby jednocześnie ma−
sażystą i sportowcem, na którego spoj−
rzy co jakiś czas cały świat. Hiszpańska
organizacja sportu inwalidów jest po−
tężna. Doskonale urządzona, bogata,
może zapewnić każdemu zawodni−
kowi warunki do uprawiania sportu
na najwyższym poziomie. Odmówił.
Zamiast Madrytu, Barcelony – wybrał
Łapy. – W Polsce mam większe moż−
liwości i do tego poruszam się wśród
znajomych i przyjaciół. Tu czuję się le−
piej.
Pasmo sukcesów
Od Paraolimpiady w Barcelonie roz−
poczęło się całe pasmo sukcesów. Wal−
dek stał się etatowym reprezentantem
kraju na największych światowych za−
wodach w kategorii osób niedowidzą−
cych. W 1996 roku wygrał maraton na
Paraolimpiadzie w Atlancie, rok później
triumfował w kilku biegach ulicznych,
a w 1999 roku zwyciężył maraton
w japońskim Miyazaki, w Lizbonie
wywalczył mistrzostwo Europy na 10
km, w tym samym mieście pobiegł
najszybciej maraton.
W 2000 roku na Paraolimpiadzie
w Sydney też wywalczył złoto. Tytułów
mistrza kraju nie liczył.
Waldek wolał startować na dłuż−
szych dystansach, lepiej się w nich
czuł. Dzięki startom w maratonach
osiem razy był w USA i sześć razy
w Japonii. Brał udział w zawodach
w Laosie, Indonezji, Australii, Argen−
tynie, Brazylii. Postawił nogę na każ−
dym kontynencie i jak często pod−
kreślał, zawdzięczał to bieganiu i chęci
poznawania świata. – Podróżuję w pro−
sty sposób – mówił. – Mam np. w gar−
ści zaproszenie na maraton do Rio
de Janeiro. Lecę, ale do zawodów
pozostają trzy dni. Biegnę na lotnisko,
kupuję bilet do Argentyny i po kilku
godzinach zwiedzam Buenos Aires.
Dzień wolny po maratonie? Nie ma
problemu – nie byłem jeszcze w Pa−
ragwaju, a to tak blisko...

Przez politykê do serca
Uwielbiał żarty. – Często, gdy wra−
całem z wieczornego biegania, obok
dyskoteki w Łapach przeważnie sta−
ło kilku dżentelmenów pod płotem,
załatwiając się. Ładnie to tak?! – pro−
wokowałem. – Oczywiście po mojej
uwadze rzucał się za mną pościg. Spe−
cjalnie nie forsowałem tempa. Chłop−
cy, którzy byli pewnie po kilku głęb−
szych, po kolei odpadali z gonitwy,
a ja zadowolony miałem kolejną daw−
kę treningu – opowiadał.
W swoim życiu miał też przygodę
z polityką. Latem 1997 roku dostał pro−
pozycję startu w wyborach do Sejmu
z ramienia Krajowej Partii Emerytów
i Rencistów. Początkowo nie chciał się
zgodzić. Przekonał Go jednak argu−
ment, że jako znana osoba, mógłby
pomóc środowisku niepełnospraw−
nych. Do KPEiR należał trzy miesią−
ce, nie dostał się do Sejmu, ale jak
stwierdził: – Kampania zakończyła się
moim triumfem. Gdy chodziłem po
domach i różnych instytucjach zbie−
rać podpisy pod moją kandydaturą,
poznałem Izabelę. Dodaje: – Począt−
ki tej znajomości były bardzo cięż−
kie, bo Iza nie wykazywała wobec
mnie większego zainteresowania, ale
późniejsze zabiegi – choć mocno nie
narzucałem się – były już skuteczne.
O tym jak bardzo, może świad−
czyć fakt, że we wrześniu 2000 roku
wzięli ślub.
W styczniu 2000 roku czytelnicy
„Kuriera Porannego” przyznali Wald−
kowi „Złote Klucze” w kategorii
Sport za rok 1999. – Było mi bardzo
miło, gdy w Teatrze Dramatycznym
im. Aleksandra Węgierki, w obecno−
ści tak znakomitych gości, odbiera−
łem nagrodę, ale zanim do tego do−
szło zupełnie nie wierzyłem, że to
mnie wybrali Czytelnicy – mówił.
Jedyną osobą, która twierdziła, że
otrzymam Złote Klucze, była Iza. Gdy
nagrody odebrali siedzący w pierw−
szym rzędzie – ojciec Edward Kon−
kol i dyrektor teatru Andrzej Karo−
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Warszawa, Okęcie,
powrót z Paraolimpiady
w Sydney, październik
2000 r.

O WALDEMARZE
KIKOLSKIM
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Kilka miesiêcy przed
mierci¹ Jego ¿ycie
sta³o siê jeszcze barwniejsze. Choroba oczu
przesta³a siê nasilaæ,
a nawet  jak mówi³
 wzrok zacz¹³ Mu siê
poprawiaæ.

K

s p o r t
lak – powiedziałem Izie: – Jestem bez
szans, bo siedzę dopiero w trzecim
rzędzie. Ona wcale tego nie słucha−
ła. – Zapinaj guziki w marynarce i idź
na scenę. Po chwili usłyszałem: – Zwy−
ciężył Waldemar Kikolski!
¯y³ gêsto
Kilka miesięcy przed śmiercią Je−
go życie stało się jeszcze barwniej−

sze. Choroba oczu przestała się nasi−
lać, a nawet – jak mówił – wzrok za−
czął Mu się poprawiać.
Waldek żył „gęsto”, zawsze gdzieś
pędził, to na trening, to na zajęcia na
uczelni, wywiad, czy zawody, coś
załatwiał, podróżował. Japonia, Au−
stralia, Ameryka, Europa, Polska, War−
szawa, Białystok, Łapy – tak w kół−
ko. Miał mnóstwo znajomych. Dla
każdego zawsze znalazł
tylko i aż minutę, aby
porozmawiać. W jednej
z ostatnich naszych roz−
mów opowiadał o tym,
jak na Jego weselu tań−
czył... ówczesny wice−
premier Longin Komo−
łowski, mówił o Sydney,
planach...
Waldek był nie tylko
wybitnym sportowcem,
ale też wyjątkowym czło−
wiekiem – mądrym, po−
godnym i skromnym.
Jeszcze jeden cytat
z „Ucieczki w życie”:
– Gdyby nie utrata wzro−
ku, nie byłoby biegacza
Kikolskiego, maraton
biegałby od święta,
w cztery godziny, a nie
tak, by zapraszano Go
na zawody do Berlina,
Miyazaki, Los Angeles.
Co jest więcej warte?
– Moja matka, kobieta
prosta, a więc mądra,
często powiada: „Taki
co w głowie uradzi, do
skutku nie doprowadzi”.
Co to znaczy? Losu nie
wybrałem sobie sam.
Ktoś uczynił to za mnie.
Czy mam się buntować?
Czy też pochylić pokor−
nie głowę przed prze−
znaczeniem, w które
wierzę?
Piotr WOŁOSIK
„Kurier Poranny”

k o n k u r s
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PO DRUGIEJ STRONIE
LUSTRA
Wystawê Po drugiej stronie lustra Roberta Pó³konika mo¿emy rozpatrywaæ
w dwojaki sposób: jako pewne wydarzenie artystyczne i jako wypowied na
wa¿ny spo³ecznie temat.
M³ody fotograf podj¹³ próbê wejcia
w wiat ludzi upoledzonych umys³owo,
przybli¿enia go sobie, a co za tym idzie
równie¿ wszystkim odbiorcom swoich
zdjêæ. Zadanie to niezwykle trudne, bo
wiat upoledzenia, choroby psychicznej
postrzegany jest przez nas, ludzi zdrowych, jako tragiczny, niedostêpny  zupe³nie obcy naszemu dowiadczeniu.
Podejmuj¹c próbê opisania przez fotografie ¿ycia mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej dla dzieci i m³odzie¿y
w Zaciankach, Robert ustawi³ siê na
pozycji porednika: jego obiektyw spe³nia podobn¹ rolê, jak magiczne lustro
w powieci Lewisa Carrolla  staje siê
³¹cznikiem pomiêdzy dwoma odmiennymi wiatami. Na co dzieñ te wiaty
funkcjonuj¹ równolegle, obok siebie,
w izolacji. Czy istnieje pomiêdzy nimi
tak ostra granica, tak wielka, niemo¿liwa do pokonania przepaæ? Odpowied
na to pytanie jest w ka¿dym z nas.
Odpowiedzi¹ Roberta s¹ jego zdjêcia.
ANDRZEJ WO£KOWYCKI

K
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Robert Pó³konik
Urodzony w 1975 roku w
Bia³ymstoku. Student III
roku fotografii w Instytucie
Fotografii Artystycznej w
Opavie, Republika
Czeska. Od 1995 r. kieruje
dzia³aniami Studenckiej
Agencji Fotograficznej,
zwi¹zanej z Politechnik¹
Bia³ostock¹. Cz³onek
Zwi¹zku Polskich
Fotografików w Ameryce
pod patronatem Ryszarda
Horowitza. Wspó³pracuje z
Nowym Dziennikiem w
N.Y. oraz innymi
wydawnictwami w kraju.
Ostatnio jest zwi¹zany z
Classic Studio w
Bia³ymstoku. Laureat,
uczestnik licznych
konkursów fotograficznych
i salonów fotografii.

g a l e r i a
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Daæ Szansê  orodek
wczesnej interwencji
kryzysowej dla dzieci
upoledzonych umys³owo mieci siê przy Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym w Bia³ymstoku. Jest
to jedyna tego typu placówka, która funkcjonuje
na terenie szpitala
i dzia³a w porozumieniu
z kasami chorych. Orodek powsta³ 12 lat temu.
Przez ten czas zarejestrowano w nim oko³o
1450 pacjentów. Pracuje
tu szeciu specjalistów,
którzy zapewniaj¹ opiekê z zakresu psychosymulacji i pomocy rodzinie. Kadrê stanowi:
dwóch pedagogów,
dwóch logopedów
i dwóch psychologów.
Orodek Daæ Szansê, Bia³ystok
ul. Waszyngtona 17,
tel. (085) 745-05-21

p r e z e n t a c j e

Orodek
ostatniej
szansy

B

ardzo d³ugo, gdy
mówi³am w pracy
o Michale zapada³a cisza  opowiada mama
dwuletniego ch³opca.  W tym
czasie, kiedy ja chrzci³am swojego syna, odby³o siê jednoczenie kilka chrztów u moich kole¿anek i kolegów.
Niebawem wszyscy przynielimy zdjêcia. By³y przekazywane z r¹k do r¹k i wzbudza³y
wiele radosnych komentarzy. Tylko moich nikt nie chcia³
ogl¹daæ...

Dla Michała i setek innych dzieci
często jedyną szansą na normalne
życie jest ośrodek wczesnej inter−
wencji kryzysowej dla dzieci upośle−
dzonych umysłowo „Dać Szansę”, który
mieści się przy Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Białymstoku.
Jak palce
splecionych d³oni
Do ośrodka zgłaszają się dzieci
w wieku od 0 – 7 roku życia ze skie−
rowaniem lekarskim. Medyczne słow−
nictwo skierowania, dla niektórych
z rodziców „nic nie mówi”. Często
pierwsza informacja na temat możli−
wości dziecka dociera do nich wła−
śnie tu – w ośrodku.

Do placówki trafiają maluchy z ta−
kimi rozpoznaniami jak: zespół Do−
wna, mózgowe porażenie dziecięce,
autyzm, nadpobudliwość psychoru−
chowa, opóźnienie rozwoju psycho−
ruchowego, upośledzenie umysłowe...
Pacjenci przyjeżdżają z całego woje−
wództwa.
– Rzadko kiedy kłopoty dziecka
mają jedną przyczynę. Często wystę−
pują u niego schorzenia sprzężone
ze sobą – opowiada Ewa Zarzecka,
kierownik ośrodka. – Zdarzają się dzie−
ci, u których różnego typu zaburze−
nia zachodzą na siebie jak palce sple−
cionych dłoni.
Pomoc maluchom odbywa się
w ośrodku w ramach indywidual−
nych i grupowych spotkań. Dzięki

p r e z e n t a c j e
temu, że placówka działa na terenie
dużego szpitala klinicznego, mali pa−
cjenci mogą również korzystać ze spe−
cjalistycznych poradni znajdujących
się na jego terenie. To gwarantuje in−
terdyscyplinarne podejście do złożo−
nego problemu, jakim jest opóźnio−
ny rozwój i upośledzenie umysłowe.
Jest to ważne zwłaszcza dla tych,
którzy przyjeżdżają na spotkania z ma−
łych miejscowości, w których nie ma
genetyków, neurologów i rehabili−
tantów.
Szok, bunt, akceptacja
Obecnie z pomocy ośrodka ko−
rzysta około 400 dzieci z rodzinami.
Leczenie jest możliwe tylko przy udzia−
le rodziców i rodzeństwa.
– Początek właściwej terapii roz−
poczyna się w momencie zaakcepto−
wania przez rodzinę niepełnospraw−
ności dziecka – wyjaśnia Ewa Zarzecka.
Widok łez i głośne trzaskanie drzwia−
mi nikogo tu nie dziwią. Po diagno−
zie większość rodziców przeżywa szok.
Narasta w nich bunt, złość, rozpacz,
poczucie winy...
Niekiedy wstydzą się swego dziec−
ka, ukrywają jego stan przed rodziną
i znajomymi.
– Długo nie mówiłam o chorobie
Kuby starszym dzieciom, choć one sa−

me wiedziały, że coś jest nie tak. Ukry−
wałam, że mam upośledzone dziec−
ko. Po wizytach w ośrodku przesta−
łam się wstydzić, nauczyłam się z tym
żyć – opowiada mama 3−letniego
Kuby, który od 2 lat przyjeżdża na
terapię do ośrodka.
Są też tacy, którzy czują się gorszy−
mi rodzicami. Myślą, że spotkała ich
kara. Zazwyczaj od razu chcą wie−
dzieć, jakie będą rokowania, jak bę−
dzie z przedszkolem, co ze szkołą...
– Często nie jesteśmy w stanie
odpowiedzieć na takie pytania, bo
u dzieci występują nieraz specyficzne,
wymagające dłuższej obserwacji zabu−
rzenia – opowiada psycholog mgr An−
na Zaborska.
Zdarzają się też rodzice, którzy
nie chcą znać prawdy. Część z nich
nie pojawia się długo po tej pierw−
szej wizycie. Szukają kogoś, kto im
powie, że początkowa diagnoza była
błędna. Poszukują cudu u zielarzy,
uzdrowicieli... Niestety, w większości
wracają dopiero po latach.
– Do ośrodka przychodził ojciec,
który stale powtarzał „mój syn z tego
wyrośnie” – opowiada Anna Zabor−
ska. – Po roku zapytał mnie: „Jak pa−
ni myśli, dla mojego syna chyba naj−
lepsza będzie szkoła specjalna?”. To
właśnie znak akceptacji, a nie rezy−
gnacji. Byłam zadowolona – rok pra−
cy w ośrodku nie poszedł na marne.
Trzyipółletnia Małgosia ma zespół
Downa. Już drugi rok, dwa razy w mie−
siącu, bierze udział w zajęciach gru−
powych. Jej mama zaczęła opisywać
swoje doświadczenia w prasie ko−
biecej. Artykuł jej autorstwa pojawił
się ostatnio w „Przyjaciółce”.
– Zaczęłam to robić, żeby się po−
chwalić – opowiada. – Chciałam po−
kazać, że to nie koniec świata. Diabli
wiedzą, czego wcześniej chciałam
od życia?...
D³uga terapia
– Mózg małego dziecka jest bardzo
plastyczny – im szybciej rozpoczęta
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Cela. Odpowied na
zespó³ Downa  ksi¹¿ka o tym tytule, autorstwa Anny Sobolewskiej
ma siê ukazaæ w 2002
roku nak³adem Wydawnictwa w.a.b.
Ksi¹¿ka opowiada o Celi,
dziewczynce z zespo³em
Downa. Autorka, matka
Celi, opisuje jej rozwój od
narodzin, a¿ po pierwsze
lata szko³y podstawowej.
Ksi¹¿ka zawiera informacje o mo¿liwociach,
ograniczeniach i talentach ludzi z zespo³em
Downa, metodach rehabilitacji dziecka z zespo³em
Downa. Podstaw¹ nie
jest tu specjalistyczny trening, ale terapia zabaw¹
i wspólne uczestnictwo
w wiecie kultury (ksi¹¿ki,
film, teatr, wideo). Autorka przekonuj¹co dowodzi, jak twórcze, ciekawe,
pe³ne radoci i satysfakcji
mo¿e staæ siê dla rodziców ¿ycie z dzieckiem
upoledzonym. Cela...
jest wiadectwem z³o¿onym przez matkê, ksi¹¿k¹ o tym, jak kochaæ
dziecko.
Anna SOBOLEWSKA
jest krytykiem i historykiem literatury. Pracuje
w Instytucie Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk. Od czasu urodzenia w 1989 roku
córki Cecylii obci¹¿onej
zespo³em Downa, pisuje
artyku³y na ten temat,
bierze udzia³ w pracach
krajowych i zagranicznych stowarzyszeñ rodziców dzieci z zespo³em Downa.

K
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 Po porodzie powiedziano mi, ¿e Natalia
ma ma³e szanse na
prze¿ycie  opowiada
mama dziewczynki.
 Teraz moja córka ma
ju¿ dwa lata, a ja wiem,
¿e zawsze trzeba walczyæ.

p r e z e n t a c j e
będzie terapia, tym lepsze uzyskamy
efekty – wyjaśnia Ewa Zarzecka.
W terapii dziecka upośledzonego
najważniejsza jest konsekwencja i sy−
stematyczność. – Dla każdego dziec−
ka i jego rodziców zadajemy pracę do−
mową. Jest to swoisty instruktaż
dotyczący tego, co należy robić w do−
mu, by zachować ciągłość terapii i nie
zmarnować godzin spędzonych w ośrod−
ku – tłumaczy pedagog Maria Baluk.
Potrzeba wsparcia
Rodzice są dla siebie grupą wspar−
cia. Przychodząc na grupowe spo−
tkania, wiedzą, że nie są osamotnie−
ni. Mogą wymieniać między sobą
doświadczenia. Często proszą o kon−
takt z rodzicami starszych dzieci.
– Dla rodziców najbardziej wiary−
godny jest inny rodzic dziecka niepeł−
nosprawnego – mówi kierownik Ewa
Zarzecka.
W ramach indywidualnych i grupo−
wych spotkań terapeuci przekazują do−
świadczenie i wiedzę rodzicom, tak,
aby mogli skutecznie sprawować opie−
kę nad swoimi dziećmi i realizować
program ich edukacji w domu. Przede
wszystkim tłumaczą tym najbardziej za−
gubionym, że dadzą sobie radę.
– Po wizytach w ośrodku stałam
się silniejsza i odważniejsza – zwie−
rza się mama dwuletniego Michała
z zespołem Downa.

Odkrywamy cudownoci
– Zachęcamy rodziców, aby posy−
łali swoje pociechy do placówek in−
tegracyjnych – mówi Anna Zaborska.
– Najlepszym terapeutą dla dziecka
jest przecież drugie dziecko.
Dzięki pracy i zabawie w grupie,
dzieci uczą się funkcjonować w ze−
spole i stosować do określonych za−
sad. Nie każdy maluch do takiej pra−
cy się nadaje, nie każdy rodzic chce
z takiej formy pracy skorzystać. Obe−
cnie w ośrodku funkcjonuje sześć grup.
– Niedawno odwiedził mnie 11−let−
ni Patryk. Gdy go poznałam mówił
tylko: tak, tak, tak, tak, tak... – wspo−
mina Ewa Zarzecka. – Teraz mówię Pa−
trykowi, że ładnie wygląda, a on od−
powiada „Dziękuję pani bardzo”. Chłopiec
jest uroczy i kulturalny, a do tego świet−
ny z matematyki. Pracujemy właśnie po
to, aby pomóc odkrywać takie „cudow−
ności” jak Patryk.
Zawsze warto walczyæ
Dzieci, które zakończyły już terapię,
często przynoszą do ośrodka swoje
zdjęcia z wakacji i Pierwszej Komunii.
Rodzice z dumą pokazują ich zeszyty
i opowiadają o szkolnych sukcesach.
– Często jesteśmy proszeni o kon−
sultacje naszych długoletnich podo−
piecznych – tłumaczy Anna Zaborska.
– Nie da się przecież od razu prze−
ciąć łączącej nas pępowiny.
Rodzice czują się w ośrodku do−
brze, podobnie jak ich pociechy. Zgo−
dnie stwierdzają, że najważniejsze jest
to, że dzięki tym wspólnym spotka−
niom nie są osamotnieni, zdani tylko
na siebie. Dzieci szybciej się uczą, sta−
ją się odważne i wszyscy dużo czę−
ściej się uśmiechają.
– Po porodzie powiedziano mi,
że Natalia ma małe szanse na prze−
życie – opowiada mama dziewczyn−
ki. – Teraz moja córka ma już dwa
lata, a ja wiem, że zawsze trzeba
walczyć.
Katarzyna SULEWSKA
„Gazeta Wyborcza”
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Schody
do normalnoci
K

Andrzej
CHWALIBÓG,
architekt:  Buduj¹c
podjazdy nie robimy
osobom niepe³nosprawnym ¿adnej ³aski. Im to siê po prostu
nale¿y. Jeli nie mog¹
wejæ do jakiegokolwiek budynku publicznego, to w myl ustawy, mog¹ jego
w³aciciela zaskar¿yæ
do s¹du.

Z

aledwie osiem budynków zosta³o wyró¿nionych w akcji
Bia³ystok bez barier.

Każdy budynek użyteczności pu−
blicznej ma być dostępny dla każde−
go – tak mówi ustawa, która weszła
w życie kilka lat temu. Zgodnie z nią,
wszystkie budynki powinny mieć pod−
jazdy z poręczami, wystarczająco
szerokie drzwi i zmodyfikowane toa−
lety. Od czasu wejścia w życie tego
przepisu w Białymstoku zmieniło się
wiele, ale ciągle jest
jeszcze dużo do zro−
bienia.
Nie robimy
im ³aski
– Trzeba pamiętać
o jednym: budując pod−
jazdy nie robimy oso−
bom niepełnospraw−
nym żadnej łaski. Im
to się po prostu nale−
ży. Jeśli nie mogą wejść
do jakiegokolwiek bu−
dynku publicznego, to
w myśl ustawy, mogą
jego właściciela zaskar−
żyć do sądu – mówi
Andrzej Chwalibóg, ar−
chitekt.

Jak jest w praktyce? Postanowili−
śmy to sprawdzić podczas specjalnej
akcji „Białystok bez barier”. Jej ini−
cjatorem i honorowym patronem był
zastępca prezesa Państwowego Fun−
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno−
sprawnych – Marian Leszczyński. La−
tem tego roku dziennikarze „Kuriera
Porannego” i członkowie Forum Orga−
nizacji Pozarządowych Województwa
Podlaskiego oraz Podlaskiego Oddzia−
łu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji bacz−
nie przyglądali się budynkom użytecz−
ności publicznej.
Osiem
wyró¿nionych
W czasie akcji wyłoniono osiem
obiektów, do których niepełnospraw−
ny może nie tylko bez problemu wejść,
ale też bez problemu się po nich po−
ruszać. Są to: Bank PKO BP przy uli−
cy Rynek Kościuszki, sklep Delikate−
sy PSS Społem przy ulicy Suraskiej,
Szkoła Podstawowa nr 49 przy ulicy
Armii Krajowej, Hotel Gołębiewski,
Czar−Dent Niepubliczny ZOZ Stoma−
tologiczny przy ulicy Porzeczkowej,
Przychodnia Rodzinna przy ulicy Ga−
jowej, Dom Pomocy Społecznej w Za−
ściankach.
Laureaci otrzymali statuetki akcji
„Białystok bez barier”. Na drzwiach
wejściowych do budynków widnieją
teraz specjalne naklejki logo akcji.
Większość wyróżnionych obiektów
specjalnie modernizowano – tak, aby

s c h o d y
odpowiadały potrzebom niepełno−
sprawnych.
Urzêdy dla zdrowych
Schody prowadzą do większości
przychodni i gabinetów lekarskich,
urzędów, sklepów, punktów usługo−
wych.
– Są to instytucje, które pomagają
w codziennym życiu. Każdy obywa−
tel powinien mieć do nich równy
dostęp – tłumaczy Robert Zwoliński,
niepełnosprawny.
Dlaczego, mimo ustawy, tak nie
jest? Powodów jest wiele: pieniądze,
prawa własności, ale też brak zrozu−
mienia.
– Część podjazdów wybudowali−
śmy dzięki pomocy Państwowego Fun−
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno−
sprawnych. Jednak teraz po prostu
szpital nie ma na to pieniędzy. Oczy−
wiście jednak zdaję sobie sprawę z te−
go, że podjazdy są niezbędne – roz−
kłada ręce Bogdan Dziatkiewicz, dyrektor
Wojewódzkiego szpitala Zespolonego
w Białymstoku.
– Powiatowy Urząd Pracy tylko wy−
najmuje pomieszczenia. Wiem, że scho−
dy utrudniają wejście do budynku, ale
nie mamy na to wpływu. Jednak oso−
by niepełnosprawne mogą się z na−
mi skontaktować, a nasz pracownik
do nich przyjedzie – tłumaczy Doro−
ta Kolenda, zastępca kierownika Po−
wiatowego Urzędu Pracy.
S¹ wyj¹tki
Okazuje się jednak, że nie ma
rzeczy niemożliwych. Przykładem mo−
że tu być Podlaski Urząd Wojewódz−
ki, którego budynek najtrudniej było
przystosować dla potrzeb osób nie−
pełnosprawnych. Podczas budowy te−
go obiektu, kilkadziesiąt lat temu, nikt
nie myślał o barierach architekto−
nicznych. Teraz niepełnosprawni mo−
gą wejść do budynku dzięki szero−
kim drzwiom, a także wjechać na
dowolne piętro, używając specjalnej
windy.

Schody do rozrywki
Instytucje państwowe to jedno,
a prywatne to drugie. Wejście do więk−
szości białostockich lokali rozrywko−
wych utrudniają schody, progi i zbyt
wąskie drzwi.
– Nie wydaje mi się, aby w przy−
padku dużej inwestycji, wybudowanie
podjazdu lub wstawienie szerszych
drzwi było problemem. A jednak lo−
kale, które powstały w ostatnim cza−
sie nie są przystosowane dla potrzeb
niepełnosprawnych. Dlatego sądzę, że
po prostu brakuje odpowiedniej kon−
troli ze strony naszych władz – tłu−
maczy Robert Zwoliński, niepełno−
sprawny.
Diabe³ tkwi w szczegó³ach
Zakład Obsługi Komunikacji Miej−
skiej w Białymstoku zakupił dwa ro−
dzaje autobusów przystosowanych do
transportu osób niepełnosprawnych.
Jedne mają wysuwane podesty, dru−
gie – opuszczającą się podłogę. W przy−
padku tych drugich, po stronie, gdzie
umieszczone są drzwi, podłoga się
opuszcza i dostosowuje się do wy−
sokości krawężnika. Jednak tutaj po−
jawia się problem.
– Niektóre krawężniki są zbyt ni−
skie i podłoga autobusu do nich nie
sięga. Dałoby się to zmienić przy oka−
zji remontów ulic – wystarczyłoby
zapytać MPK, na jakiej wysokości wy−
budować krawężnik, by wysuwana
podłoga do niego dosięgła – uważa
Robert Zwoliński.
Podobnie jest z pojedynczymi schod−
kami przy wejściu do kin czy nie−
których urzędów. Zlikwidowanie ich
nie jest ani pracochłonne, ani kosztow−
ne. Wymaga tylko dobrych chęci. A tych,
niestety, często brakuje.
– Osoby niepełnosprawne są już
zmęczone stałym proszeniem o po−
moc. Dlatego zamykają się w do−
mach i w świecie własnego kalectwa
– mówi Robert Zwoliński.
Anna ŁUBIAN
„Kurier Poranny”

39
no problem nr 1 (1)

Robert ZWOLIÑSKI,
niepe³nosprawny:
 Osoby niepe³nosprawne s¹ ju¿ zmêczone sta³ym proszeniem o pomoc. Dlatego zamykaj¹
siê w domach i w wiecie w³asnego kalectwa.

K
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Andrzej Wo³kowycki rozmawia z Marianem Leszczyñskim, prezesem
Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
inicjatorem akcji Bia³ystok bez barier

Dlaczego zainicjował Pan ak−
cję „Białystok bez barier”?
Marian Leszczyński, prezes
PFRON: – Akcja tego typu to żadne
novum. Chciałem zaszczepić pomysł,
który realizowany jest w innych mia−
stach Polski: w Warszawie, Płocku,
Krakowie, Gdyni. Myślę, że warto
naśladować dobre wzory. Taka akcja
pozwala pokazać to, co zmieniło się
na korzyść osób niepełnosprawnych,
jakie bariery architektoniczne udało
się usunąć, a co jest jeszcze do zro−
bienia. Osoby niepełnosprawne mają
takie same prawa, jak reszta społe−
czeństwa. Jednak w praktyce często
trudno im te prawa wykorzystać. Tą
akcją chcemy zwrócić uwagę na pro−
blem, który dla przeciętnego zdro−
wego człowieka jest często niezauwa−
żalny. Na przykład postanowiliśmy
sprawdzić, do której białostockiej re−
stauracji wjedzie człowiek na wózku,

w którym supermarkecie dosięgnie do
sklepowej półki, w jakim urzędzie uda
mu się samodzielnie skorzystać z to−
alety, gdzie osoby z upośledzeniem
słuchu znajdą telefon z urządzeniem
wzmacniającym dźwięk?
Kto organizował technicznie
całą akcję i jak konkretnie ona
wyglądała?
– Przeprowadziliśmy ją przy aktyw−
nej pomocy wielu instytucji: Stowarzy−
szenia „Nike”, podlaskiego oddziału
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Fo−
rum Organizacji Pozarządowych Wo−
jewództwa Podlaskiego, wolontariu−
szy. Badania „w terenie” prowadzili
właśnie wolontariusze, wyposażeni
w odpowiednie ankiety. Wypełniając
je odpowiadali na szereg pytań: czy
do konkretnego budynku można do−
jechać autobusem (jak daleko jest przy−
stanek), ile do urzędu czy sklepu
prowadzi schodów (łagodne a może
strome, jakie poręcze), czy są podja−
zdy, winda, jakiej szerokości są drzwi
wejściowe, czy w razie potrzeby moż−
na wezwać kogoś do pomocy.

w y w i a d
Część pytań ankietowych doty−
czyła wnętrz. Wolontariusze sprawdza−
li m.in. czy są miejsca, w których moż−
na zawrócić wózkiem, jaka jest głębokość
windy i czy dysponuje ona informa−
cją głosową o numerze piętra, na ja−
kiej wysokości w toaletach są umie−
szczone umywalki i miski sedesowe.
Z myślą o słabo widzących i nie−
widomych sprawdzaliśmy formę na−
pisów informacyjnych: czy są duże,
kontrastowe i wyraźne oznaczenia
końcówek korytarzy i schodów. W skle−
pach samoobsługowych wolontariu−
sze badali szerokość przejść przy pół−
kach i kasie, możliwość sięgania po
towar z wózka inwalidzkiego,
a w obiektach gastronomicznych wy−
sokość stolików, szerokość miejsca
przy stole, przestrzeń pod blatem.
Zamierzamy sprawdzić też krawężni−
ki – utrapienie nie tylko wózkowi−
czów, lecz również ludzi starszych
i rodziców z dziećmi w wózkach.
Na podstawie naszych badań specjal−
na kapituła przyznała prestiżowe ty−
tuły przyjaznego niepełnosprawnym
obiektu bez barier.
Wyróżnienia zdobyło osiem
obiektów. Czy uważa Pan,
że to dużo?
– Jak na 300−tysięczne miasto, to
bardzo mało.
Gdzie leży przyczyna?
– Z jednej strony jest to brak zro−
zumienia potrzeb niepełnosprawnych
ze strony osób zdrowych, zarządza−
jących budynkami użyteczności pu−
blicznej. Z drugiej strony w wojewódz−
twie podlaskim środowisko osób
niepełnosprawnych nie jest zintegro−
wane, a w efekcie nie potrafi wywie−
rać nacisku na władze i skutecznie
walczyć o poszanowanie swoich po−
trzeb i praw.
Jak w tej sytuacji ocenia Pan
skuteczność akcji „Białystok
bez barier”?
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– Tego typu działania przede wszy−
stkim uczulają społeczeństwo na pro−
blem niepełnosprawności. W efekcie
niepełnosprawni pozyskują nowych
sojuszników, takich jak np. władze
miasta, czy zarządy mienia komunal−
nego. Uświadamianie i uczulanie de−
cydentów na problemy osób niepeł−
nosprawnych daje szansę na stopniowe
ich rozwiązywanie, na niwelowanie
uciążliwych barier architektonicznych.
Dziękuję za rozmowę.
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Prezentacja dzia³alnoci
i programów Podlaskiego Oddzia³u Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych

K

IV Sokólskie Spotkania
Integracyjne – Sokółka
2001

p r e z e n t a c j e

Fundusz pomocy
i nadziei
Państwowy Fundusz Rehabi−
litacji Osób Niepełnospraw−
nych w tym roku świętuje swo−
je 10−lecie. – Fundusz powstał
po to, aby wspierać wszelkie
inicjatywy zmierzające do two−
rzenia i przystosowywania
miejsca zamieszkania, nauki
i pracy osobom niepełno−
sprawnym – opowiada Mał−
gorzata Lawda, dyrektor Pod−
laskiego Oddziału. – Cieszymy
się, że wiele osób dzięki na−
szej pomocy już znalazło pra−
cę i korzysta z fachowej reha−
bilitacji.
Ubogi rynek pracy
Fundusz pomaga niepełnospraw−
nym w rehabilitacji leczniczej, społecz−
nej i zawodowej. – Szczególny na−
cisk kładziemy głównie na tę ostatnią
– wyjaśnia Małgorzata Lawda. – Na
rehabilitację zawodową przeznaczamy
65 procent środków finansowych.

Małgorzata Lawda, dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON podczas
otwarcia Pleneru Rzeźbiarskiego w Lewkowie

Bardzo chcemy być społeczeństwem
tolerancyjnym. Jednak osoby niepeł−
nosprawne nadal są dyskryminowa−
ne na rynku pracy. Jednym z głów−
nych zadań Funduszu jest ich szkolenie,
ułatwienie awansu zawodowego i po−
moc w utrzymaniu pracy.
Specjalne przywileje nadane są więc
Zakładom Pracy Chronionej. Są to
przedsiębiorstwa zatrudniające co naj−
mniej 40 procent osób niepełnospraw−
nych. Warunki pracy w ZPCh muszą
być dostosowane do potrzeb osób nie−
pełnosprawnych. Liczba takich za−
kładów i osób w nich zatrudnianych
rośnie z roku na rok.
Na Podlasiu funkcjonuje obecnie
48 Zakładów Pracy Chronionej. Oto
niektóre z nich:
◗ Euro Postęp sp. z o.o w Hajnów−
ce (szycie odzieży roboczej i kon−
fekcji),
◗ Spółdzielnia Inwalidów „Przy−
szłość” z Bielska Podlaskiego (pa−
pierotwórstwo, poligrafia, krawiec−
two),
◗ Spółdzielnia Inwalidów „Wol−
ność” z Drohiczyna (stolarstwo i ta−
picerstwo),
◗ Specjalistyczna Spółdzielnia Pra−
cy „Podlaska” (usługi poligraficz−
ne),
◗ Mag Ton sp. z o.o. z Białegosto−
ku (przetwórstwo i handel tworzy−
wami sztucznymi),
◗ Podlaska Grupa Leasingowa „Mar−
pol” (produkcja folii i opakowań fo−
liowych).
Statuty ZPCh przyznaje wojewo−
da. Przedsiębiorstwo, które chce go
uzyskać składa u niego wniosek. Na−
stępnie zakład ubiega się o pozytyw−
ną opinię Sanepidu i Państwowej In−
spekcji Pracy. Oprócz zwolnień

p r e z e n t a c j e
podatkowych przedsiębiorstwo, które
uzyskało statut, może liczyć na wspar−
cie PFRON−u – m.in. na dofinanso−
wanie spłaty oprocentowania kredy−
tu bankowego, pożyczkę na cele
inwestycyjne, modernizację lub re−
strukturyzację zakładu, a w określo−
nych przypadkach dofinansowanie lub
refundację wynagrodzeń dla pracow−
ników.
Zaradnoæ na co dzieñ
W grupie osób niepełnosprawnych
są także tacy, którzy ze względu na
rodzaj swojego schorzenia mają kło−
poty z opanowaniem prostych samo−
obsługowych czynności – w wielu
przypadkach nie są w stanie podjąć
pracy zarobkowej. To właśnie z my−
ślą o nich powstają Warsztaty Terapii
Zajęciowej, które zapewniają rehabi−
litację, wyrabiają zaradność w codzien−
nym życiu i doskonalą sprawność psy−
chofizyczną. Obecnie w województwie
podlaskim działa 12 WTZ−ów. Wkrót−
ce rozpoczną działalność dwa kolej−
ne: w Czarnej Białostockiej i w Sej−
nach.
WTZ−y mogą być tworzone przez
Zakłady Pracy Chronionej. Taki war−
sztat funkcjonuje np. przy przedsię−
biorstwie Mag Ton w Białymstoku. Mo−
gą je tworzyć także stowarzyszenia
i inne jednostki organizacyjne. Ko−
szty w całości lub częściowo pokrywa
PFRON.
wiat bez barier
Finansowanie rehabilitacji społecz−
nej osoby niepełnosprawnej prowa−
dzi do jej integracji ze środowiskiem
społecznym, w którym żyje. W tym
zakresie PFRON stawia głównie na
likwidację barier funkcjonalnych.
Zakres wszystkich działań w tym
obszarze zmierza do tego, aby oto−
czenie, w jakim żyje osoba niepeł−
nosprawna, było dla niej dostępne.
Likwidacja barier, budowa obiek−
tów dostosowanych do potrzeb nie−
pełnosprawnych, dostosowywanie

sprzętu komunikacyjnego tak, aby mo−
gli z niego korzystać mniej sprawni
pasażerowie – to główne zadania w tym
zakresie.
– W tym roku dużo obiektów do−
stosowaliśmy do potrzeb niepełno−
sprawnych – mówi dyrektor Lawda.
– Były to między innymi szkoły inte−
gracyjne, hospicja, żłobki, przed−
szkola i domy pomocy społecznej.
W Białymstoku odbyła się w tym
roku modernizacja Hospicjum i Szpi−
tala PSK. Zmodernizowano też szpi−
tal w Kolnie, Starostwo Powiatowe
i szpital w Bielsku Podlaskim, Za−
rząd Miejski w Ciechanowcu, szkoły
w Mielniku, Dowspudzie, Wiżajnach
i w Augustowie oraz Ośrodek Szkol−
no−Wychowawczy w Suwałkach.
Rozbudowy i modernizacji doko−
nano w Domu Pomocy Społecznej
w Augustowie, Studzienicznej i Brań−
sku.
Wszyscy, którzy ubiegają się
w PFRON−ie o dofinansowanie przy
modernizacji budynku, muszą mieć
także udział własny w kosztach.
Ró¿ne potrzeby
ró¿ne programy
PFRON ma za zadanie docierać bez−
pośrednio do osób niepełnospraw−
nych. Służą temu konkretne progra−
my celowe. Od 1993 roku opracowano
i uruchomiono w całej Polsce już 32
takie programy.
Służą one rehabilitacji leczniczej,
społecznej i zawodowej. Każdy z nich
jest odpowiedzią na inne potrzeby.
– Placówki działające na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych
wspieramy finansowo przy zakupie
sprzętu zmniejszającego skutki niepeł−
nosprawności, a także opłacamy re−
habilitację – mówi Małgorzata Law−
da.
Oto programy, jakie organizowane
są na terenie naszego województwa.
◗ Drogowskaz. Program dotyczy czte−
rech obszarów:
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XI Otwarte Mistrzostwa
Europy w Lekkiej Atletyce
dla Niewidomych
i Niedowidzących
– Białystok 2001

PFRON  Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych ma za zadanie
zminimalizowaæ uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z faktu
bycia osob¹ niepe³nosprawn¹, zarówno w
sferze materialnej jak
i spo³ecznej.
PFRON zosta³ powo³any
ustaw¹ z dn. 9 maja
1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych i jest
czêci¹ wspierania
przez pañstwo ich
wszechstronnej rehabilitacji. W Polsce dzia³a 16
oddzia³ów PFRON-u
 Podlaski skoñczy³ w³anie 5 lat.

Budowę basenu w Domu
Pomocy Społecznej
w Zaściankach
dofinansowano ze środków
PFRON

K
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Impreza integracyjna
„Europa bez barier – sztuka
bez granic”, Filharmonia
Białostocka 2000

K

Jedna z publikacji
dotycząca problematyki
osób niepełnosprawnych
dofinansowana przez
PFRON

Plener Rzeźbiarski Twórców
Niepełnosprawnych
– Lewkowo, Narewka 1999
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A. to pomoc osobom niepełnospraw−
nym w zaopatrzeniu w przedmio−
ty ortopedyczne, środki pomocni−
cze oraz w komunikowaniu się (np.
aparaty słuchowe lub balkoniki)
B. zakup komputerów dla osób z nie−
dowładem rąk (stopień niepełno−
sprawności umiarkowany i znaczny)
C. zakup wózków elektrycznych
D. nauka języka migowego
W połowie listopada np. Białostoc−
ki Związek Głuchych prowadził szko−
lenie w Supraślu. W kursie wzięło
udział 14 osób.
Wzrasta ilość osób potrzebujących
pomocy. W ubiegłym roku np. wszyst−
kie osoby, które potrzebowały wózka
elektrycznego, dostały pieniądze na je−
go zakup. W tym roku do Podlaskiego
Oddziału wpłynęły 72 wnioski. Pienią−
dze otrzymało 19 osób. – W tym roku
także złożono u nas 210 wniosków o do−
finansowanie do zakupu komputerów.
Mieliśmy na ten cel ograniczone środ−
ki – mówi dyrektor Lawda. – Chcąc
kupić wszystkim potrzebującym jedna−
kowy sprzęt, ograniczylibyśmy się le−
dwie do kilku komputerów. Jednak dzię−
ki dostosowaniu komputerów do
konkretnych potrzeb, zmniejszyliśmy
koszty i w efekcie udało nam się dofi−
nansować ponad 30 komputerów dla
dorosłych i tyle samo dla dzieci.
◗ Pegaz. Program zapewnia pomoc w ak−
tywizowaniu niepełnosprawnych po−
przez likwidację barier transportowych.
Celem programu jest bronienie prawa
niepełnosprawnych do swobodnego
poruszania się, a tym samym umoż−
liwianie dostępu do dóbr i usług
oraz wszechstronnej rehabilitacji. W ra−
mach tego programu niepełnospraw−
nym lub ich opiekunom udzielane
są także nieoprocentowane pożyczki
np. na zakup samochodu.
◗ Homer. Celem programu jest zakup
sprzętu elektronicznego oraz oprogra−
mowania dla osób niewidomych i nie−
dowidzących. Program skierowany jest

do osób aktywnych zawodowo. Po−
życzkobiorca musi dać gwarancję, że
otrzymaną pożyczkę spłaci.
◗ Domino. Istotą programu jest do−
finansowanie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, przygotowywa−
nych przez samorządy. Takie pro−
gramy opracowały np. powiaty So−
kółka i Łomża.
◗ Partner Adresatami programu są orga−
nizacje pozarządowe. Jest to komple−
ksowe, wieloletnie wspieranie tych
organizacji, które działają na rzecz
niepełnosprawnych i organizują im
np. zajęcia popołudniowe, imprezy
integracyjne i szkolenia. Na pomoc
mogą liczyć tu takie organizacje jak:
Krajowe Stowarzyszenie do Walki
z Kalectwem, Stowarzyszenie „Nike”,
Związek Głuchych i Niewidomych,
Krajowe Towarzystwo Autyzmu itp.
◗ Papirus. Program wspierania publi−
kacji i wydawnictw dotyczących pro−
blematyki osób niepełnosprawnych.
◗ Dziedzictwo. Najnowszy program (po−
wstał w 2001 roku), którego założe−
niem jest pomoc w dostosowaniu do
potrzeb niepełnosprawnych obiek−
tów kultury: muzeów, teatrów, parków.
◗ Student. Program zostanie urucho−
miony w 2002 roku. Będzie poma−
gał niepełnosprawnym zdobyć wy−
ższe wykształcenie. Obecnie zaledwie
4 procent osób niepełnosprawnych
posiada dyplom wyższej uczelni.
– Coraz więcej osób korzysta z na−
szej pomocy, ale równocześnie wzra−
sta liczba tych, którzy wspierają naszych
wnioskodawców – mówi Małgorzata
Lawda. – Obserwuję rosnącą aktywność
podmiotów działających na rzecz śro−
dowiska osób niepełnosprawnych na
naszym terenie. Dobrze układa nam się
współpraca z samorządami.
Katarzyna SULEWSKA
„Gazeta Wyborcza”
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Program M³odzie¿
Trzynaście lat temu w krajach Unii
Europejskiej ruszył program „Młodzież
dla Europy”, jego zadaniem było wspo−
maganie wymian grup młodzieży (wiek
15−25 lat) z państw Wspólnoty Euro−
pejskiej. Z czasem program rozrósł się
na tyle, że poza wymianami, w jego
ramach znalazły się: wolontariat euro−
pejski, różnorodne inicjatywy grupo−
we młodzieży, pomoc byłym wolon−
tariuszom programu EVS oraz pomoc
osobom pracującym z młodzieżą.
Cele programu
Program nakierowany jest na pomoc
młodzieży defaworyzowanej – tzn. ma−
jącej ze względu na warunki: ekono−
miczne, geograficzne, socjalne bądź
zdrowotne, utrudniony dostęp do dóbr
kultury, mniejsze możliwości realiza−
cji siebie w różnorodnych dziedzinach,
gorszy start w społeczeństwie. Bez
wątpienia młodzież niepełnosprawna
jest w znacznym stopniu defawory−
zowana i to m.in. dla niej ten program
powstał, bez wątpienia również, mło−
dzież niepełnosprawna korzystając
z możliwości, jakie ten program da−
je, może zdobyć nowe umiejętności,
odnaleźć swoje miejsce w społecz−
ności lokalnej. Pozwolę sobie na stwier−
dzenie, że dobrze wykorzystany pro−
gram rozwija w młodych ludziach
ducha inicjatywy, pomaga w przeła−
mywaniu barier, likwidacji różnorod−
nych form dyskryminacji.
Piêæ akcji
Program „Młodzież” w chwili obe−
cnej składa się z następujących akcji:
◗ Akcja 1: Młodzież dla Europy –
wymiana młodzieży. Akcja ta pole−
ga na wymianach grup młodzieży
z krajów Programu. Wymiany mają
wartość dydaktyczną, ponieważ mło−
dzi ludzie poznają realia społeczne
i kulturowe innych krajów i naro−

dów. W wymianach mogą brać udział
grupy młodzieży z dwóch lub więk−
szej liczby krajów. Wiek uczestni−
ków: 15−25 lat. Okres trwania wy−
miany: od 6 do 21 dni.
◗ Akcja 2: Wolontariat Europejski (EVS).
Akcja ta daje młodym ludziom (w wie−
ku 18−25 lat) możliwość podjęcia pra−
cy w charakterze wolontariuszy eu−
ropejskich na terenie innych krajów.
Spędzają oni za granicą od kilku
do 12 miesięcy, pomagając w reali−
zacji projektów lokalnych, dotyczą−
cych np. zagadnień społecznych,
ekologicznych i środowiskowych,
kultury i sztuki, rozwoju nowych
technologii, czasu wolnego i sportu.
◗ Akcja 3: Inicjatywy Młodzieżowe.
Młodzi ludzie (15−25 lat) mogą sta−
rać się o wsparcie finansowe na re−
alizację projektu na szczeblu lokal−
nym, który pozwoli im poznać
zagadnienia i problemy z zakresu
aktualnej tematyki młodzieżowej
w Europie. Akcja ta daje byłym
wolontariuszom możliwość wyko−
rzystywania doświadczeń i umiejęt−
ności zdobytych w trakcie pracy
ochotniczej.
◗ Akcja 4: Wspólne działania. Akcja
ta ma na celu łączenie wspólnych
elementów programów: Socrates, Le−
onardo Da Vinci i Młodzież. Jak do
tej pory, Komisja Europejska nie okre−
śliła zasad współpracy i warunków
realizacji możliwych działań.
◗ Akcja 5: Działania wspierające. Ak−
cja ta stwarza możliwość podno−
szenia kwalifikacji osób pracujących
z młodzieżą, liderów młodzieżowych
i osób realizujących projekty euro−
pejskie. Działania wspierające mają
na celu wymianę sprawdzonych prak−
tyk i szkolenie organizatorów w za−
kresie tych zagadnień, które skła−
dają się na wymiar europejski.
Adam KOZŁOWSKI

Polska przyst¹pi³a do
Programu M³odzie¿
w 1998 roku. Obecnie
wszyscy zainteresowani
tak programem, jak
i uzyskaniem rodków finansowych z programu,
powinni porozumieæ siê
z Narodow¹ Agencj¹
Programu M³odzie¿:
00-551 Warszawa, ul.
Mokotowska 43 (IV piêtro), tel.: (022) 622-37
-06, 628-60-14, faks:
(022) 622-37-08,
628-60-17
e-mail:
youth@youth.org.pl.
Informacji mo¿na te¿ zasiêgn¹æ w Podlaskim
Centrum Informacji Europejskiej: 15-092 Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 40, tel./faks: (085)
653-77-53,
e-mail:
eurobialystok@bia.pl.
Wzory aplikacji oraz regulamin programu s¹
dostêpne w Internecie
pod adresem:
www.youth.org.pl
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