Niektórzy ludzie maj¹ ogieñ w duszy, ale nie wszyscy przyjd¹ aby siê
przy nim ogrzaæ.
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S³owa te napisane ponad sto lat temu
przez wielkiego, niedocenianego za ¿ycia artystê, nic nie straci³y na aktualnoci. Pocz¹tek nowego tysi¹clecia wydaje siê byæ czasem powszechnego
wyalienowania, gonitwy za sukcesem i
podporz¹dkowania cywilizacji i kulturze, która coraz mniej czasu zostawia
na bliski, bezporednio kontakt z drugim cz³owiekiem. Wspó³czesna technika, która powinna zbli¿aæ ludzi, czêsto
sprawia, ¿e tak naprawdê oddalamy siê od siebie.
Los sprawi³, ¿e pracujê z osobami niepe³nosprawnymi. Pracujê w miejscu,
które jest ogrodzone wysokim, solidnym, stalowym p³otem. Ale tym, co od razu
rzuca siê w oczy, jest brama w tym p³ocie  zawsze szeroko otwarta. Mo¿e
przez ni¹ przejæ praktycznie ka¿dy  ka¿dy, kto ma dobre intencje.
Podobnie jest z pismem Nike. Jest ono otwarte dla wszystkich ludzi ciekawych wiata w pe³nym wymiarze  nie tylko tego, o którym mo¿na poczytaæ
w kolorowych magazynach. wiat, który Wam prezentujemy, wcale nie jest
tak odleg³y. Niepe³nosprawnoæ mo¿ecie spotkaæ wszêdzie: na ulicy, w sklepie, urzêdzie, szkole, czasem we w³asnym domu.
Zrozumia³e jest to, ¿e nie ka¿dy chce zauwa¿yæ wokó³ siebie osoby niepe³nosprawne  wszak lepiej byæ piêknym, zdrowym i bogatym, ni¿ brzydkim, biednym i chorym. Odruchowo staramy siê trzymaæ z dala o nieszczêcia  jakby
mo¿na siê nim by³o zaraziæ... Zazwyczaj nie bierzemy pod uwagê takiej
ewentualnoci, ¿e mo¿na byæ cz³owiekiem chorym, niepe³nosprawnym, a jednoczenie wewnêtrznie bogatym, utalentowanym. Staramy siê na tê mo¿liwoæ zwracaæ uwagê, staramy siê prezentowaæ niepe³nosprawnoæ przez pryzmat dzia³añ i osi¹gniêæ osób niepe³nosprawnych.
Czy czytaj¹ nas niepe³nosprawni? Listy, które otrzymalimy, wiadcz¹ o
tym, ¿e tak. Dla nas  wydawców, wa¿ne do tej pory by³o wspieranie twórczoci osób niepe³nosprawnych. Ale cieszy nas fakt, ¿e sami stalimy siê twórcami
 czasopisma na którego kszta³t mamy wp³yw. Dziêki pierwszemu numerowi
uda³o nam siê dotrzeæ do osób, dla których tematyka poruszana w naszym pimie nie jest obca. Wzbogacilimy siê o nowe kontakty, poznalimy ludzi maj¹cych ró¿ne pasje i mamy nadziejê, ¿e po przeczytaniu tego numeru znajd¹
siê kolejni. Piszcie na adres naszej redakcji. Czekamy na wasze uwagi.
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k u l t u r a

zaciankowy
ptasiek
Miros³aw PAW£OWSKI,
pensjonariusz Domu Pomocy Spo³ecznej w Zaciankach. Maluje od pocz¹tku pobytu w DPS,
uczestniczy we wszystkich
zajêciach prowadzonych
w orodku. Pracuje pod
opiek¹ Alicji Rutka
i Izabeli ¯ukowskiej

Pod wiat³o widzê przez skorupkê zarys ¿ó³tka. Niesamowite, jak siê pomyli, ¿e tam
w³anie zaczyna siê ptak: ¿e
pióra, dziób i lot zamkniête s¹
w jajku. Chcia³bym znaleæ siê
tam w rodku i narodziæ siê
na nowo jako ptak. Chcia³bym
mieszkaæ w gniedzie i grzaæ
siê pod piórkami Ptasi, dostawaæ od niej jeæ, tuliæ siê
ciasno do braciszków i siostrzyczek, czuæ jak moje skrzyd³a nabieraj¹ mocy i jak rosn¹
mi pióra. (...) ...s³yszê cieniutkie piip-piip pierwszego nowo narodzonego pisklêcia. (...)
Nachylony nad du¿ym arkuszem papieru zdaje siê nie s³yszeæ i nie widzieæ
niczego, co dzieje siê wokó³  maluje. Nad koron¹ samotnego drzewa
pojawia siê wielki pas agresywnej czerwieni, niebieska plama, zielony trójk¹t
i w samym centrum tej niezwyk³ej têczy  ¿ó³ty owal, który byæ mo¿e jest
s³oñcem, byæ mo¿e kosmicznym jajem.
Tak czy owak z tego wietlistego rodka kompozycji wylatuj¹ ku widzowi
ptaki ledwo zaznaczone dwoma dotkniêciami pêdzla. S¹ jak przecinki na
tle gêstej, ¿eby nie powiedzieæ rozbuchanej kolorami przestrzeni, ale im
bardziej s¹ ulotne, im mocniejszy jest
kontrast miêdzy nimi a t³em, tym bardziej przekonywaj¹ca jest iluzja lotu

kilkunastu, mo¿e dwudziestu ptaków.
Mirek od ptaków
 Mirek  mówi jego opiekunka Alicja Rutka  trafi³ do Domu Pomocy
Spo³ecznej w Zaciankach na peryferiach Bia³egostoku, jako kilkunastolatek z upoledzeniem umys³owym.
Od pocz¹tku utworzenia pracowni plastycznej, a bêdzie to ju¿ blisko dziesiêæ lat temu, chêtnie uczestniczy w zajêciach, ale nie daje siê prowadziæ.
Robi to co chce, a chce malowaæ ptaki i maluje je tak, jak chce.
Inny ptasi gwasz Mirka, to kompozycja podzielona na dwie wyranie
odrêbne strefy. Dolna, utrzymana w
ciemnym kolorycie z przewag¹ fioletu, to strefa ziemi z mocnym zarysem
domu, wiod¹ doñ drzwi, ale za tyle¿
ozdobn¹ co nieustêpliwa krat¹. W górnym pasie obrazu na oran¿owym niebie lec¹ ptaki, nieskoñczenie samotni
wêdrowcy. Mirek namalowa³ ten obraz na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej organizowany w Zamociu
od pocz¹tku lat 90. pod has³em WIAT
MOICH MARZEÑ.
Z okazji pokonkursowej wystawy
napisano wówczas: Tak du¿e zainteresowanie akcj¹ wiadczy o ogromnej potrzebie stwarzania warunków do
twórczego rozwoju dzieci, klimatu ¿yczliwoci, dobroci, tolerancji i mi³oci.

k u l t u r a
Nie ¿yjemy przecie¿ wcale w innych
wiatach. Czy¿by? Na tym obrazie
sprawnego inaczej malarza z podbia³ostockich Zacianek, granica miêdzy
dwoma zdecydowanie innymi wiatami jest a¿ nadto wyrana, jeli nie wrêcz
nieprzekraczalna.
Ku s³oñcu
Zarówno w starszych jak i najnowszych pracach malarza ptasich
lotów zawsze pojawiaj¹ siê nieodmiennie dwa te same motywy: ptaki szybuj¹ce ku s³oñcu lub po ³uku têczy.
Trudno przeoczyæ, ¿e to zaw³adniêcie
wyobrani przez mit Ikara graniczy z
obsesj¹, a na pewno jest erupcj¹ pragnieñ i marzeñ cz³owieka skazanego
na Dom Pomocy Spo³ecznej, cz³owieka, który byæ mo¿e nigdy nie s³ysza³
o zuchwa³ym synu Dedala i jego locie ku s³oñcu. S³oñca Mirka, malowane akwarel¹, gwaszem lub ulubiony-

mi kredkami, s¹ ogromne, czêsto nie
mieszcz¹ siê na kartce z rysunkowego bloku, wiêc pojawiaj¹ siê jako
fragment wielkiej gwiazdy, tworz¹cej
uk³ad, dziêki któremu rosn¹ drzewa i
lataj¹ ptaki. Czêsto jest to wielka gor¹ca kula w centrum kompozycji namalowana tak, jakby pensjonariusz Domu w Zaciankach wiedzia³, ¿e w ka¿dej
sekundzie na s³oñcu miliony ton wodoru zamieniaj¹ siê w hel wytwarzaj¹c energiê, której 0,005 % starczy³oby na pokrycie energetycznych potrzeb
ca³ej ludzkoci. Niepojête, ale tak to
jest, i musz¹ to przyznaæ nawet ci, którzy jak diabe³ wiêconej wody boj¹
siê grzechu nadinterpretacji.
Têcza, jedno z ³adniejszych zjawisk wietlnych, to s³odkie za³amanie
i popisowe rozszczepienie promieni
s³onecznych, ma dla Mirka dwojakie
znaczenie: dekoracyjno-malarskie oraz
symboliczne. Barwne ³uki w sposób
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Fruwa bo siê nie boi, a nie
tylko dlatego, ¿e ptak powinien fruwaæ. Jego lot jest zuchwa³ym aktem twórczym.
(...) Fruwaæ to co znacznie
wiêcej ni¿ machaæ skrzyd³ami. (...)
Jedyn¹ przewag¹ ptaka jest
to, ze mo¿e odlecieæ. Jeli Ptasia wie, jak bardzo bezbronna jest w klatce, musi to byæ
straszliwe uczucie. Mimo to
wci¹¿ jest gotowa do ucieczki,
chocia¿ nie ma dok¹d uciekaæ. Próbujê sobie wyobraziæ,
jakbym siê czu³, gdyby jakie
gigantyczne ptaszysko podesz³o pewnego dnia do mojego
okna trzymaj¹c w szponach
tackê frytek albo hot-doga.
Jakbym siê zachowa³? (...)
Dzikiego ptaka nigdy nie
trzyma³bym w klatce. Nie
uwiêzi³bym ptaka, który ju¿
wie, co to znaczy wzlecieæ do
nieba.
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piewanie jest jak lot. Gdy
piewam, zamykam oczy i
widzê siebie w locie miêdzy i
ponad drzewami. jestem pewien, ¿e o tym w³anie piewaj¹ kanarki. Zamkniêto je
w klatkach, poniewa¿ piewa³y, a teraz piewaj¹, gdy¿ s¹
zamkniête w klatkach. (...)
Jedna z moich pierwszych
pieni brzmi tak: Nie ma ani
krzty lêku, gdy fruwasz swobodnie. (...) Za chwilê zici
siê marzenie mojego snu. Bêdê fruwa³ na wolnoci. (...)
Latam nad dachami i drzewami, czasem bardzo wysoko
pod niebem. Wydaje siê to takie ³atwe, choæ jestem ju¿
znacznie bardziej sob¹ ni¿
ptakiem. To ja, ch³opiec, tak
latam. macham ramionami
jak skrzyd³ami i wszystko jest
proste. Latam, bo wiem, ¿e
mogê lataæ. W snach zawsze
têskniê za kim drugim, kogo
móg³bym nauczyæ latania.

k u l t u r a

naturalny pojawiaj¹ siê w jego i tak
bardzo kolorowych pracach sprawiaj¹c wyran¹ przyjemnoæ temu samorodnemu talentowi. Jednak nie na samej zabawie kolorami siê koñczy, bo
Mirek zdaje siê pojmowaæ têczê jako
swoist¹ drogê tych co to nie siej¹
ani ¿n¹, a Ojciec niebieski ¿ywi je.
St¹d te¿ w jego pracach obok regularnych ³uków têczy po których lec¹
ptaki, pojawiaj¹ siê perspektywicznie
namalowane pasy koloru, po których
jak po niebiañskiej autostradzie mkn¹
klucze ¿urawi.
Ptasia obsesja
Ptaki w malowid³ach Mirka odnajduj¹ siê te¿ w innych sytuacjach. Do
ciekawych, choæ rzadszych, nale¿y tu
ptak i drzewo, a tak¿e ptak i chmury
 zawsze bêdzie to naturalne rodowisko ptaka, znane autorowi zapew-

ne z obserwacji, ale przetworzone wedle jego wyobra¿eñ o wiecie.
Mirek lubi ³abêdzie. Podoba mu
siê ich dumna niezale¿noæ. By³y
symbolem doskona³ej piêknoci i poezji  przynajmniej do czasu zanim ptak
trafi³ na makatkê rywalizuj¹c z jeleniem
o palmê pierwszeñstwa w kategorii kiczu doskona³ego. Maluje ³abêdzie w
locie i choæ ornitolog dziel¹cy ptasie
loty na szybowcowe, faliste, prostolinijne, wios³owe etc. mia³by pewnie
w¹tpliwoci, to dla malarza jest oczywiste, ¿e tak lata tylko ³abêd, no,
mo¿e jeszcze dzika gê.
Jedn¹ z bardziej interesuj¹cych prac
Mirka jest pastelowy rysunek, przedstawiaj¹cy klucz ¿urawi. Ptaki lec¹ têczow¹ autostrad¹, ka¿dy zaznaczony
dwoma, najwy¿ej trzema kreskami kredki, ale w tych nadzwyczaj oszczêdnych
znakach graficznych mo¿na rozpoznaæ
szlachetn¹ liniê sylwetki ptaka z wyci¹gniêt¹ szyj¹ zas³u¿enie ciesz¹cego
siê opini¹ wybornego tancerza i arystokraty biebrzañskich bagien. Nie
jest te¿ dzie³em przypadku, ¿e w³anie ¿uraw  kwintesencja nostalgicznej wêdrówki  znalaz³ siê na najwiêkszej têczowej autostradzie malarza z
Zacianek.
Maluje klucze dzikich gêsi, zdyscyplinowane szeregi kaczek, beztroskie gromady szpaków, krzykliwe
stada wron, a tak¿e jastrzêbia  mistrza
b³yskawicznego ataku  walcz¹cego w
powietrzu. Ptak jest dla niego obiektem wartym najwy¿szego zainteresowania, symbolizuje s³oñce i wiatr,
bez przeszkód porusza siê w przestworzach  jest wolny. Gdyby los sprawi³, ¿e Mirek by³by kim innym ni¿
jest, byæ mo¿e zosta³by s³awnym ornitologiem, pilotem szybowców, albo
rozmawia³by z ptakami jak w. Franciszek. Tymczasem od lat tworzy w Zaciankach ptasi¹ galeriê, której królem jest bajkowy ptak z³otopióry lec¹cy
na obrazie Mirka w promieniach z³otego s³oñca.

k u l t u r a
Wszystko piêkne, co lata
Od pospolitego wróbla, poprzez
ptaka z³otopiórego i ptaki rajskie,
droga wiedzie wprost do wiata serafinów i cherubinów, anio³ów zwyk³ych
i archanio³ów. Malarz ptaków zafascynowany ich podniebnymi lotami nie
móg³ pozostaæ obojêtny wobec tych
skrzydlatych istot  rzebi anio³y. Tworzy p³askie hieratyczne figury wyciête
w desce. Taki jest anio³ w czerwonej
szacie, którego rangê podkrelaj¹ po-

srebrzane skrzyd³a i jego dos³ownie
otwarte serce, bo fruwaæ to co wiêcej ni¿ machaæ skrzyd³ami.
Bez reszty ow³adniêtego odwiecznym marzeniem cz³owieka o przezwyciê¿eniu si³ grawitacji pensjonariusza
Domu Pomocy Spo³ecznej fascynuje
wszystko to, co lata. Mirek maluje
balony, samoloty, kosmiczne pojazdy, a jeden z obrazów zatytu³owa³ Ciotka w samolocie.
Andrzej KOZIARA
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Wzlatuje na sklepienie klatki i
piewa. piewa, jakby próbowa³ co powiedzieæ. (...) W jego piewie jest bezmiar powietrza, moc skrzyde³ i
delikatnoæ piór. Alfonso opowiada Ptasi, jak to bêdzie,
gdy przyjmie jego ma³y kutasik do swej ma³ej dziurki.
piewa mi³osn¹ pieñ, która
nie wymaga t³umaczenia.
piewa o rzeczach, których
nie móg³ widzieæ ani znaæ w
awiarium u pana Lincolna.
Przek³ada na pieñ obrazy,
które musia³ mieæ we krwi.
Jest to pieñ o rzekach i o
szemrz¹cej wodzie, pieñ o
polach i o ziarnie spoczywaj¹cym tam, gdzie powinno
spoczywaæ. (...) S³uchaj¹c Alfonsa tamtej nocy odkry³em
rzeczy, o których wiedzia³em,
¿e byæ musz¹, ale których dot¹d nigdy nie zna³em. By³a to
pieñ kogo, kto potrafi lataæ.
(...)
piewa tak: Leæ ze mn¹; suche strza³ki dmuchawca sun¹
w kryszta³ nieba, to ty i ja.
Ni¿ej góry siê garbi¹ i chmury ko³uj¹, krowy drzemi¹ po
brzuch siódmy w koniczynie.
Razem szybujemy w spiralnych pr¹dach powietrza, nie
dbamy o nic. Ty jeste mn¹,
ja tob¹, rozwijamy skrzyd³a,
by szukaæ ¿yznych pastwisk i
najcichszych brzegów.

Teksty na skrzyde³kach s¹
fragmentami powieci Ptasiek Williama Whartona
w t³umaczeniu Jolanty Kozak
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Bia³owie¿a
2002
Twórcy niepe³nosprawni
z ca³ej Polski po raz pi¹ty spotkali siê w Bia³owie¿y na plenerze organizowanym przez Nike

Jacek Zió³kowski  sta³y uczestnik plenerów w Bia³owie¿y

Dyrektor Domu Pomocy
Spo³ecznej w Zaciankach,
Iraida Kaskiewicz piewa z
zespo³em Bongo

W Puszczy Bia³owieskiej od 1998
roku odbywa siê Plener Twórców Niepe³nosprawnych Bia³owie¿a. Impreza organizowana jest pod has³em: PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA. Goæmi
pleneru s¹ artyci niepe³nosprawni z
takich krajów jak: Polska, Litwa, Rosja,
Belgia i Holandia.
Celem imprezy jest ekspresja artystyczna osób niepe³nosprawnych,
które pod wp³ywem uroku Puszczy
Bia³owieskiej pozostawiaj¹ na p³ótnie, w glinie i w drewnie swoje
spojrzenie na to niepowtarzalne miejsce. Uczestnicy zawsze mieli okazjê
spotykaæ siê z interesuj¹cymi ludmi,
m.in. z Prof. Simon¹ Kossak, dziennikarzem Gazety Wyborczej  Adamem Wajrakiem, bia³owieskim poet¹ Borysem Russko, Janin¹ Jeziersk¹
 Prezesem Twórczego Studia Form
Wzorniczych Hajnówka, Bo¿en¹ i
Janem Walencikami  autorami filmów o Puszczy Bia³owieskiej, Andrzejem Keczyñskim  fotografikiem
i pracownikiem Bia³owieskiego Parku Narodowego.
Plener ma otwarte drzwi. W trakcie spotkania mo¿na podpatrywaæ artystów przy pracy. Na specjalnych stoiskach odwiedzaj¹cy Bia³owie¿ê gocie
mog¹ nabyæ powsta³e w czasie pleneru dzie³a twórców niepe³nosprawnych, okolicznociowe kartki pocztowe oraz kalendarze NIKE. Uczestnicy
pleneru maj¹ niepowtarzaln¹ okazjê

zasmakowaæ wyprawy bryczkami do
Rezerwatu cis³ego Bia³owieskiego
Parku Narodowego, odbyæ podró¿
kolejk¹ w¹skotorow¹ po puszczy, poznaæ lokalne zabytki (m.in. bia³owiesk¹ cerkiew), wzi¹æ udzia³ w pokazach filmów.
Fina³em Pleneru Twórców Niepe³nosprawnych jest wystawa prac plastycznych w Orodku Edukacji Przyrodniczej Bia³owieskiego Parku
Narodowego czynna do koñca wrzenia. Prace z imprezy znajd¹ siê te¿
w wydawanym przez Stowarzyszenie
NIKE kalendarzu na rok 2003.
Andrzej WO£KOWYCKI

Marcin O³dyñski podczas pracy
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Krzysztof Pra¿ych jak zwykle
umiechniêty

Humory nam dopisuj¹

Mariusz Kozikowski  twórca
niezwykle barwnych, pogodnych obrazów

Wszyscy s¹ zachwyceni sposobem pracy rzebiarza Tadeusza £uczaja

Magdalena Bokuniewicz goci³a pierwszy raz na plenerze w Bia³owie¿y
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Szko³a radoci ¿ycia
Rozmowa
z prof. Simon¹
KOSSAK,
której filmy i gawêdy
o zwierzêtach s¹ jedn¹
z atrakcji pleneru twórców
niepe³nosprawnych
w Bia³owie¿y

Nike:  Na otwarciu wernisa¿u powiedzia³a pani, ¿e powinnimy siê
uczyæ od niepe³nosprawnych radoci ¿ycia.
Prof. Simona Kossak:  Po malarstwie i po zachowaniu osób
niepe³nosprawnych widaæ dzieciêc¹ radoæ ¿ycia. To nie znaczy, ¿e oni zawsze s¹ zadowoleni, nic ich nie boli i nie widz¹
swego upoledzenia. Bo widz¹
 przynajmniej niektórzy. Ale
wszyscy zachowali dzieciêc¹ spontanicznoæ i ujmuj¹c¹ radoæ tworzenia i ¿ycia. Te obrazy s¹ bardzo weso³e, s³oneczne.
My, ludzie zdrowi i sprawni,
czêsto kaprysimy, grymasimy, ci¹gle na co narzekamy. Te nasze
ambicje, zachcenia ci¹gle s¹ niespe³nione. Bardzo du¿a czêæ
ludzi doros³ych, sprawnych na
ciele i umyle, nie jest zadowo- Simona Kossak z portretem wykonanym przez
Krzysztofa Pra¿ycha
lonych z ¿ycia. W ramach terapii poleca³abym poprzygl¹daæ siê lu- jestemy g³êboko nieszczêliwi. Ludziom niepe³nosprawnym, którzy w dzie niepe³nosprawni s¹ szczêliwi na
naszym przekonaniu s¹ bardzo bied- przyk³ad z tego faktu, ¿e s¹ tu, w Biani, nieszczêliwi, a mimo to tryskaj¹ ra- ³owie¿y, ¿e mog¹ malowaæ, ¿e kto
doci¹ ¿ycia. W niektórych sprawach siê do nich odezwa³, zauwa¿y³ to, co
warto ich naladowaæ. Bo oni pewnych robi¹  ¿e istniej¹. I to s¹ naprawdê
rzeczy, którym my przydajemy wartoæ wartociowe sprawy, autentyczne ponadmiern¹, w ogóle nie uwa¿aj¹ za wody do bycia szczêliwym. Patrz¹c na
wartociowe. Jak ju¿ uda nam siê po- nich zdajemy sobie sprawê, jak mocsi¹æ te wszystkie domy, drogie samo- no grzeszymy brakiem zadowolenia z
chody i inne luksusowe przedmioty, to ¿ycia, które mamy. To jest dla nas wszystjestemy pozornie szczêliwi. Nieba- kich lekcja.
wem okazuje siê, ¿e musimy ich pilRobiê siê szczêliwsza obcuj¹c z nienowaæ, martwiæ siê o nie, ¿eby z³odzie- pe³nosprawnymi. Nie z tego powoje nam ich nie ukradli. Jest nam z tym du, ¿e im co dolega, a mnie nie. Po
ciê¿ko, mamy z tego tytu³u mnóstwo prostu bêd¹c tu, zdajê sobie sprawê z
k³opotów, ale wyrzec siê posiadania tego, jak niewiele trzeba, ¿eby byæ
nie chcemy i nie mog¹c czego mieæ, szczêliwym, ¿eby ¿ycie by³o fajne.

b i a ³ o w i e ¿ a
I dlatego Pani od lat jest gociem bia³owieskiego pleneru?
 Przychodzê tu przede wszystkim
dlatego, ¿e mi imponuje i zachwyca
twórczoæ niepe³nosprawnych. To
jest dobre, co robi¹, niezale¿nie od rzemios³a i wprawy. A po drugie... Po prostu ich lubiê.
To sympatia od pierwszego
wejrzenia?
 Gdy pojawi³am siê tu po raz pierwszy, mia³am kontakt z du¿¹ grup¹
osób w ró¿ny sposób niepe³nosprawnych. To by³ du¿y stres  nie wiedzia³am, jak siê zachowaæ. My, ludzie sprawni, bardzo czêsto uciekamy od osób
chorych. Boimy siê w³asnych reakcji: ¿e
nie staniemy na wysokoci zadania, ¿e
zachowamy siê w sposób nienaturalny,
¿e za ma³o oka¿emy litoci, albo za
du¿o. Wstydzimy siê swego zdrowia.
W czasie wyjazdów do Niemiec
zauwa¿y³am, ¿e stosunek tamtej m³odzie¿y do niepe³nosprawnych by³
bardzo ciep³y i naturalny, niekiedy ¿artobliwy. To mi da³o do mylenia. Zauwa¿y³am, ¿e oni siê nie separuj¹,
potrafi¹ obcowaæ z niepe³nosprawnymi. Tak zaczê³am poruszaæ siê w materii tego wiata.
Poza tym zawsze staram siê zwróciæ uwagê, z kim rozmawiam. Czy to
jest cz³owiek, który ma umys³ inny, ni¿
ja, czy tylko jest odmienny fizycznie.
A potem, to ju¿ tylko kwestia oswajania tych du¿ych dzieci. Jednych trzeba traktowaæ jak partnera do rozmów, z innymi trochê inaczej
postêpowaæ.
Zawsze udaje siê nawi¹zaæ
kontakt?
 Czasem zaczyna siê trudno, od
odwracania siê plecami i wymachiwania rêkami, czyli typowych objawów
zdenerwowania. Ale nie mo¿na ³atwo
rezygnowaæ. W pewnym momencie
znajduje siê jakie jedno s³owo, które
okazuje siê kluczem do cz³owieka 
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pojawia siê umiech, zaczyna siê demonstrowanie radoci.
Którego dnia przyjecha³am do
domu i zrobi³am sobie taki rachunek
sumienia: czy ja siê czujê taka dobra,
taka lepsza, bo przebywam z niepe³nosprawnymi? Po g³êbszym zastanowieniu dosz³am do wniosku, ¿e nie.
Czujê siê inna  ale nie lepsza, tylko
m³odsza.
Mam tu takiego znajomego  Krzysia. Spotka³am go którego razu na poczcie. I ja, powa¿na osoba z powa¿nej Bia³owie¿y, tak siê z nim wita³am,
¿e pani nas upomnia³a, ¿ebymy nie
ha³asowali. Niczego nie udawa³am, po
prostu przenios³am siê na chwilê do
wiata tej dzieciêcej naiwnoci, spontanicznoci.
Zadowolenie, radoæ, szczêcie  mo¿e to dzia³a atmosfera pleneru, mo¿e codziennoæ jest inna, smutniejsza?
 Byæ mo¿e. Dlatego tym silniej odczuwam pewn¹ niezwykle przykr¹ rzecz.
Oto spo³eczeñstwo zgodzi³o siê, i to
ju¿ dawno, ¿e pewna czêæ naszych
wspólnych pieniêdzy idzie na potrzeby
osób niepe³nosprawnych. Tymczasem
spotykam organizatorów pleneru w Bia³owie¿y i dowiadujê siê, ¿e by³o mniej
pieniêdzy, ¿e nie wiadomo, czy w przysz³ym roku uda siê plener zorganizowaæ
i w jakim kszta³cie. Ja sobie tego nie
¿yczê! My, ludzie pracuj¹cy i p³ac¹cy podatki, mo¿emy wiêcej p³aciæ, ale nasi
niepe³nosprawni powinni mieæ wszystko. Je¿eli powinno przyjechaæ do Bia³owie¿y 50 artystów, to powinny znaleæ siê pieni¹dze dla 50, a nie 20, bo
na wiêcej nie staæ orodków pomocy.
A to s¹ przecie¿ niewielkie pieni¹dze 
to jest zgroza. Kto podliczy³, ¿e jedna
dieta poselska wystarczy na organizacjê ca³ego pleneru. To jest naprawdê ¿enuj¹ce, ¿e tych pieniêdzy brakuje. Ludzie niepe³nosprawni s¹ zdani tylko
na nas, nie mo¿emy im odmawiaæ pomocy.
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W czasie rozmowy podchodzi Krzy z pêkiem
kwiatów.
 Sam zebra³e?
 Tak, sam. Z ³¹ki.
 Kochany jeste!
 Widzisz...
 liczne s¹. Pojad¹ ze
mn¹ do domu. Bêd¹ w
wazonie staæ. Sam pomyla³e o tych kwiatkach?
 Sam.
 A inne panie nie dosta³y,
tylko ja?
 Tylko ty.
 A wiesz, jakie to dla
mnie mi³e?
Krzy umiecha siê szeroko.
Krzy jest te¿ autorem
portretu Simony Kossak.

sesja o ludziach

Prezentujemy jedn¹ z sesji o ludziach Keesa Beekmansa, która powsta³a w czasie Miêdzynarodowego Pleneru Twórców Niepe³nosprawnych Bia³owie¿a 2002. A oto krótka
wypowied Keesa nie tylko na temat fotografii.  Pracê zawodowego fotografa rozpocz¹³em dwa lata temu. Przedtem pracowa³em w wydawnictwie i kiedy mia³em ju¿ tego doæ,
4 lata temu rozpocz¹³em studia fotograficzne., które ukoñczy³em w 2000 r. Wtedy te¿
skoñczy³em pracê w wydawnictwie i postanowi³em wyjechaæ na pó³ roku do Pakistanu,
gdzie pracowa³em z niepe³nosprawnymi jako wolontariusz. W wolnym czasie robi³em
sesje zdjêciowe o ró¿nej tematyce np. dostawy wody w Karachi, fabryka stali w Quetta itp. Po powrocie do
Holandii w lipcu 2001 roku rozpocz¹³em pracê jako fotograf. Robiê portrety i sesje w ró¿nych firmach.
Jednym z moich zadañ podczas studiów by³o wykonanie sesji o ludziach. W czasie jednej z nich pozna³em Riet Munsters z fundacji Eindhoven  Bia³ystok. Zrobi³em sesjê o ludziach, którzy zbierali
dary dla bia³ostoczan. Dziêki kontaktowi z Riet Munsters wyjecha³em te¿ na plener do
Bia³owie¿y gdzie mia³em przyjemnoæ fotografowania osób niepe³nosprawnych.
Kees BEEKMANS

b i a ³ o w i e ¿ a
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Fot. Waldemar Grzegorczyk

£¹czy nas sztuka

Rozmowa z Eugeneem
VAN HEYNSBERGENEM z Instytutu Grote
Beek w Eindhoven.

Nike:  Miejsce, w którym pracujesz stworzone zosta³o nie
tylko z myl¹ o niepe³nosprawnych. Kto z niego korzysta?
Eugene Van Heynsbergen:  To
jest Instytut s³u¿¹cy pomoc¹ osobom
z zaburzeniami psychicznymi. Przychodz¹ do nas narkomani, alkoholicy,
recydywici, schizofrenicy, bezdomni,
opónieni w rozwoju. Placówka jest
bardzo du¿a: 800 podopiecznych, ponad 1400 pracowników.

problemy psychiatryczne, gdy pope³nili przestêpstwo i im nie wolno wychodziæ poza instytut. Jednak w miarê up³ywu czasu uzyskuj¹ coraz wiêksz¹
swobodê. Wtedy przychodz¹, np. do
mnie i ja oferujê im taki sam program
jak innym osobom.

To jest tylko orodek pomocy
dziennej, czy mo¿na tam te¿
zamieszkaæ?
 Jedna trzecia podopiecznych tam
mieszka, a reszta przychodzi na zajêcia dzienne. G³ówn¹ zasad¹ terapii w
Holandii jest to, by pacjenci byli na
tyle wolni, na ile jest to tylko mo¿liwe, ¿eby ich ¿ycie by³o jak najbardziej zbli¿one do ¿ycia reszty spo³eczeñstwa.

Czym siê tam zajmujesz?
 Jestem nauczycielem malarstwa i
szkicu. Ponadto rozwija siê ró¿ne inne zainteresowania  jest ponad 60 ró¿nych grup zajêciowych. To jest bardzo wa¿ne, bo wci¹gu dnia maj¹ jaki
okrelony program do zrealizowania.
To wprowadza w ich ¿ycie jaki porz¹dek, systematyzuje mylenie, pozwala zacz¹æ funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie.
Staramy siê nie stwarzaæ barier,
sztywnych podzia³ów. Ja jestem nauczycielem, a oni moimi uczniami, ale
niczym siê nie ró¿nimy. Nie zauwa¿ysz go³ym okiem kto jest profesorem, terapeut¹, a kto pacjentem. Oni
s¹ chorzy lub w przesz³oci byli przestêpcami, ale czuj¹ siê akceptowani
przez rodowisko, przez spo³eczeñstwo. Dziêki temu chc¹ i mog¹ powróciæ do normalnego ¿ycia. Razem
ze mn¹ przyjecha³ na plener do Bia³owie¿y ch³opak, który przez wiele lat
by³ kryminalist¹. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹, któr¹ mamy wspóln¹, która nas
³¹czy, jest sztuka.

W orodku zostaj¹ ci, którzy
sami sobie nie poradz¹ lub s¹
niebezpieczni dla innych?
 Tak. Ci, którzy maj¹ zakaz opuszczania instytutu, to w wiêkszoci kryminalici skierowani tam s¹downie zamiast do wiêzienia. Poniewa¿ mieli

A je¿eli kto jest analfabet¹
w dziedzinie sztuki, nie ma talentu?
 Vincent Van Gogh nie by³ wcale
doskona³y technicznie, nie mia³ genialnej techniki malarskiej. A przecie¿
by³ wielkim artyst¹.

W zajêciach uczestnicz¹ grupy mieszane, to znaczy ludzie
niepe³nosprawni z recydywistami, bezdomnymi itd.?
 Tak. Równie¿ ca³e rodziny maj¹ce problemy, ludzie maj¹cy w rodzinach osoby niepe³nosprawne. Dzieci
ucz¹ siê jak funkcjonowaæ z chorymi
rodzicami i na odwrót. To jest integracja.

b i a ³ o w i e ¿ a
Je¿eli cz³owiek nie ma jakiego wyranego talentu, predyspozycji, wtedy
wspólnie analizujemy jego indywidualne mo¿liwoci, obserwujemy w dzia³aniu. Trwa to dot¹d, a¿ zdobywamy
pewnoæ, ¿e nasz podopieczny mo¿e
podj¹æ siê okrelonego, czasem bardzo drobnego, lecz dla niego istotnego zadania, byæ za co ca³kowicie
odpowiedzialnym. To tak, jak bycie
doros³ym: jeste doros³ym, gdy jeste
w stanie zaopiekowaæ siê drugim cz³owiekiem, wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoæ za niego. Chorzy ludzie mog¹
wzi¹æ odpowiedzialnoæ za kogo innego  to jest w³anie ten moment.

Ale sk¹d w w ogóle znalaz³e
siê w takim zawodzie? Sk¹d
potrzeba pracy z ludmi niepe³nosprawnymi, starymi, z
marginesu spo³ecznego? Przecie¿ móg³by wieæ ¿ywot artysty, robiæ w³asne wystawy,
pracowaæ w ustronnym atelier?
 Zawsze chcia³bym pracowaæ jako artysta  ale dla ludzi, w spo³eczeñstwie. Tak pojmujê tworzenie, sztukê.
Sztuka nie powinna istnieæ sama dla
siebie  wydaje mi siê, ¿e ma wartoæ
dopiero wtedy, gdy czemu lub komu
s³u¿y. Jestem przekonany, ¿e sztuka to
dar, prezent dla kogo. Jako artysta

Fot. Waldemar Grzegorczyk

Sk¹d wzi¹³e siê w tym Instytucie?
 To by³ cud! (miech). Przez 20
lat pracowa³em w domu dla bezdomnych kobiet i by³em tym bardzo ze-
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stresowany. Którego razu nie wytrzyma³em: na cztery miesi¹ce zamkn¹³em siê w domu. By³em w kiepskim
stanie. Pracodawcy nie zale¿a³o, ¿ebym wróci³ do pracy. Powiedziano mi,
¿e jest dla mnie praca w Instytucie Grote Beek. Skorzysta³em z propozycji i
to by³ strza³ w dziesi¹tkê.

Przyk³ad?
 W Instytucie jest taki cz³owiek,
który nic nie mo¿e robiæ  prosi nawet o podpalenie papierosa, bo nie
jest w stanie sam sobie poradziæ. Ale
ka¿dego dnia bierze ze ciany klucz i
roznosi pocztê nam wszystkim  i to
jest jego funkcja. On jest z tego powodu bardzo szczêliwy. Poza tym pozostaje bez kontaktu z otoczeniem.
Zdarzaj¹ siê ludzie, którzy nie s¹ tak
bardzo chorzy, ale egoistyczni, niechêtni robiæ co dla innych. Patrzymy na
te osoby, obserwujemy je, staramy
siê do nich dotrzeæ, anga¿uj¹c w konkretne dzia³ania  np. ucz¹c rysunku.
Jeste artyst¹ nie tylko z zami³owania, ale te¿ z wykszta³cenia. Sk¹d potrzeba pracy z
ludmi niepe³nosprawnymi, recydywistami?
 Jestem szczêliwy, ¿e mogê pomagaæ artystom. Jestem dumny z tego, ¿e mogê pracowaæ z ludmi, którzy  choæ chorzy  s¹ lepszymi artystami
ode mnie.
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Eugene Van Heynsbergen udziela rad polskim kolegom
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Na koniec pytanie obowi¹zkowe: czy jeste zadowolony z wizyty
w Bia³owie¿y?
 To pytanie wywa¿aj¹ce
otwarte drzwi (miech).
Przecie¿ znasz odpowied. Czujê siê tu jak ryba w wodzie! Od 27 lat jestem ¿onatym mê¿czyzn¹,
a ca³kowicie zapomnia³em
o swojej rodzinie (miech).
To jest jak marzenie, jak
bardzo mi³y sen, z którego
zbyt szybko trzeba siê
obudziæ.

b i a ³ o w i e ¿ a
jestem rodzajem daru, prezentu dla
spo³eczeñstwa. Nie powinienem zamykaæ siê w jakim prywatnym studio,
w pracowni, lecz byæ pomiêdzy ludmi, nie alienowaæ siê, byæ przydatny.
W Instytucie dali mi mo¿liwoæ tworzenia pracowni plastycznej z pacjentami.
Kiedy zrozumia³e, ¿e tak w³anie bêdzie, kiedy podj¹³e decyzjê, ¿e bêdziesz pracowa³
jako artysta i terapeuta jednoczenie?
 Doæ dawno, 30 lat temu, gdy
skoñczy³em akademiê plastyczn¹. Ale
tak naprawdê ostatecznie znalaz³em tê
swoj¹ ideê i mog³em siê spe³niæ w³anie w Instytucie. Mam ju¿ prawie 50
lat i w koñcu wiem, ¿e to jest w³anie
to, o co mi chodzi³o. Jestem szczêliwy. To, ¿e mi siê uda³o, odbieram jako cud.
To nie jest kwestia pomys³u na
¿ycie, lecz mozolnego dochodzenia...
 Pochodzê z rodziny, mo¿na powiedzieæ, spo³ecznikowskiej: moja siostra i brat pracuj¹ w opiece spo³ecznej. Chyba mamy to we krwi.
Czy w tej metodzie resocjalizacji, leczenia sztuk¹, spotka³e siê z przypadkiem, w którym zupe³nie siê ona nie
sprawdzi³a, który okaza³ siê
kompletn¹ klêsk¹?
 Bardzo siê cieszê z tego pytania.
Ca³y czas dorastam do tego, by byæ
profesjonalist¹. Ka¿dy cz³owiek jest unikalny, niepowtarzalny. Nigdy nie mogê byæ pewny, ¿e w³anie ta metoda
jest w³aciwa. Terapia za ka¿dym razem jest wypraw¹ w nieznane.
Ka¿dy artysta chce byæ z jednej strony akceptowany, a z drugiej mieæ
pe³n¹ wolnoæ  nie chce byæ popychany, zmuszany do czegokolwiek.
Dlatego za ka¿dym razem jest to od-
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krywanie, poszukiwanie sposobu uwolnienia, uruchomienia drzemi¹cego w
danym cz³owieku talentu.
Uwa¿asz, ¿e jeste dobry w
tym, co robisz?
 Miesi¹c temu mia³em a¿ 31 osób,
które chcia³y uczestniczyæ w moim kursie szkicowania, rysowania, malowania. Moje zajêcia s¹ najchêtniej uczêszczane ze wszystkich zajêæ ze sztuki w
Instytucie. Nigdy nie nazywam swojej
pracy terapi¹. To nie jest terapia, nie
ma uk³adu profesor i uczniowie. My
jestemy po prostu kolegami  razem
sobie rysujemy. Ludzie, którzy rysuj¹,
maluj¹ czy lepi¹ w glinie, nie wywo³uj¹ wojen, nie walcz¹, nie s¹ konfliktowi. Sztuka bardziej ³¹czy ludzi, ni¿
sport. W Bia³owie¿y widaæ to na ka¿dym kroku. Sztuka przenika do koci  to jest co, co siêga bardzo g³êboko. Nie muszê zadawaæ trudnych
pytañ, krytykowaæ, oceniaæ  po prostu sobie rysujemy i co dobrego siê
staje...
Ale ludzie bywaj¹ podli, niechêtni, maj¹ trudne charaktery. To nie rozbija pracy?
 Mo¿e, ale ja i tak jestem nastawiony optymistycznie, wierzê w to, ¿e
wszystko bêdzie dobrze. Najwa¿niejsze jest to, ¿e ludzie przychodz¹cy
do Instytutu maj¹ motywacjê. Ja sam
z siebie nie jestem waleczny, konfliktowy. Je¿eli kto stara siê iæ pod pr¹d,
wprowadzaæ chaos to pytam go: chcesz
walczyæ czy malowaæ? Jak chce walczyæ, to wzywam ochronê i taki cz³owiek wraca do wiêzienia. To jest wolny, prosty wybór. Muszê braæ
niebezpieczeñstwo pod uwagê, ale nie
mogê siê baæ. I siê nie bojê. W ci¹gu
jednego tylko miesi¹ca na terenie Instytutu by³o trzy przypadki pchniêcia
no¿em. A ja sobie przeje¿d¿a³em rowerem i pozdrawia³em wszystkich. Nikomu nic z³ego nie zrobi³em, wiêc czego mam siê baæ?

e s e j

stupor
i olnienie
S

Trzy razy NIE
O Ronie Howardzie, który ma na
swoim koncie takie filmy jak Apollo
13 czy Okup, mówi siê, ¿e w Piêknym umyle piêknie z³ama³ co najmniej trzy hollywoodzkie zasady: 1)
nie krêci siê filmów o wariatach, 2) nie
robi siê bohatera z matematyka, w
dodatku z matematyka ¿ywego, bo wariat rozwala logikê scenariusza, a matematyka nie jest fotogeniczna, jeli
w ogóle da siê sfilmowaæ, 3) bohater
¿ywy mo¿e oznaczaæ ró¿ne trudne
do przewidzenia sytuacje , ale prawie
na pewno oznacza k³opoty. St¹d te¿
zdziwienie jednego z recenzentów:

Mno¿¹ siê pytania
o istotê szaleñstwa,
a odpowiedzi szuka siê
nie tylko w klinikach
i laboratoriach,
ale tak¿e w...
Hollywood.

Z historii choroby:

chizo znaczy rozszczepiam, a phren to rozum lub serce. Profesor
Antoni Kêpiñski, miêdzy innymi autor Schizofrenii i Melancholii, nazwa³ zaburzenia
psychiczne chorob¹ królewsk¹, a teoria Kazimierza D¹browskiego o dezintegracji pozytywnej w ogóle zmusza do
przewartociowania intelektualnej i moralnej oceny szaleñstwa.

W wietle najnowszych badañ mno¿¹ siê pytania, a odpowiedzi szuka
siê nie tylko w klinikach i laboratoriach, ale tak¿e w... Hollywood.
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Russel Crowe jako John Forbes Nash jr.
w filmie Rona Howarda Piêkny umys³

Howard zrobi³ wielki film w sytuacji,
w której w ogóle nie nale¿a³o robiæ filmu.
Co do pierwszej zasady, to dawno
nie obowi¹zuje i do historii kina nale¿y film o mi³oci paranoika i schizofreniczki z pocz¹tku lat 60. pt. David i Luiza, a nowsze obrazy z gatunku
kina humanistycznej psychiatrii takie
jak Rain Man, Przebudzenie czy
The Fisher King s¹ tego oczywistym
dowodem. Z matematyk¹ sprawa jest
bardziej z³o¿ona, ale w³anie tu Howard pokaza³, ¿e mo¿na. I nawet nie
chodzi o ³adne demonstrowanie ma-

Pacjentka choruje od 7
lat. Mówi: Czu³am siê
trochê przeladowana
przez ludzi, przez
wszystkich. Nie wie,
dlaczego tak uwa¿a³a.
Chcia³am ¿yæ na wzór
Maryi: czystoæ, cichoæ i
pokora, wydawa³o mi siê,
¿e jestem do niej
podobna, mia³am
urojenia, ¿e w 2000 roku
bêdzie koniec wiata.
Widzia³a Matkê Bosk¹
Fatimsk¹  przesuwa³a
siê i wygl¹da³a jak na
obrazku. Pacjentka
widzia³a to tylko jeden
raz, odnosi siê do tego
pozytywnie, uwa¿a, ¿e
takie rzeczy mog¹ siê
wydarzaæ. W nocy
mia³am zamkniête oczy i
widzia³am czarne wê¿e.
Raz czu³am te¿
uderzenia w nogi, bardzo
bola³y a potem wysz³y
pêcherze i nie mog³am
za³o¿yæ skarpetek.
Mia³am urojenia, ¿e
bêdê w piekle. Nie
potrafi powiedzieæ,
dlaczego tak myla³a,
dzi ju¿ tak nie uwa¿a...
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Wydawa³o mi siê, ¿e
jestem zara¿ona na
AIDS. Pytana dlaczego
tak s¹dzi³a mówi ¿e
mia³a gor¹czkê, i le¿a³a
w ³ó¿ku i ba³a siê ¿e to
AIDS. Czu³a, ¿e jest
osob¹ wiêt¹, ¿e chce
¿yæ jak Maryja;
akceptowa³a to i uwa¿a
¿e nadal mo¿e byæ
wiêt¹. Zdawa³o jej siê,
¿e s³yszy g³os Boga lub
ksiêdza dochodz¹cy z
zewn¹trz.  Mówi³ du¿o,
¿e tak nale¿y ¿yæ,
mówi³ ³adnymi
s³owami. Pacjentka nie
ba³a siê go, g³os ten
mia³ charakter radz¹cy,
wyczuwa³a w nim
dobroæ. G³os ten
pacjentka s³ysza³a
jeden raz na pocz¹tku
pobytu na oddziale. Po
leczeniu
neuroleptycznym,
objawy ust¹pi³y. Przed
aktualnym pobytem na
oddziale
psychiatrycznym
pacjentka nie mia³a
chêci ani do ¿ycia, ani
do pracy, myla³a ¿e
nie warto ¿yæ. I o
samobójstwie. Obecnie
humor ma dobry,
czasem jest
pobudzona, jednak nie
chcia³aby jeszcze
wracaæ do domu.
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tematycznych wzorów na szkle, co ma
te¿ swój podtekst, ale przede wszystkim o rodowisko naukowców.

wspó³czesnej ekonomii, ale okaza³a
siê wrêcz rewolucyjnie genialna. I
pomyleæ, ¿e w jej skonkretyzowaniu
pomog³a Nashowi blondynka, o której wzglêdy grali studenci Princeton nie gdzie indziej tylko w pubie
przy piwie.

Noblista schizofrenik
Ambicje i lêki, uniwersytecka kariera i jej brak, to jest to, z czego Howard wietnie sk³ada dramaturgiê Piêknego umys³u, a czego widz dowiadcza
Upadek i wyniesienie
choæby w symbolicznej scenie z gr¹
Nasha anga¿uje s³ynny MIT  Masplanszow¹. W dodatku wcale nie jest sachusett Institute of Technology oraz
to g³ówna o intrygi i rzecz krêci siê tajne s³u¿by. Na ich zlecenie matemaprzede wszystkim wokó³ jak najbar- tyk ³amie kody szyfrowe, dla innych nie
dziej noblisty i jak najbardziej schizo- do z³amania. Naukowiec ¿eni siê te¿ z
frenika  Johna Forbesa Nasha, jr.
piêkn¹ studentk¹ fizyki, ale nagle zniMatematyk noblika z pola widzenia.
sta to postaæ autenRozpoznanie: schiZ notatek
tyczna. Ju¿ jako dziezofrenia paranoidalmalarza i pisarza
wiêtnastolatek, kiedy
na. Nasha nie ma w
Alfreda
KUBINA:
w 1947 roku poja¿yciu publicznym
Zdarzy³o mi siê co szczegól- przez kilka lat. W filwi³ siê na elitarnym
Uniwersytecie Prin- nie niezwyk³ego. Nagle ca³e oto- mie jest to czas walceton, mia³ opiniê czenie ukaza³o mi siê janiejsze ki o pozostanie przy
tajemniczego ge- i ostrzejsze, jakby w innym wie- w miarê normalnym
niusza z Wirginii, tle. W twarzach otaczaj¹cych mnie ¿yciu mimo nasilaktóry w dodatku ani osób spostrzeg³em nagle co dziw- nia siê objawów chomyla³ przystosowaæ nie zwierzêco-ludzkiego. Wszyst- roby. To prawdzisiê do obowi¹zuj¹- kie dwiêki sta³y siê szczególnie we kino  jest mi³oæ,
cych tam regu³ obce, oderwane od swojej przy- powiêcenie, chwile
czyny. Rozbrzmiewa³a jakby drwi¹w³¹cznie z tymi, któwzruszeñ i happy and
ca, zagra¿aj¹ca wspólna mowa,
re przyjê³y siê w ¿yw amerykañskim
której nie mog³em zrozumieæ, lecz
ciu towarzyskim. Z
stylu.
która tai³a w sobie upiorne wepewnoci¹ nie by³
W ¿yciu by³o barwnêtrzne znaczenie. Posmutniatuzinkow¹ postaci¹.
dziej brutalnie: na³em chocia¿ równoczenie przeI nie mog³o byæ inaukowiec mia³ urojeniknê³a mnie dziwna b³ogoæ. I
czej, skoro wszystnia jak Z archiwum
nagle nasz³y mnie wizje obrazów.
kie myli m³odego
X i ca³kiem ju¿ nieNie da siê opisaæ, jakie bogactwo
matematyka zaprz¹- przedstawi³o siê mojej wyobra- fotogeniczne napata³a jedna idea: jak ni: przedziwne zwierzêta, domy, dy antysemityzmu.
stworzyæ dzie³o na krajobrazy, groteskowe i przera- Ale jedno, zarówmiarê opinii o nim. ¿aj¹ce sytuacje.
no w kinie jak i w
To mo¿e byæ mê¿yciu Nasha, sta³o
cz¹ce i Nash mêczy³
siê naprawdê  w
siê, ale dopi¹³ swego: og³osi³ rewela- 1994 roku matematykowi przyznano
cyjn¹ teoriê gier konkurencyjnych, czy- Nagrodê Nobla. Rzecz jasna jest to wyli takich, w których nie obowi¹zuj¹ j¹tkowy, a w³aciwie jedyny znany przy¿adne z góry ustalone regu³y. Anali- padek, kiedy w historiê choroby schiza Nasha nie tylko odes³a³a do lamu- zofrenika mo¿na by³o wpisaæ Nagrodê
sa twierdzenie Adama Smitha, po- Nobla. W ogóle przypadek Nasha jest
wszechnie uwa¿anego za akuszera niezwyk³y jak sama próba stworzenia
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teorii gier, w których nie obowi¹zuj¹
¿adne regu³y.
Zapach schizofrenii
Z medycznego punktu widzenia
Nash jest typem z przewag¹ objawów
pozytywnych. Istnieje jednak rodzaj
schizofrenii z objawami wrêcz przeciwnymi, które mog¹ prowadziæ nawet
do zaników szarej kory mózgu. Psychiatrzy beznamiêtnie okrelaj¹ tê odmianê schizofrenii jako typ z przewag¹ objawów negatywnych ale ju¿
w Milczeniu owiec  ¿eby pozostaæ
w krêgach literacko-filmowych 
Thomas Harris zapisa³ to z du¿¹ ekspresj¹: Czujesz jego pot? Ten specyficzny koli odór to kwas trójmetyloheksynowy. Zapamiêtaj go, to zapach
schizofrenii.
Przepaæ ca³a dzieli socjopatê od
noblisty, a jednak obaj s¹ schizofrenikami i obaj s¹ postaciami prawdziwymi, a przynajmniej prawdopodobnymi, bo jak to kto powiedzia³ jest tyle
schizofrenii, ilu jest chorych. Dla porz¹dku wyodrêbniono cztery podstawowe postacie choroby: paranoidaln¹,
hebefreniczn¹, katatoniczn¹ i prost¹,
choæ w literaturze fachowej równie czêsto pojawiaj¹ siê okrelenia takie jak
schizofrenia hiper- i hipokinetyczna,
schizofrenia ubytkowa i dzieciêca. Autorzy wielu publikacji podkrelaj¹, ¿e
wspóln¹ cech¹ schizofrenicznej osobowoci jest rodzaj autyzmu, czyli brak
zainteresowania wiatem zewnêtrznym
przy jednoczesnym, a¿ nadto wybuja³ym ¿yciu wewnêtrznym, a tak¿e rozpad uczuciowoci wy¿szej i rozszczepienie osobowoci. Objawia siê to utrat¹
wiêzi z otaczaj¹c¹ rzeczywistoci¹, emocjonalnym zobojêtnieniem i uczuciow¹ pustk¹. Towarzyszy temu dwuwartociowoæ s¹dów, ambiwalencja uczuæ,
zaburzenia w toku mylenia i w ogóle spostrzeganie rzeczywistoci w sposób zdecydowanie odbiegaj¹cy od powszechnie przyjêtego. Nie od rzeczy
bêdzie tu przypomnieæ, ¿e schizo

znaczy rozszczepiam, a phren to
rozum lub serce.
Schizofrenia to wiat omamów i urojeñ. Schizofreniczna rzeczywistoæ, niedostêpna i niezrozumia³a dla ludzi zdrowych, to wiat tajemniczy i grony,
niesamowity i piêkny. Gdy nastêpuje
tzw. ow³adniêcie, chory znajduje siê
w zupe³nie innym wiecie wizji, koszmarów, zmienionych proporcji i niezwyk³ych barw. Pocz¹tkowo wywo³uje to stan zagro¿enia, ale chory mo¿e
ten wiat zaakceptowaæ  dziwne myli, niecodzienne uczucia i twory wyobrani staj¹ siê normalne. Na czo³o
wysuwaj¹ siê sprawy ostateczne, chory obcuje z tajemniczymi energiami i
ich promieniowaniem, odbiera fale myli, a ludzie staj¹ siê wtórnikami istot
¿yj¹cych na innych planetach.
Zdrowsi od normalnych
Bywa, ¿e najnowsze wynalazki i
osi¹gniêcia techniki ca³kowicie zdominuj¹ chor¹ wyobraniê, a cz³owiek to
ju¿ tylko automat sterowany z innych
galaktyk. Dlatego te¿ na obrazach
malowanych przez schizofreników mo¿na zobaczyæ g³owê z wmontowanym
w ni¹ telewizyjnym okiem i mózgowym kablem albo postaæ z kondensatorem serca czy po prostu z uziemieniem.
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Z publikacji
Noemi MADEJSKIEJ:
Jeden z chorych podpisa³
swój autoportret: pan
prof. dr Bronis³aw Bóg,
przy czym Bronis³aw to
by³o jego imiê, portret za
przedstawia³ go poród
fantastycznych statków
miêdzyplanetarnych. Inny
namalowa³ siebie z twarz¹
kredowo bia³¹ i przekrelon¹ jaskraw¹ czerwieni¹
ust, jak u smutnego klowna, a jeszcze inny w obrysie pustej twarzy umieci³
napis zamiast dowodu
osobistego. W portrecie
jednej z pacjentek z pustych oczu rozchodz¹ siê
 niby promienie  druty
kolczaste, inna namalowa³a siebie w postaci gasn¹cej wiecy. Zdarzaj¹ siê
tak¿e autoportrety w formie prostych znaków symbolicznych, np. krzy¿a, lub
w formie figur geometrycznych.
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Schizofreniczny autoportret jest z pewnoci¹ najbardziej wymown¹ i najbardziej osobist¹
wypowiedzi¹, porównanie
za autoportretów jednego
i tego samego chorego
pochodz¹cych z ró¿nych
okresów daje najwiêkszy
mo¿e wgl¹d w dynamikê
zmian, jakie zachodz¹ w
stosunku do siebie i do
wiata. (...) Chorzy pokazuj¹c swoje obrazy komentuj¹ je z tak du¿ym
zaanga¿owaniem, jakby
pokazywali zdjêcia w rodzinnym albumie: To jestem ja, kiedy by³em pilotem RAF-u, a to moja
znajoma z palarni opium,
któr¹ zgwa³ci³ Chiñczyk w
Krakowie na Plantach.
Tu jestem w purpurowym
pióropuszu Indianina, jak
by³em pierwszy raz w
puszczy, a to puszcza i
zwierzêta. To ja, a to
Maria Koterbska i nasza
córka.

e s e j
Schizofreniczny seks pozostaje w krêgu w³asnych marzeñ erotycznych. Chory szuka kobiety-idea³u, kobiety któr¹
siê kocha, uwielbia, szanuje i równoczenie kobiety-dziwki, któr¹ siê pogardza, traktuje jak przedmiot, ale jednoczenie po¿¹da. Poniewa¿ prawdziwe
kontakty z rzeczywistym obiektem
zakochania przynosz¹ rozczarowania,
chorzy sk³aniaj¹ siê ku autoerotyzmowi, a psychiatra zanotuje: schizofrenicy p³ci obojga potrafi¹ masturbowaæ siê
nawet kilkanacie razy dziennie. Z drugiej jednak strony ten¿e lekarz napisze: Ich spo³ecznoæ, co jest mo¿e
paradoksalne, a nawet szokuj¹ce, wydaje siê zdrowsza ni¿ przeciêtna spo³ecznoæ uznawana za normaln¹. Dlaczego? Otó¿ gdy w spo³ecznoci normalnej
rywalizacja, intrygi i wzajemne niszczenie siê s¹ na porz¹dku dziennym, to
schizofreników charakteryzuje gotowoæ
do niesienia pomocy, wzajemne zrozumienie i szczere wspó³czucie.
Królewska choroba
Dawno ju¿ zauwa¿ono, ¿e schizofreniczna wyobrania znajduje ujcie w
twórczoci artystycznej. Chorobie bowiem, równie czêsto jak stupor czyli
os³upienie, towarzyszy zjawisko olnienia. Wymienia siê tu tak znanych i cenionych artystów jak tancerz Ni¿yñski
czy pisarz Strindberg, którego Infer-

no, to nic innego, jak doranie sporz¹dzony dziennik jego psychozy. Równie¿ historiê sztuki tworzyli czasem malarze dotkniêci schizofreni¹ jak choæby
jeden z najwiêkszych  Vincent van
Gogh. W jego kolorystyce, w ekspresyjnych liniach s³ynnych cyprysów mo¿na doszukaæ siê ladów choroby, a ostatni jego obraz z krukami jest tego
wymownym dowodem.
Ostatnia faza choroby to degradacja  obraz choroby i sylwetka chorego zacieraj¹ siê objawy cierpienia bledn¹, ogieñ wygasa, z po¿aru pozostaje
jedynie pogorzelisko i pustka. Do bardzo rzadkich nale¿¹ przypadki, gdy
chory wyzwala siê z psychicznej degradacji i na krótko lub na zawsze wraca
do normalnego ¿ycia.
Schizofrenia to wiat omamów i urojeñ bardzo piêknych i bardzo bolesnych.
Dlatego motto fundamentalnej pracy
Antoniego Kêpiñskiego, powiêconej
królewskiej chorobie brzmi: Tym,
którzy wiêcej czuj¹ i inaczej rozumiej¹ i dlatego bardziej cierpi¹, a których
czêsto nazywamy schizofrenikami. W³anie z powodu bogactwa objawów, które drêcz¹ czêsto umys³y wybitne, schizofrenia zyska³a sobie miano choroby
królewskiej. Tym te¿ tropem poszed³
Ron Howard, pracuj¹c nad Piêknym
umys³em. Chwa³a mu za to, ¿e dowiód³, i¿ umys³ ten rzeczywicie jest
piêkny, choæ zdecydowanie inny.
Andrzej KOZIARA

p o ¿ e g n a n i a

P¹sowy
motyl
P

odziwia³am Sylwiê. By³a
bardzo dzielna. Mimo postêpuj¹cej choroby zda³a maturê i rozpoczê³a w toku
indywidualnym studia polonistyczne. Wierzy³a, ¿e je ukoñczy. Nie zd¹¿y³a. Zmar³a trzy dni
przed wydaniem trzeciego
tomiku poetyckiego, tu¿ przed
swoimi 20 urodzinami.

Sylwiê pozna³am w 1999 roku w
czasie imprezy integracyjnej w Bia³ostockim Orodku Kultury, w kawiarni
Fama. M³odzi ludzie piewali i recytowali wczesne wiersze Sylwii, jeszcze trochê surowe, ale ju¿ wskazuj¹ce na prawdziwy talent. W³anie z tych
wierszy powsta³ pierwszy tomik, zatytu³owany Okruchy ¿ycia.
Sylwia Chor¹¿y urodzi³a siê 26 kwietnia 1982 roku. Przez prawie ca³e swoje krótkie ¿ycie by³a przykuta do
wózka inwalidzkiego. Chorowa³a na
nieuleczaln¹ chorobê, dystrofiê miêniow¹. Zmar³a 12 lutego 2002 roku,
trzy dni przed wydaniem jej trzeciego
tomiku poetyckiego.
Dlaczego mnie niszczysz?
Jako motto debiutanckiego tomiku
Sylwii chcia³abym przytoczyæ s³owa z
jej wiersza Wybrana: Zosta³am wybrana, by umieraj¹c ¿yæ i dalsze wybra³ mnie bym walczy³a. Zarówno ¿y-
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P¹sowy motyl
malujê pejza¿e
na twej twarzy
wiat³em lampy
pó³cienie pó³dr¿enie
patrz
p¹sowy motyl
blisko twoich warg
w ciemnym g¹szczu w³osów
w zag³êbieniu szyi
ukryjê siê przed wiatem
pij
istniejemy tylko my dwoje
W nas
pragnê
otuliæ siê tob¹
jak p³aszczem z mgie³
zanurzyæ d³onie
w twoich w³osach
jak w ródle wród gór
pragnê
piæ z twych ust
jak wino pili niegdy
w Kanie
zawsze najlepsze

cie Sylwii, jak i jej poetyckie strofy to
nieustanna walka z w³asn¹ s³aboci¹,
z cierpieniem, które jej stale towarzyszy³y. To ¿ycie miêdzy buntem a uciszeniem, zw¹tpieniem, a nawet rozpacz¹ i nadziej¹, mimo wszystko i
wbrew wszystkiemu.
Niektóre wiersze Sylwii s¹ jak jasne i kolorowe sny, przepe³nione marzeniami o tym, co najzwyklejsze, a
jej odebrane. Tañczê w blasku witu  pisze  stopami dotykam mokrej ziemi, twarz zanurzam w kwiatach. To trwa krótko. Potem nocy

pragnê
w twe oczy patrzeæ
nawet gdy przykrywa je
spokój snu
pragnê byæ tob¹
w nas
Jaskó³ko
Jaskó³ko
Módl siê o nadzieje
Niech spadnie
Razem z deszczem
Niech odnowi
Oblicze ziemi
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Zielono
nie chcê
moich dowiadczeñ
powagi dojrza³oci
ciê¿kiego smutku
nie chcê
wiedzy o tamtym wiecie
rozumienia pewnych
spraw
nie chcê
wyrastaæ ponad m³odoæ
chcê choæ przez chwilê
byæ g³upio szalona
zielona niedowiadczona
m³odzieñczo mieszna
Planeta
zapalaj¹ gwiazdy
w niebie twoich oczu
b³¹ka siê ksiê¿yc
na twoich ustach
wpatrzona w dal horyzontu
dal ciemn¹ twej twarzy
próbujê wierzyæ
¿e s¹ jeszcze inne planety
Bêdê ni³a bañ
Bêdê ni³a swoj¹ bañ
Choæ mówi¹
¯e nie ma mi³oci
Prawda nosi kolorowe ciuchy
Lecz moja jest zawsze naga
Bêdê ni³a swoj¹ bañ
O dobrych ludziach
Szczerym umiechu
Wiernym spojrzeniu
Bêdê ni³a swoj¹ bañ
Na przekór wiatu
Który nie wierzy w cuda
Obudzê siê pewnego dnia
Niez³omna i spokojna
Odbiorê swoj¹ nagrodê

p o ¿ e g n a n i a
królowa otula mrokiem i wtedy m³oda poetka pyta bezbronnie Dlaczego mnie niszczysz? Sen o tañcu wród
kwiatów znika, pozostaje gorzkie
stwierdzenie myla³am, ¿e ¿yjê, lecz
to by³o z³udzenie, zwyk³a pomy³ka.
W wierszu Nikomu Sylwia pisze jestem niepotrzebna nikomu. Patrzy w
lustro i nie widzi siebie. Czy to nie
jest dziwne?- zapytuje i odpowiada
najprociej mylê, ¿e nie, mnie przecie¿ nie ma, jak wiêc mogê mieæ
odbicie.
Dojrza³oæ tych s³ów jest pora¿aj¹ca, gdy uwiadomimy sobie po raz
kolejny, ¿e napisa³a je dziewczyna dopiero wychodz¹ca ze wiata dzieciñstwa, który dla niej by³ wiatem kamiennym. Zdumiewaj¹ce: ¿yj¹c w
takim wiecie Sylwia potrafi³a powiedzieæ: Panie, dziêkujê Ci za oczy,
za to, ¿e ogl¹daæ mogê kolorowy
wiat. W³anie oczami, niezwyk³¹
wra¿liwoci¹ widzenia poetka ch³onê³a uparcie i namiêtnie wszystko, co
pozwala³o jej zbieraæ skrzêtnie okruchy nadziei, czêsto okrelanej przez
ni¹ jako z³udna, która jednak pozwala ¿yæ.
I sta³a siê
Sylwia
W roku 2000 trafia do r¹k czytelników drugi tomik poetycki Sylwii Chor¹¿y Dzieñ za dniem. W ci¹gu jednego zaledwie roku, który min¹³ od
debiutu, m³oda autorka sta³a siê w pe³ni dojrza³¹ poetk¹.
Oryginalnoæ metafor, twórcze odwo³ania do arcydzie³ literatury wiatowej, wyczucie melodyki wiersza 
wszystko to wskazuje na du¿¹ wiedzê,
ale tak¿e na szczególny s³uch poetycki, nie zawsze dany nawet bardziej od niej znanym twórcom.
Kiedy Sylwia pisze o cierpieniu i
ma³ych radociach swego ¿ycia, o wierze, zw¹tpieniach i trudnej nadziei 
czujemy, ¿e to jest autentyczne, bardzo osobiste i niepowtarzalne.

Przechowujê wspomnienia
Z ci¹g³¹ nadziej¹
¯e s¹ pierwsze
Nie ostatnie
Czytaj¹c te s³owa, a tak¿e wiele
innych strof, pragnê³am wierzyæ, ¿e
tak bêdzie naprawdê, ¿e bêdzie wiele wspomnieñ. To by³a bardzo trudna nadzieja, mo¿e najtrudniejsza ze
wszystkich. Nie spe³ni³a siê do koñca, powsta³ jednak trzeci tomik zatytu³owany I sta³a siê Sylwia. M³oda
poetka ju¿ go nie zobaczy³a, ale te nowe wiersze trafi³y do ludzi, a to najwa¿niejsze.
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Zaszczepmy wiarê
wbrew nadziei
Sylwia zadedykowa³a trzeci tomik
tym, którzy potrafi¹ jeszcze zatrzymaæ siê na chwilê. Umiejêtnoæ zatrzymania siê w biegu, pochylenia siê
nad ludzkim losem, zdolnoæ do uczuæ
bezinteresownych by³o dla Sylwii Chor¹¿y najwa¿niejszym sprawdzianem
cz³owieczeñstwa. Dlatego w wierszu
O tych których siê nie kocha pisa³a:
tym/ których siê nie kocha obiecuje
siê wiele/ lecz to tylko s³owa rzucane
na wiatr/ niczego nie t³umaczy ¿ycie
w popiechu/ choæ wszystko zwyk³o
siê tym t³umaczyæ.

Kto, kto od lat nie tylko nie biega³, ale nawet nie móg³ chodziæ, staje siê mimo codziennego cierpienia,
a mo¿e dziêki niemu  tworzywem i
inspiracj¹ poezji delikatnej, bardzo osobistej, intymnej. W ostatnim wierszu
tomiku zatytu³owanym Zawsze nie
w porê Sylwia pisa³a: Zbyt proste moje s³owa / kurz pokryje je szybko /
nie zapadn¹ w umys³ / a tylko w serce. Jest inaczej. Poezja, która nie ma
serca i nie patrzy w serce stanowi zaprzeczenie istoty tworzenia, staj¹c siê
tylko gr¹ s³ów i paradoksów, b³yskotliwym popisem zrêcznoci autora.
Niczym wiêcej. Sylwia umia³a znajdowaæ chwile kruchego, ale bezcennego szczêcia w doznaniach najprostszych, w codziennych olnieniach.
Jak w wierszu  wyznaniu: Kromka
chleba/ kubek wody/ umiech przyjaciela/ piew s³owika w gwiadzist¹
noc/ miêkkoæ trawy/ zapach konwalii/ ludzka ¿yczliwoæ/ to, ¿e staram
siê ¿yæ po ludzku/ czyni mnie szczêliw¹.
Tytu³owy wiersz koñczy siê s³owami Zaszczepmy wiarê wbrew nadziei  rzek³ Bóg i sta³a siê Sylwia. A
przecie¿ wiara jest tak¿e nadziej¹.
Bez niej nie by³oby tych piêknych wierszy. Bez niej nie by³oby niczego.
Przygotowujê do druku czwarty
tomik poezji Sylwii. S¹ w nim wiersze z ostatnich miesiêcy jej ¿ycia. I w³anie w tych utworach, pisanych ju¿
na granicy miêdzy trwaniem a odejciem jest wiele barw, s³oñca, zauroczenia wiatem. Wiele mi³oci, tak¿e
tej zwyczajnej, m³odzieñczej, ziemskiej.
Sylwia mówi³a: patrz, p¹sowy motyl
blisko twoich warg. Chcia³abym, ¿eby ten jej po¿egnalny tomik mia³ taki
w³anie tytu³. Barwny i kruchy  P¹sowy motyl.
Anna MARKOWA
Na skrzyde³kach wiersze z nowego, przygotowywanego do druku tomiku Sylwii
Chor¹¿y
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Ma³y ksi¹¿ê
Tommyemu B

oswoiæ cz³owieka
to znaczy zrozumieæ
kochaæ mimo wszystko
i wbrew wszystkiemu
oswoiæ cz³owieka
to znaczy umieæ s³uchaæ
nawet gdy plecie g³upstwa
oswoiæ cz³owieka
to znaczy byæ przyjacielem
nawet na pustyni
usychaj¹c z pragnienia
jak ró¿a bez wody
ró¿a bez mi³oci
Bezp³odna mi³oæ
w szepcie r¹k
w oddechu w³osów
w têsknocie ust
szukam nadziei
o bo¿e
pozwól mi wierzyæ
¿e umrê m³odo
by moje niespe³nienie
nie trwa³o d³u¿ej
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Wojownik
wiat³a

Wojownik wiat³a jest
cz³owiekiem, który umie
doceniæ jakim cudem jest
¿ycie; który do samego
koñca walczy o to, w co
wierzy i potrafi us³yszeæ
bicie dzwonów ko³ysanych w g³êbinach oceanu.
Ka¿dy cz³owiek mo¿e nim
byæ  pisze Paulo Coelho w Podrêczniku wojownika wiat³a.
Czy wojownikiem wiat³a
by³a Sylwia Chor¹¿y?

p o ¿ e g n a n i a
Kiedy wojownikowi wiat³a dzieje siê krzywda, zazwyczaj stroni
od ludzi, by nie obarczaæ ich swoim cierpieniem.
Sylwia cierpia³a noc¹. Pisa³a:
Noc to jest taki czas/ Gdy pozwalam p³yn¹æ ³zom,/ Nie muszê udawaæ,/
¯e ¿ycie jest piêkne/ Gdy tak bardzo
mi le.
Wojownik wiat³a potrzebuje mi³oci.
Sylwia prosi³a w wierszu: Oka¿ mi
sw¹ mi³oæ/ Powiedz mi o mi³oci/ Tak
niewiele o niej wiem/ A tyle o niej
s³ysza³am/ Powiedz mi jaka jest.
Wojownika wiat³a opuszcza czasem wiara. Bywaj¹ chwile kiedy znik¹d nie widzi nadziei.
Sylwia skar¿y³a siê w wierszu Nikomu: ...umieszczono mnie na ziemi/
nie wiem po co/ dano mi serce/ duszê, ³zy/ zostawiono i kazano ¿yæ.../
...jestem niepotrzebna/ nikomu, nikomu...
Lub w innym wierszu: ...zosta³am
wybrana by/ umieraj¹c ¿yæ/ wybrana
na samotnoæ, po³ykania ³ez...
Wojownik wiat³a czêsto robi rzeczy odbiegaj¹ce od przeciêtnoci.
Mo¿e tañczyæ na ulicy..., nie lêka siê
op³akiwaæ starych smutków, wyrusza na poszukiwanie przygód.
Sylwia by³a wojownikiem wiat³a.
Wybra³a wiêcej ni¿ przeciêtnoæ. Podarowa³a nam siebie w poezji. Wiersze to jej t a n i e c, p r z y g o d
a, w s p o m n i e n i a, m a r z e
nia i walka wojownika
 w i a t ³ a.
Pisa³a: Tañczê w blasku witu
Prosi³a: Po prostu kochaj mnie/ Kochaj tak jak gdyby/ Dzieñ by³ ostatnim dniem ¿ycia
Marzy³a: Jestem wiêniark¹/ W³asnej choroby/ I jak ka¿dy wiêzieñ/
Têskniê za wolnoci¹
Wojownik wiat³a wie, ¿e s³owa
najistotniejsze w ka¿dym jêzyku, to
s³owa bardzo krótkie. Tak, Nie,
Mi³oæ, Bóg.

O Bogu Sylwia powiedzia³a: Bóg
jest mi³oci¹,/ Któr¹ cz³owiek odrzuca/ Póniej narzeka/ Na samotnoæ w
t³umie.
O mi³oci pisa³a: mi³oæ nie potrzebuje s³ów.
Mi³oæ jest srebrnym py³em,/ który
anio³owie zrzucili ze skrzyde³/ kiedy
zeszli na ziemiê by czuwaæ/ nad snami wra¿liwych dusz.
Wojownik wiat³a dzieli siê swoim wiat³em z ludmi, których kocha.
Sylwia zachêca³a s³owami wiersza
Twarz¹ w twarz: Dzielmy siê/ WIAR¥/ MI£OCI¥/ NADZIEJ¥/- jak CHLEBEM/ dajmy innym SIEBIE, a spotkamy Boga twarz¹ w twarz.
Wojownik wiat³a odkry³, ¿e Bóg
pos³uguje siê cisz¹, by wzbudziæ w
nas odpowiedzialnoæ za s³owa, zmêczeniem, bymy poznali smak odpoczynku, a chorobami przywo³uje b³ogos³awieñstwo, jakie niesie
nam zdrowie.
Bóg siêga po ogieñ, by opowiedzieæ o wodzie; po ziemiê, bymy
poznali wartoæ powietrza. Bóg przywo³uje mieræ, by podkreliæ wagê
¿ycia.
Sylwia niew¹tpliwie by³a wojownikiem wiat³a i tak jak ka¿dy wojownik wiat³a czu³a wdziêcznoæ, umia³a dziêkowaæ Bogu za: oczy, za to,
¿e po prostu s¹, za chorobê, za to,
¿e wiedzia³a jak cenne jest zdrowie.
Sylwia-wojownik wiat³a namawia
nas zdrowych do dobroci, która: Jest
w ³amaniu chleba/ w uciniêciu d³oni/ w otarciu ³ez./ Tak pragniemy
nieba/ Wiêc zacznijmy je czyniæ na ziemi/ Nauczmy siê/ Darzyæ dobroci¹./
 drugiego cz³owieka z odwag¹ wschodz¹cego s³oñca.
DZIÊKUJÊ CI, SYLWIO  WOJOWNIKU WIAT£A.
El¿bieta SZARKOWSKA

p o ¿ e g n a n i a
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Sylwia Chor¹¿y

(26.04.1982-12.02.2002)

I sta³a siê Sylwia
po³¹czmy kr uchoæ i delikatnoæ
r zek³ Bóg
stwór zmy ma³e stopy i d³onie
n i e c h b ê d z i e n i s k i e g o w z ro s t u
obdar zmy j¹ piegami
i bur z¹ w³osów
stwór zmy duszê wra¿liw¹
nauczmy j¹ mar z y æ
sprawmy, ¿e zachwyci j¹ ksiê¿ycowy py³
zap³acze nad mierci¹ motyla
sprawmy ¿e pragn¹æ bêdzie bez koñca
doznañ nowych
r zek³ Pan wszelkiego stwor zenia
z a s z c z e p m y w j e j s e r c u w i a rê
w i a rê z w y c z a j n ¹ i p ro s t ¹
lecz tak¹ co tr waæ bêdzie
nawet gdy zganie nadzieja
z a s z c z e p m y w i a rê w b re w n a d z i e i
r zek³ Bóg
i sta³a siê Sylwia
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Ten od g³upich
dzieci

To z ca³¹ pewnoci¹ jedna z wa¿niejszych przemian w wiadomoci spo³ecznej, jaka dokona³a siê u schy³ku
minionego wieku. Poprzedzi³ j¹ d³ugi
proces zapocz¹tkowany dzia³alnoci¹
takich niezwyk³ych postaci, jak doktor Janusz Korczak czy profesor Maria Grzegorzewska, nazywana Mamuk¹, za³o¿ycielka i dyrektorka
Pañstwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, gdzie ju¿ od 1919 roku wy-

Fot. Robert Pó³konik

Waldemar SMASZCZ
kreli portret ksiêdzapoety Jana
Twardowskiego. Pokazuje
fascynuj¹c¹ osobowoæ i
wielkiego cz³owieka przez
pryzmat jego stosunku do
dzieci niepe³nosprawnych,
z którymi zetkn¹³ siê w
pocz¹tkach swej pos³ugi
kap³añskiej.

Dopiero od niedawna mówimy o dzieciach specjalnej troski, staramy siê zastêpowaæ
bezduszne okrelenia medyczne czy jednoznacznie deprecjonuj¹ce sformu³owania potoczne s³owami wyra¿aj¹cymi
nasz¹ solidarnoæ z tymi, których Biblia nazywa braæmi
najmniejszymi, a stosunek do
nich czyni miar¹ najg³êbszej
mi³oci.

k³ada³ Stary Doktor oraz pisa³ artyku³y do czasopisma Szko³a Specjalna. Ich bezprzyk³adne oddanie dzieciom sprawi³o, ¿e od pocz¹tku skupiali
wokó³ siebie m³odych ludzi porwanych
nowymi ideami.
Jednym z nich w latach trzydziestych by³ student filologii polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Twardowski, póniejszy kap³an i wybitny
poeta.
Prawo do innoci
W ksi¹¿ce Ludzie, których spotka³em ksi¹dz Jan Twardowski tak
wspomina³ swoj¹ fascynacjê Korczakiem:
Do ka¿dego dziecka stara³ siê podchodziæ inaczej, bo mia³ wiadomoæ,
¿e ka¿de jest inne. Przede wszystkim
wiedzia³, ¿e dzieci od razu rozpoznaj¹ wszelki fa³sz. A to wymaga absolutnej szczeroci w kontaktach z nimi. Korczak mia³ wrodzon¹ mi³oæ
do dzieci. Zawsze znajdowa³ dla nich
czas. Nie ba³ siê dzieci trudnych, samolubnych, kaprynych. Dziecko, jak
mawia³, ma prawo byæ tym, kim jest.
Nie potencjalnym doros³ym, ale w³anie dzieckiem, ze swoj¹ odrêbnoci¹, w³asnymi problemami, radociami, smutkami. Korczak by³ jednym z
owych mêdrców, którzy porzucili swoje zajêcia i poszli pok³oniæ siê Dzieci¹tku. [...] spotkanie z nim wywar³o
na mnie ogromne wra¿enie. [...] Korczak by³ charyzmatycznym pedagogiem. Kiedy przysz³o mi uczyæ dzieci
w szkole specjalnej, pamiêta³em wszystkie jego uwagi. Patrzy³em na dzieci
jego oczami. Nauczy³ mnie, jak wa¿ny jest szczegó³, ¿e trzeba nazywaæ
ptaki po imieniu, pamiêtaæ o kolorze

k u l t u r a

Ksi¹dz-poeta Jan Twardowski w siedzibie Civitas Christiana w Bia³ymstoku. 15
czerwca 2000 roku odby³a siê promocja tomu Wiersze o nadziei, mi³oci i wierze
po³¹czona z 85. rocznic¹ urodzin ksiêdza Twardowskiego

nóg, dziobów. Kiedy opowiada³em o
pojedynku Dawida z Goliatem, nigdy
nie zapomnia³em, jak wa¿na jest iloæ
kamyków do procy. Dziecku trzeba
mówiæ i z umiechem, i ze ³z¹, bo
jest wra¿liwe i na radoæ, i na smutek.
Ks. Jan Twardowski zawsze powtarza, ¿e nie ma spotkañ przypadkowych, bo ktokolwiek nas spotyka
od Boga przychodzi. I w³anie spotkanie ze Starym Doktorem okaza³o siê
jednym z takich zdarzeñ.
Po przyjêciu wiêceñ kap³añskich
w 1948 roku Jan Twardowski trafi³
do ¯bikowa. Do jego obowi¹zków nale¿a³a miêdzy innymi praca katechety
w miejscowej szkole specjalnej, powsta³ej z inspiracji prof. Marii Grzegorzewskiej w listopadzie 1926 roku.
Pocz¹tkowo  wyzna³ w jednym
z wywiadów  ogromnie siê ba³em,
potem bardzo polubi³em te dzieci, które nauczy³y mnie najprostszego mówienia o Adamie i Ewie, o potopie.
Uczy³ siê od dzieci
Nie bez znaczenia okaza³a siê pewna istotna cecha osobowoci Jana Twar-

dowskiego: otó¿ kap³an-poeta posiada wyj¹tkow¹ umiejêtnoæ s³uchania i
otwierania siê na swoich rozmówców. Zawsze podkrela, ile skorzysta³, jak wiele nauczy³ siê od innych.
I z ca³¹ pewnoci¹ nie ma w tym nic
z kokieterii. Czêsto na pytanie o jêzyk liryki, niezwykle obrazowy, odpowiada, ¿e... uczy³ siê przede wszystkim od dzieci specjalnej troski: Wiele
wierszy, a zw³aszcza krótkich opowiadañ [...] wyros³o z prowadzonych
przeze mnie lekcji religii. ¯artobliwe
wierszyki rozwesela³y dzieci, opowiadania o chorobie, cierpieniu, ale i
pocieszeniu, budzi³y wspó³czucie, sk³ania³y do niesienia pomocy. [...] Do »moich« dzieci musia³em mówiæ obrazowo,
bo w ten w³anie sposób naj³atwiej mog³em do nich trafiæ. Przekona³em siê,
¿e przyroda jest wspania³ym ród³em
faktów. Zaczyna³em wiêc lekcjê religii od podziwu nad wiatem. Dzieci
widzia³y to wszystko, o czym mówi³em, dziêki czemu przyjmowa³y moje
pogadanki z zaciekawieniem.
By³o to szczególnie wa¿ne, zwa¿ywszy na teologiczne wykszta³cenie m³o-
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Ks. Jan TWARDOWSKI
 urodzi³ siê 1 czerwca
1915 roku w Warszawie.
Dzieciñstwo up³ywa³o
przysz³emu poecie miedzy
stolic¹ a maj¹tkiem wuja
Wac³awa Konderskiego w
Druchowie ko³o P³ocka.
Ukoñczy³ znane warszawskie Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego i w 1935
roku rozpocz¹³ studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutowa³ na ³amach
miêdzyszkolnego pisma
Kunie M³odych w 1933
roku, a w 1937 ukaza³ siê
jego pierwszy zbiorek
wierszy Powrót Andersena. Wojnê spêdzi³ w stolicy, by³ ¿o³nierzem Armii
Krajowej, wzi¹³ udzia³ w
Powstaniu Warszawskim.
W 1945 roku wst¹pi³ do
seminarium duchownego.
W 1947 roku zda³ egzamin magisterski na polonistyce, a 4 lipca nastêpnego roku otrzyma³
wiêcenia kap³añskie.
Pierwsz¹ jego parafi¹ by³
utrwalony w wierszach
¯bików, gdzie pracowa³ jako katecheta z dzieæmi
niepe³nosprawnymi w
Pañstwowej Szkole Specjalnej. W 1952 roku powróci³ do Warszawy, a od
1959 do dzi jest rektorem
przy Klasztorze Panien
Wizytek na Krakowskim
Przedmieciu.
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k u l t u r a
dego kap³ana, który jednak od pocz¹tku unika³ abstrakcji, wybiera³ prostotê oraz zdumiewa³ czytelników, zw³aszcza tych wychowanych na tradycyjnej
liryce religijnej, wyznaniami w rodzaju:
Nie umiem o kociele pisaæ
o namiotach modlitwy znad mszy
i o³tarzy
o zegarze co nas toczy
o wiêtym przystrzy¿onym jak trawa
[...]
lecz o kim
skrytym w cieniu

Do moich uczniów
Uczniowie moi, uczennice drogie
ze szkó³ dla umys³owo niedorozwiniêtych,
Jurku z buzi¹ otwart¹, doros³y g³uptasie 
gdzie siê teraz podziewasz, w jakim obcym t³umie 
czy ci znów dokuczaj¹, na pauzie i w klasie 
Janko K¹siarska z r¹czkami sztywnymi,
z nosem, co siê tak upar³, ¿e pozosta³ krótki 
za oknem wiatr czerwcowy z pannami ³adnymi
Pamiêtasz tamt¹ lekcjê, gdym o niebie mówi³,
te ³zy, co w okularach na religii staj¹ 
w³anie o robotnikach myla³em z winnicy,
co wo³ali na dworze: Nikt nas nie chcia³ naj¹æ
Janku bez nogi prawej, z dusz¹ pod rzêsami 
garbusku i j¹ka³o  osowia³y, niemy 
Zosiu, co wczenie zmar³a, aby nó¿ki krzywe 
szybko okryæ ¿a³obnym cieniem chryzantemy
Wiecznie p³acz¹cy Wojtku i ty, co po sznurze
drapa³ siê, by mi ukraæ parasol, ³obuzie,
Pawe³ku z wod¹ w g³owie, stary niewdziêczniku,
co mi ¿abê po³o¿y³ na szkolnym dzienniku
Czekam na was, najdro¿si, z ka¿d¹ pierwsz¹ gwiazdk¹ 
z niebem betlejemskim, co w pudelkach wieci 
z barankiem wielkanocnym  bez was wieczki gasn¹ 
i nie ma ¿yæ dla kogo.
Ten od g³upich dzieci

co nagle od ³ez lekki gor¹cy jak lipiec
odchodzi przemieniony w czu³e
serce skrzypiec
i o tobie niesforny wróblu
co ³aska zdumiony
wpad³e na zbit¹ g³owê
do wiêconej wody
Szko³a specjalna,
najwa¿niejsza
Poeta przekonany, ¿e ka¿dy napotkany cz³owiek sprawdza niejako czy
bylimy prawdziwi, nie lekcewa¿y³
¿adnej dowiadczanej sytuacji, a lata
pracy w szkole specjalnej uwa¿a za bodaj najwa¿niejszy okres w swoim ¿yciu. Potwierdza to jego twórczoæ poetycka, a wród wielu znakomitych
utworów na szczególn¹ uwagê zas³uguje niezwyk³y wiersz Do moich uczniów,
od niedawna obecny tak¿e w podrêcznikach szkolnych.
Tajemnica
niezawinionego cierpienia
To pe³en nieskrywanych emocji
list do uczniów, z którymi autorowi
przysz³o siê rozstaæ. Og³oszony w 1951
roku, zapewne musia³ raziæ niema³¹
grupê czytelników daleko posuniêt¹
otwartoci¹. Uprzedzaj¹c ewentualne
w¹tpliwoci, chcia³bym podkreliæ, ¿e
trzeba wielkiej mi³oci, aby tak w³anie
napisaæ, tak¿e o sobie samym. Bo w
tym wierszu mowa jest nie tylko o
skrzywdzonych przez los dzieciach, bêd¹cych obiektem niewybrednych ¿artów i drwin, ale i o postawie kap³ana
wobec trudnej tajemnicy niezawinionego cierpienia. Na ka¿dej lekcji stawa³ przed swoimi uczniami i jego sytuacja  chocia¿ nie ma o tym mowy
w wierszu  by³a nieporównanie trudniejsza, ni¿ innych nauczycieli. Spotyka³ siê z dzieæmi, które niewiele korzysta³y z przywilejów beztroskich
lat, a przecie¿ by³y nie mniej wra¿liwe od swoich zdrowych rówieników.

k u l t u r a
Mówi³ im o Bogu, którego ka¿de
dzie³o jest dobre, o najlepszym Ojcu,
bezgranicznie kochaj¹cym wszystkich
ludzi. Wobec za tego, co widzia³ i wiedzia³, niejedno zdanie musia³ wymawiaæ dr¿¹cym g³osem, niekiedy po prostu brakowa³o mu s³ów.
Patrz¹c na wyj¹tkowo okaleczon¹
Jankê K¹siarsk¹, przypomina³ sobie biblijne panny ³adne; opowiadaj¹c o
piêknie i radoci panuj¹cej w niebie,
myla³ jednoczenie o robotnikach [...]
z winnicy, / co wo³ali na dworze:
Nikt nas nie chcia³ naj¹æ. Dzieci
ch³onê³y te prawdy; dusze mia³y pod
rzêsami, wiêc ³atwo wzrusza³y siê
wizj¹ miejsca, gdzie nie ma kalectwa
i z³ych ludzi. Ale tym boleniejsze zapewne okazywa³y siê powroty do
rzeczywistoci, co wydaje siê potwierdzaæ pytanie skierowane do Jurka z buzi¹ otwart¹, doros³ego g³uptasa: czy ci znów dokuczaj¹, na pauzie
i w klasie.

Fot. Robert Pó³konik

Zaszczytne przezwisko
Pozostaj¹c po ludzku bezradny, m³ody kap³an tym bardziej otwiera³ siê
na swoich uczniów, obdarowywa³
ich mi³oci¹, której niewiele zaznali
w swoim ¿yciu. wiadcz¹ o tym zarówno serdeczne zawo³ania po imieniu, jak i niezwyk³a inwencja poety
w wyszukiwaniu s³ów nios¹cych nie
tyle mo¿e pociechê, co próbuj¹cych
oswoiæ u³omnoæ poprzez ciep³y umiech
czy delikatny ¿art, jak ten o nosie,
co siê tak upar³, ¿e pozosta³ krótki.
Na pewno te¿ zapamiêtamy przedostatni¹ zwrotkê, powiêcon¹ Pawe³kowi
z wod¹ w g³owie, nazwanemu starym niewdziêcznikiem. Potrafi³, mimo
choroby, wdrapaæ siê po sznurze gdzie
na piêtro oraz zdoby³ siê na jak¿e
uczniowski kawa³, wk³adaj¹c ¿abê
do szkolnego dziennika.
Jednak najbardziej poruszaj¹ca jest
ostatnia, niezwykle osobista, zwrotka, której ka¿de zdanie wypowiadane jest przez ³zy. Osamotniony nauczy-

ciel nazywa wszystkich swoich uczniów
najdro¿szymi i czeka na nich zw³aszcza w dniach, gdy nie tylko oni, ale i
on szczególnie odczuwa samotnoæ 
w wiêta Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. Wszyscy, którzy znaj¹ ks. Twardowskiego, wiedz¹, ¿e nie przyjmuje
¿adnych wi¹tecznych zaproszeñ. Gdy
by³ m³odszy, przemierza³ w wigilijny
wieczór opustosza³e ulice Warszawy,
dziel¹c siê s³owem i op³atkiem z napotkanymi rozbitkami ¿yciowymi, dla
których zabrak³o miejsca w gospodzie.
Zwróæmy uwagê na jêzyk tego wyznania  czeka na swoich najdro¿szych niezmiennie z ka¿d¹ pierwsz¹ gwiazdk¹, a wiêc w ka¿dy wigilijny
wieczór. Czeka z niebem betlejemskim, co w pude³kach wieci  z
myl¹ o nich ubiera choinkê i ustawia szopkê. Na Wielkanoc za pamiêta o baranku... Oni s¹ dla niego jak
powietrze, bo bez nich wieczki gasn¹ i nie ma ¿yæ dla kogo. Gdy 
jak wydawaæ by siê mog³o  nic ju¿
nie mo¿na dodaæ do tych s³ów, pojawia siê poruszaj¹cy do g³êbi podpis:
Ten od g³upich dzieci. Tak zapewne nierzadko nazywano katechetê ze
szko³y specjalnej. On nie tylko nie
odrzuca³ przezwiska, ale przyj¹³ je
jak prawdziwe wyró¿nienie.
Waldemar SMASZCZ
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O cierpieniu nagim
¯eby nie by³o o cierpieniu
kazañ
ani ksi¹¿ek, ani teologii tylko po prostu cierpienie
zwyk³e, têpe  bez credo,
glorii.
Ca³kiem go³e, odarte
z mistyki 
na z³oæ chudym prorokom
skrzywione 
w³anie takie Matka Boska
opatrzy,
jak powietrze pszczo³¹ zranione.
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Konkurs literacki

Laureaci
Chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ wszystkim
osobom, które przes³a³y
swoje prace na konkurs
i poinformowaæ, ¿e jury
konkursu pod przewodnictwem Anny Markowej
postanowi³o nie przyznawaæ g³ównych nagród, natomiast przyznaæ wyró¿nienia.
W kategorii poezji wyró¿nienia otrzymali:
1. God³o Bazyliszek
2. God³o Grosik
 Joanna Musia³
z Sokó³ki
3. God³o Sarna
 Aleksandra
Ochmañska
z W³oc³awka
4. God³o Orze³
 S³awomir Sadowski
z Bia³egostoku
W kategorii prozy wyró¿nienie otrzyma³:
1. God³o Piotr Hajnowski
 Piotr Dudek z Katowic
Wszystkim wyró¿nionym nagrody przelemy
drog¹ pocztow¹.
Bazyliszka proszê
o kontakt z redakcj¹.
Andrzej WOLSKI

k o n k u r s

Zderzenie
z rzeczywistoci¹
Rozstrzygniêcie konkursu literackiego Nike.
Zderzenie z rzeczywistoci¹/ otwieram oczy/ cisza z pustk¹/ tañcz¹ w pokoju obok.
Te s³owa to fragment wiersza Aleksandry Ochmañskiej z W³oc³awka. Na
konkurs literacki og³oszony przez
stowarzyszenie Nike przys³a³o swoje utwory wielu twórców niepe³nosprawnych. Wyró¿nilimy kilkoro z
nich.
We wszystkim, co pisz¹ ci dowiadczeni przez los ludzie jest pewien wspólny ton. Zderzenie ich marzeñ i pragnieñ z brutaln¹ czêsto rzeczywistoci¹,
wola trwania i zwyk³ej, normalnej obecnoci wród zdrowych, dowiadczenie
¿ycia miêdzy nadziej¹ a zw¹tpieniem,
³aknienie mi³oci i akceptacji.
Kiedy Joanna Musia³ z Sokó³ki pisze: dotyk d³oni/ potargane w³osy/
samo twoje istnienie/ to wystarczy
/by trwaæ  wyra¿a nadziejê, ¿e nawet odrobina bliskoci i czu³oci mo¿e sprawiæ, i¿ chce siê ¿yæ, mimo wszystko i wbrew wszystkiemu.
Autorzy konkursowych wierszy bolenie pragn¹ mówiæ o tym, co ich
boli, pragn¹ znaleæ kogo, kto nie
przejdzie obojêtnie, kto ich wys³ucha
i zrozumie. O tym w³anie pisze autor (autorka?) o nie rozszyfrowanym
pseudonimie Bazyliszek. Uporczywie
wraca do swojego piêtna samotnoci.
¯yciowy rozbitek/ pró¿no szuka wród
t³umu/ Piêtaszka/ (wiersz Robinson).
Czasem zdarza siê, ¿e inni/ a jednak tacy sami/ silni pragnieniem/ pokonania/ w³asnej s³aboci/ (Inni) znajduj¹ kogo naprawdê bliskiego i wtedy
mog¹ zawo³aæ: puci³y ostatnie lody/

zastyg³e potoki szczeroci/ wezbra³y
rzek¹ wyznañ/. Nastêpuje radosny Prze³om wiosenny (kolejny wiersz Bazyliszka).
I wtedy na chwilê, na dzieñ, miesi¹c lub rok przestaje byæ tak le, jak
w wierszu S³awka Sadowskiego z Bia³egostoku. Chce mi siê p³akaæ/ bo ju¿
nie mam si³y/ chcê byæ deszczow¹ piosenk¹/.
Jednak jest co, co sprawia, ¿e wszyscy oni, po chwilach za³amania i zw¹tpieñ, mobilizuj¹ ca³¹ swoj¹ si³ê wewnêtrzn¹, ¿eby nadal nie tylko istnieæ,
ale godnie prze¿ywaæ ka¿dy dany im
dzieñ. Jestem pewna, ¿e to, co pisz¹,
maluj¹, rzebi¹  ca³a ich sztuka pomaga im przezwyciê¿aæ niepe³nosprawnoæ. Sztuka sprawia, ¿e s¹ równi nam,
zdrowym, a niejednokrotnie l e p s i
od nas, bardziej wiadomi bólu ¿ycia
i bardziej wra¿liwi.
Anna MARKOWA
Wiersze laureatów
Joanna Musia³  Grosik Sokó³ka
Samotnoæ
Na szarej, pustej ulicy,
Nie ma ju¿ nikogo,
Tylko blask latarñ
Rozwietla zau³ki.
Oczy domów lni¹ biel¹,
Zapalonego wiat³a,
Na koñcu ulicy
Jest jeden dom,
W którym ciemne okna
S¹ martwe.
To ty
Nie umiesz p³akaæ,
Tak jak ja,
I miaæ siê nie umiesz
Moim miechem
Nie wiele,
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A zarazem tak wiele.
Dotyk d³oni ,
Potargane w³osy,
Samo Twoje istnienie,
To ju¿ wiele,
By trwaæ.
***
Bazyliszek
Bajka
Uwierzy³e
W nierealny WIAT
Tkwi¹cy w szczypcie
Bia³ego
Py³u
Jawi³ siê przychylnoci¹
Bia³ej Damy
Barwnymi bajkami
Szecherezady
Z³otem króla
Midasa
Chcia³e go ujarzmiæ
Z³otym strza³em
I
Bajka
Skoñczona
Prze³om wiosenny
Puci³y
Ostatnie lody
Zastyg³e potoki
Szczeroci
Wezbra³y
Rzek¹
Wyznañ
Stopi³y siê lodowate
Serca
Pulsuj¹c
Zgodnym rytmem
A zmro¿one usta zimy
Zakwitaj¹
Wiosennym
Umiechem
Inni
Tacy sami
Lecz inni
Wyró¿nieni
Bogactwem
Cierpieñ
Fortun¹ u³omnoci
Niedostrzegalnej
I tej widocznej
Nieporadnymi
Gestami
Bogatsi tysi¹cami pytañ

Na które brak
Odpowiedzi
Wylewaj¹ ból myli
Na nieczu³y papier
Pot na p³ótno sztalug
Niemoc zmieniaj¹c
W radosny
Collage
Inni
A jednak tacy sami
Silni pragnieniem
Pokonania
W³asnej
S³aboci
Robinson
Na astralnej wyspie
Tak wielu ludzi
Choæ czêsto brak
¯yczliwego
Cz³owieka
¯yciowy rozbitek
Pró¿no szuka wród t³umu
Piêtaszka
Bezinteresownej
Pomocy
Przy budowie arki
Na rejs
Do l¹dów
Szczêliwszych
Trwa na bezludziu
Pomiêdzy ludmi
Ch³on¹c powietrze
W którym brak powietrza
Pij¹c wodê ¿ycia
Ze ród³a obojêtnoci
¯ywi siê nadziej¹
Wci¹¿ g³odny nadziei
Robinson wpatrzony
W odleg³y
Horyzont
Bez
Horyzontu
***
Aleksandra OchmañskaSarna W³oc³awek
Nie odtr¹ci³e mnie
Radoci¹ przesi¹kniêta
Nadziej¹ nape³niona
Ufam
Upad³am
Podnios³e mnie
Opiera³am siê

Lecz Ty z objêæ
Mnie nie wypuci³e
Nie odtr¹ca³e
By³e obok
Zamknê³am oczy i serce
By Twej Mi³oci
Nie widzieæ
D³ugo Panie czeka³e
A¿ dziêkujê powiem
Na kolanach przyjdê
Oto jestem
Zapis po¿egnania
Mazurkiem Chopina
¯egnam Ciê
Przedwczenie
Wiem
Jutro si³
Nie znajdê
Ust nie otwierasz
Jednak mówisz
Do mnie
Po¿egnanie
Cisz¹ zapisujesz
Nadzieja
Pi¹ty dzieñ
Nadzieja
Mnie nie opuszcza
Czemu?
Mo¿e spodoba³am jej siê
Taka zrezygnowana
Mo¿e ty j¹ spotka³e
Odpoczywaj¹c¹
Poda³e mój adres
Przys³a³e jak list
Którego nie oczekiwa³am
Chcia³abym przybiec do
Ciebie
Umiech najpiêkniejszy
W d³onie twe z³o¿yæ
-nie mogê
tañczê
walca nadziei
Niecierpliwa rozkosz
Miêdzy mym uchem
A twymi ustami
Szept zawieszony
Dr¿ê
D³oniom
Niecierpliwiæ siê
Pozwalam
Kielich rozkoszy
Odbieram
Do Ciebie
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Zderzenie
z rzeczywistoci¹
Otwierasz oczy
Cisza z pustk¹
Tañcz¹ po pokoju obok
Nalewasz kawê
Do jednej fili¿anki
/choæ wczoraj sta³y dwie/
s³uchasz Chopina
/kiedy s³uchalicie we
dwoje/
ze zdziwieniem stwierdzasz
¿e w wazonie
od tygodnia nie ma ró¿
przez otwarte okno
liæ brzozy wpada
dosta³am list- odpowiadasz
list dosta³am
udajesz
¿e nie zauwa¿asz
figla wiatru
Gwiedzista noc
obudzi³e wspomnienie
w noc gwiadzist¹
wprowadzaj¹c mnie
spacerjak¿e inny
od tych
w zamêcie czasu
zagubionych
warkocze gwiazd
na ziemiê ci¹gamy
w ich miejsce
lemy nasze pragnienia
a jednak têskniê
do wêdrówek sprzed lat
***
S³awek Sadowski 
Bia³ystok
Deszczowa piosenka
W pokoju
Siedzê przed telewizorem,
Ogl¹dam film
Za oknem pada
Cicho deszcz,
Deszczowa piosenka.
A wiatr gra
Muzykê miêdzy drzewami.
Siedzê, jest mi le.
Wszystko boli
Chcê mi siê p³akaæ,
Bo ju¿ nie mam si³y ¿yæ
Chcê byæ deszczow¹
piosenkê.
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Fenomen
Mazowiaków
Zespó³ Pieni i Tañca Osób Niepe³nosprawnych Mazowiacy
to jedyna w Polsce, a prawdopodobnie i w Europie, unikalna grupa utalentowanych,
niepe³nosprawnych umys³owo m³odych artystów.

MAZOWIACY. Zespó³ w
obecnej formie organizacyjnej i artystycznej dzia³a
od 1995 roku. Jednak korzenie jego dzia³alnoci
siêgaj¹ po³owy lat 80. Za³o¿ycielem i opiekunem
zespo³u jest doktor pedagogiki specjalnej, Kawaler
Orderu Umiechu
 Leszek PLOCH. (na
zdjêciu)
Obecnie w zespole zrzeszonych jest ponad 60
osób, z tego oko³o 40 bierze czynny udzia³ w wystêpach artystycznych na
scenach estradowych, a
pozosta³e uczestnicz¹ w
zajêciach muzycznych
oraz próbach. Do zespo³u
przyjmowana jest wy³¹cznie m³odzie¿ niepe³nosprawna umys³owo.Do tej
pory przez zespó³ przewinê³o siê ponad 200 osób.
Patronat honorowy nad
Mazowiakami objê³a od
lipca 1998 roku Pani Jolanta Kwaniewska, ma³¿onka Prezydenta RP.

Przygoda Leszka Plocha z twórczoci¹ dzieci niepe³nosprawnych rozpoczê³a siê, gdy mia³ 17 lat. By³ rok 1969.
Przysz³y za³o¿yciel Mazowiaków w
czasie wakacji zatrudni³ siê jako instruktor rytmiki na koloniach dla dzieci z upoledzeniem umys³owym. Niebawem nawi¹za³ cis³¹ wspó³pracê z Ko³em Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski i zacz¹³
prowadziæ zajêcia muzyczne z dzieæmi
z upoledzeniem umys³owym.
Od piewu po tournée
Pocz¹tkowo zajêcia ogranicza³y
siê do tego, ¿e instruktor piewa³ razem ze swoimi podopiecznymi. Prze³omowym momentem by³o wprowadzenie do zajêæ instrumentów
perkusyjnych (pochodzi³y z zestawu
dla przedszkolaków). Dzia³alnoæ muzyczna zaczê³a siê rozwijaæ, a Leszek
Ploch postanowi³ zdobyæ odpowiednie przygotowanie do pracy  rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Pedagogiki Specjalnej. Obecnie zespó³ sk³ada
siê z orkiestry, grupy wokalnej i grupy tanecznej.
Cz³onkowie zespo³u rekrutuj¹ siê
z ró¿nych rodowisk spo³ecznych,
uczêszczaj¹ do warszawskich szkó³ specjalnych (podstawowe i zawodowe), a
w wiêkszoci przypadków jako absolwenci tych szkó³ zatrudnieni s¹ w
ró¿nych zak³adach pracy chronionej na
terenie Warszawy.

Mazowiacy koncertuj¹ w Polsce
i w wielu krajach Europy. Ich wystêpy spotykaj¹ siê z niezwykle przychylnymi reakcjami.
Podczas »Marsza triumfalnego« Verdiego, zacz¹³em ich s³uchaæ tak, jak
ka¿dej innej orkiestry: intonacja, tempo... Przy Tañcu wêgierskim Brahmsa te recenzenckie nawyki diabli wziêli. Podda³em siê atmosferze, podda³em
siê grze, piewom i tañcom p³yn¹cym
ze Sceny Teatru Narodowego w Poznaniu, na której wystêpowa³ Zespó³
Pieni i Tañca Mazowiacy  pisa³ Stefan Drajewski w tekcie zatytu³owanym Oni graj¹ sercem (tygodnik G³os
Towarzyski z 26 marca 1999 roku).
Jak to mo¿liwe?
Publicznoæ obserwuj¹ca wystêpy
Mazowiaków nie mo¿e uwierzyæ w
to, co widzi i s³yszy  odbiorcy nie
potrafi¹ zrozumieæ, jak mo¿na osi¹gn¹æ
tak wielk¹ sprawnoæ wykonawcz¹ w
zespole z³o¿onym z artystów niepe³nosprawnych umys³owo. Oto fragment
relacji z prasy polonijnej, z Kuriera
Berliñskiego (lipiec/sierpieñ 2000, Barbara Krajewska Zagrajmy ludziom powa¿nie i weso³o): Czêæ instrumentalna koncertu obejmowa³a utwory
muzyki klasycznej (G. Verdi, L. van
Beethoven, J. Brahms, F. Chopin, S.
Moniuszko). Folklor wype³ni³ drug¹
czêæ wystêpu. Rozbrzmiewa³y pieni
ludowe ró¿nych regionów Polski. Na
scenie wirowa³y barwne stroje. Wszyscy artyci poprzez niesamowit¹ koncentracjê, zatopienie siê w muzyce,
piewie i tañcu wprowadzili zebranych
w Czerwonym Ratuszu podczas Tygodnia Polskiego w Berlinie, w magiczn¹ atmosferê, potêguj¹c inten-
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sywnoæ prze¿yæ. (...) Jak uda³o siê doprowadziæ cz³onków tego unikalnego
w Europie zespo³u do osi¹gniêtego poziomu  pytano za³o¿yciela grupy,
dra Leszka Plocha i choreografa pani¹ Hannê Szczepañski-Ploch. Z niezwyk³¹ skromnoci¹ wyjaniali, ¿e
nie stosuj¹ ¿adnych specjalnych metod, ¿e pracuj¹ normalnie.
Normalna praca
Leszek Ploch pisze: Czynny udzia³
w pracach zespo³u (oparty na elementach szeroko rozumianej muzykoterapii) otwiera jego cz³onkom dot¹d nieznany im, bogaty w doznania
wiat kultury i sztuki, stwarza nieprawdopodobne mo¿liwoci prze¿ycia twórczoci i artyzmu w bezporednim kon-

takcie. Aktywnoæ tych m³odych ludzi w ró¿nych formach dzia³alnoci
kulturalnej i artystycznej (gra na instrumentach muzycznych, taniec wspó³czesny i ludowy, elementy aktorstwa
oraz piew indywidualny i chórowy)
rozwijaj¹ ich postawy, zainteresowania, mo¿liwoci i dyspozycje twórcze.
Poprzez niebywale aktywne uczestnictwo w pracach zespo³u, stosownie do
ich indywidualnych mo¿liwoci intelektualnych, percepcyjnych i poziomu sprawnoci ogólnej, u m³odzie¿y
wytwarzaj¹ siê takie pozytywne cechy,
jak: samodzielnoæ, zaradnoæ, zdyscyplinowanie, zdolnoæ do uaktywniania
wiêzi spo³ecznych, umiejêtnoæ wspó³dzia³ania i wspó³¿ycia, wra¿liwoæ emocjonalna, potrzeba systematycznoci.

33
nike nr 2 (2)

34
nike nr 2 (2)

Wystêpy Mazowiaków
Mazowiacy maj¹ na
swoim koncie wiele osi¹gniêæ artystycznych. Wystêpowali ju¿:
 za granic¹ (m.in.: Niemcy, Finlandia, Szwecja);
 w Filharmonii Narodowej
w Warszawie (kilkakrotnie), w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy;
 w wielu teatrach Warszawy (Syrena, Teatr
Polski, Teatr Muzyczny
Roma, Ateneum, Nowy, Teatr Na Woli, Komedia);
 w Pa³acu Prezydenckim
w Warszawie;
 na miêdzynarodowym
spotkaniu Wiara i wiat³o;
 przed Królow¹ Hiszpanii, Królow¹ Szwecji, Królow¹ Belgii, Królow¹ Jordanii;
 przed ¿onami prezydentów (m. in. Armenii, Egiptu, Kazachstanu, Kamerunu, Litwy, Mali, Meksyku,
Mo³dawii, Nigerii, Peru,
Portugalii, S³owacji, S³owenii, Ukrainy);
 w ramach audycji telewizyjnych w kraju i poza
granicami.
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Fundacja

W 1997 roku Leszek Ploch za³o¿y³
Fundacjê Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych. Potrzebê powo³ania fundacji uzasadnia³
nastêpuj¹co: Jakkolwiek osi¹gniêcia
instytucji pañstwowych i spo³ecznych
by³y widoczne, wci¹¿ niedostatecznie
dostrzegalnym przez spo³eczeñstwo
zjawiskiem by³a potrzeba wzmo¿onych
zabiegów wspomagaj¹cych szeroko rozumian¹ twórczoæ artystyczn¹ osób
niepe³nosprawnych. Czynione obserwacje wskazywa³y na utrzymuj¹c¹ siê
w rodowisku spo³ecznym postawê
dyskryminacji i odrzucenia wszelkich
prób dzia³alnoci twórczej niepe³nosprawnych. Nie widziano wiêkszej, ni¿
konieczna, potrzeby w³¹czania osób
niepe³nosprawnych do uczestnictwa
konsumpcyjnego i kreatywnego w wartoci i treci artystyczno  kulturalne.
Priorytetowym celem dzia³ania fundacji sta³a siê organizacja czasu wolnego osób niepe³nosprawnych. Ploch
pisa³: Zagadnienie organizacji czasu
wolnego osób niepe³nosprawnych intelektualnie jest zjawiskiem stosunkowo nowym. W³anie z tego powodu

nie ma jeszcze wypracowanych tradycji, ani zintegrowanego modelu
zapewniaj¹cego organizacjê czasu wolnego maksymalnej iloci osób niepe³nosprawnych. Niestety, wci¹¿ jeszcze wielu teoretyków poddaje w
w¹tpliwoæ znaczenie i celowoæ rozwijania i wzbogacania tej w³anie
sfery ¿ycia w procesie adaptacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych.
Zupe³nie przeciwny pogl¹d w tej
kwestii prezentuj¹ pedagodzy, wychowawcy, terapeuci oraz rodzice osób
niepe³nosprawnych intelektualnie.
Uwa¿aj¹ oni, i¿ pe³ny rozwój osób
niepe³nosprawnych intelektualnie musi uwzglêdniaæ wszystkie sfery ¿ycia
cz³owieka, a tym samym nie mo¿e byæ
mowy o adaptacji spo³ecznej bez
uwzglêdnienia racjonalnego spêdzenia ich czasu wolnego. ( ) Organizowaæ swój czas wolny oznacza zachowaæ i rozwijaæ swoj¹ ciekawoæ w
stosunku do rzeczywistoci, rozszerzaæ na miarê mo¿liwoci swój horyzont umys³owy i uczuciowy, wzbogacaæ swoje ¿ycie wewnêtrzne i rozwijaæ
swoje mo¿liwoci twórcze.

p r e z e n t a c j e

35
nike nr 2 (2)

Galeria
Bez klamek
Galeria powsta³a cztery lata temu, ma za sob¹ kilkanacie
wystaw i to pokazywanych nie
tylko w Suwa³kach. Powsta³a
z myl¹ o prezentacji twórczoci ludzi chorych psychicznie.
Wies³aw Szumiñski mówi, ¿e próba malowania czy rysowania w rodowisku, powiedzmy peryferyjnym, to
czynnoæ podejrzana. Tym bardziej wtedy, gdy robi¹ to ludzie psychicznie chorzy, napiêtnowani, a na pewno  inni.
Komunikacja, nobilitacja,
terapia
Tymczasem malowanie dla pacjentów szpitala psychiatrycznego bywa
powrotem do dzieciñstwa, czasem do

szczêliwego dzieciñstwa jeszcze przed
chorob¹. To tak¿e jeden ze skuteczniejszych sposobów komunikowania
siê ze wiatem ludzi zdrowych, czasem jedyny sposób, aby móc powiedzieæ: Jestem tutaj i mam takie problemy. To tak¿e nobilitacja.
Trudno jednak nie zauwa¿yæ, ¿e
twórczoæ ludzi chorych i niepe³nosprawnych bywa traktowana jako terapia i to bez cudzys³owu, prawie tak
samo jak farmakoterapia czy proces rehabilitacji.
Iluzja ³atwych nadziei
W tej kwestii wypowiedzia³ siê ju¿
Stanis³aw Lem, który zauwa¿y³ iluzorycznoæ ³atwych nadziei samarytañskich, tych co z malarstwa chorych chc¹
zrobiæ jeszcze jedno lekarstwo. Rze-

Wies³aw SZUMIÑSKI, absolwent poznañskiej Akademii Sztuk Piêknych od
kilkunastu lat osiad³y w
Suwa³kach, jest przede
wszystkim malarzem, ale
z powodzeniem zajmuje
siê te¿ rzeb¹, scenografi¹, ilustracj¹ ksi¹¿kow¹ i
grafik¹. Pisz¹c o nim trudno nie wspomnieæ o pracach, których klimat przywodzi na myl prozê
Brunona Schultza. W ogóle zainteresowania malarza s¹ niebanalne, bo na
przyk³ad z jednej strony
od lat zwi¹zany jest z
Fundacj¹ Pogranicze, z
drugiej  prowadzi Pracowniê Terapii Zajêciowej
w Suwalskim Szpitalu
Psychiatrycznym. W³anie
z Pracowni, z kontaktów i
pracy z ludmi psychicznie chorymi urodzi³a siê
Galeria Bez klamek.
Oprócz Szumiñskiego Galeriê Bez klamek prowadz¹ jeszcze cztery osoby:
Ela Czarniecka, Asia
Charkiewicz, Renata Mackiewicz i Wojtek Wasilewski.
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podwójna moralnoæ ? dwójmylenie ? ob³uda ? dwulicowoæ ? czy schizofrenia ? autorów dwóch  nieznanych
(tempera, collage, kineskop
Neptun 623 25 cali) 2000 r.

Oj, Zygmunt, Zygmunt 
sen nieznanego ¿o³nierza
(tempera, collage, kineskop
Antares 20 20 cali) 2000 r.
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czywicie istnieje taka praktyka, ale
w w¹skim znaczeniu kiedy malowanie, rysowanie czy rzebienie wpisane s¹ do konkretnego programu leczenia, co zreszt¹ dzieje siê najczêciej
w leczeniu nerwic. Ca³a pozosta³a,
ogromna przecie¿ sfera twórczej aktywnoci ludzi chorych zdaje siê nie
mieciæ w pojêciu terapii.
Noemi Madejska, autorka ksi¹¿ki
Malarstwo i schizofrenia  pisze za:
W obrazach chorych na schizofreniê
przegl¹da siê wiat zdeformowany chorob¹, tajemniczy i niedostêpny. S¹ one
dziwne, czasem dziwaczne, uderza ich
obcoæ  wiêc niepokoj¹. Chcia³oby
siê wiedzieæ, do kogo ten wiat nale¿y i co decyduje o jego odmiennoci;
sk¹d siê w tym malarstwie bierze ów

niezrozumia³y jêzyk, którym ono przemawia, i od kogo zale¿¹ nieoczekiwane uk³ady formalne; jaki jest jego
podtekst i jaka warstwa anegdotyczna;
kim s¹ autorzy tych dzie³ i dlaczego
tak w³anie tworz¹.
Fenomen Bez klamek
Nie na tych jednak, sk¹din¹d znanych i czêsto powtarzanych spostrze¿eniach, a na pewno nie na dreszczyku, jaki lubi¹ odczuwaæ ludzie uwa¿aj¹cy
siê za zdrowych, kiedy ogl¹daj¹ to
inne malarstwo, opiera siê fakt, ¿e
Galeria Bez klamek daje siê zauwa¿yæ i zapamiêtaæ.
Plusy dla Galerii przy suwalskim
szpitalu bior¹ siê st¹d, ¿e ka¿da galeria, z klamkami czy bez, mo¿e wysta-

p r e z e n t a c j e
wiaæ to, co akurat jest pod rêk¹, albo
to, co chce, na co ma pomys³ i  szumnie mówi¹c  to, co siê sk³ada na
program, oblicze i styl galerii. Wygl¹da na to, ¿e Galeria Bez klamek takie oblicze ma.
Dobitnie wiadczy o tym jedna z
ostatnich wystaw w Galerii  Kana³y.
Pomys³ wykorzystania kilkunastu starych pude³ telewizorów jako podobrazia, okaza³ siê tyle¿ prosty, co nony
i to zarówno dla maluj¹cych, jak i dla
tych, którzy wystawê obejrzeli. Symbol cywilizacji obrazkowej, czy jak chc¹
inni  wrêcz wynalazek szatana, znakomicie sprawdzi³ siê jako pole projekcji wizji ludzi skazanych na psychiatryczny szpital. Pud³o po telewizorze
wydobyte ze mietnika zaczê³o nowe
¿ycie w Galerii Bez klamek. Na zgas³ym ekranie dosz³o do spotkania dwu
wiatów: kolorowego, g³onego i zmiennego wiata, który kreuj¹ elektroniczne media z wyciszonym i zamkniê-
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tym wiatem pacjentów szpitala psychiatrycznego. Zamkniêty, dos³ownie
i bez cudzys³owu wiat ludzi z domu
bez klamek niejako na³o¿y³ siê na otwarty wiat mediów. Swobodny, a tak¿e
powszechnie traktowany jako normalny obieg informacji, wymiany myli i pogl¹dów zetkniêty zosta³ z zamkniêtym, uwarunkowanym chorob¹
wiatem pacjentów szpitala. I tak na
martwym ekranie elektronicznego medium pojawi³y siê zupe³nie nowe obrazy.
Jerzy Danielik
(d³ugopis, papier)

p r e z e n t a c j e
Z renty i ambicji
Z mojego umys³u, renty i ambicji
powstaj¹ filmy (...) Mo¿e to mrzonka,
ale dobrze by by³o gdyby ogl¹daj¹cy
i ogl¹dani widzieli siebie nawzajem...
napisze jeden z autorów Kana³ów.
Na wystawie czêsto pojawia siê motyw ptaka. Bywa, ¿e s¹ to ptaki liryczne i wiosenne jak pogodne marzenie, bywa ¿e ptaki wrêcz nawi¹zuj¹ do
czarnych kruków lec¹cych nad ³anem
zbo¿a  jak u van Gogha. Skala uczuæ
jest bowiem ogromna. St¹d na ekranach dinozaury, szarañcza i skorpiony, które maj¹ prawo drêczyæ osobê przez piêæ miesiêcy tu¿ obok
autoironicznej refleksji  ostroæ ju¿
nie ta. Rzecz jasna nie obywa siê
bez Freuda. S¹ wiêc niesamowite,
surrealistyczne rysunki sfinksów, erotyczna symbolika rolin, ale tak¿e

Jerzy Danielik
(olej, papier)
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portret samego doktora z komentarzem
zapisanym na wystyg³ym ju¿ kineskopie: Oj, Zygmunt, Zygmunt....
Na wystawie nie zabrak³o te¿ zdecydowanie publicystycznego zaciêcia
ujawnionego choæby w jednym z dopisków do Kana³ów: Tym osobom
co taksówkami je¿d¿¹ nieustannie po
ulicy Zygmuntowskiej w Augustowie
proszê daæ inn¹ pracê. Plastycznie wyra¿a siê to na przyk³ad w rysunku
charakterystycznych pasów  to zak³ócony obraz rzeczywistoci. Pojawiaj¹ siê
pytania Podwójna moralnoæ, dwójmylenie, ob³uda czy schizofrenia?. Jest
S¹d Pi³ata, w którym prokurator Judei nosi wspó³czesny garnitur i s¹ obsesyjne notacje w stylu: Duchowe osoby czyni¹ sobie wygl¹d upatrzonych
przez siebie ludzi, morduj¹ ich i zajmuj¹ ich miejsce, zagarniaj¹ posesjê, a
cia³a zjadaj¹. Trwa wojna cicha, bardzo niebezpieczna. Mo¿na poznaæ ich
po specjalnym zapachu, niadej lub jakby czerwonej cerze. To oczywicie horror wysnuty z wyobrani na manowcach, ale to skrajnoæ Kana³ów.
Druga strona ekranu
Jeden z autorów wystawy zanotowa³ na swoim telewizorze-obrazie:
Malowali, lepili koncert ¿yczeñ i za¿aleñ. Warto tu przypomnieæ, co mówi lektor przed ka¿dym nowym odcinkiem dokumentalnej telenoweli
Nano Dragovicia z kana³u TVP2 pt.
Modelki, a mówi tak: Kusi blask reflektorów, piêkne stroje, ¿yciowe
powodzenie, ³atwo zdobyte pieni¹dze. Nie odstrasza wyczerpuj¹ca praca, krótkie kariery, dramaty ukryte
za kulisami mody. Poci¹gaj¹ zagraniczne podró¿e, magia wiatowych
stolic mody  Pary¿a, Mediolanu i Nowego Jorku. Opowiemy o kilku z
nich.... Wystawa w Galerii Bez klamek opowiada o odwrotnej stronie
wiata wykreowanego przez telewizyjne seriale.
Andrzej KOZIARA
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Odblask nieba
Rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego Nike
Marcin Kamiñski  laureat nagrody specjalnej
Nike. Studiowa³em socjologiê i dziennikarstwo,
lecz zajmujê siê grafik¹ i fotografi¹. Tê drug¹ rozwijam od niedawna, spostrzeg³em jednak, ¿e najwa¿niejszy jest w niej cz³owiek. Fotografia, która nie pokazuje ludzi, zawsze bêdzie pe³niæ rolê stricte estetyczn¹.
Cz³owiek, którego poznajemy poprzez zdjêcie, oddaje nam cz¹stkê siebie. To stara prawda. Fotograf jest
tu w uprzywilejowanej sytuacji  mo¿e poznawaæ ju¿
na etapie tworzenia fotografii.
Z tematyk¹ niepe³nosprawnoci zetkn¹³em siê pracuj¹c w Stowarzyszeniu Akademia Rozwoju Filantropii. W swoich fotografiach staram siê pokazywaæ aktywnoæ i niebywa³y optymizm emanuj¹cy od osób niepe³nosprawnych.
Marcin KAMIÑSKI
To nieba odblask porazi³ cz³owieka
Jerzy Binkowski
Waldemar Grzegorczyk otrzyma³ nagrodê specjaln¹ Przewodnicz¹cego
Jury. Pierwsze uderzenie otrzyma³em
przy zdjêciach reporterskich, dokumentuj¹cych wyprowadzenie cia³a ks. Jerzego Popie³uszki z prosektorium w Bia³ymstoku. Ponownie prze¿y³em to dowiadczenie
w 1991 roku przy pracy nad wystaw¹
Ksi¹dz Jerzy. Cierpienie ludzkie mo¿e
byæ inspiracj¹ artystyczn¹, pretekstem do
tworzenia dzie³a. Misterium mêki przekazane w br¹zie i kamieniu  odnalaz³o siê
w fotografii. Tak pisa³ w recenzji z wystawy Jerzy Hermanowicz.
Przez trzy tygodnie pracy twórczej ¿y³em w innym wiecie. To by³o co, czego jeszcze nie dowiadczy³em przy
¿adnej wystawie. Nic wiêcej dla mnie nie istnia³o poza tym, co tworzy³em, czym
by³em zauroczony  pora¿ony.
Prze¿y³em bardzo wiele, mam za sob¹ olbrzymi¹ smugê bólu i cierpienia.
Uwa¿am, ¿e to pozwoli mi siê ³atwiej zbli¿yæ do ludzi niepe³nosprawnych.
Pierwsze próby opisywania jêzykiem fotografii ludzi skrzywdzonych przez
los, a jednoczenie wspania³ych artystów w wielu dziedzinach, nie zaowocowa³y jeszcze pe³n¹ palet¹ mo¿liwoci. Zdajê sobie z tego sprawê i czekam na
kolejne uderzenie. Czekam na odblask nieba, który przemieni moj¹ prost¹, reportersk¹ fotografiê w co, co zas³u¿y na miano sztuki.
Waldemar GRZEGORCZYK
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Konkurs fotograficzny

Laureaci
Chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim fotografom,
którzy wys³ali prace na
nasz konkurs.
Jury konkursu pod przewodnictwem Wiktora
Wo³kowa postanowi³o
nie przyznawaæ g³ównej
nagrody, lecz poprzestaæ na nagrodach specjalnych i jednym wyró¿nieniu.
Nagrodê specjaln¹
Przewodnicz¹cego Jury
otrzyma³
Waldemar Grzegorczyk.
Nagrodê specjaln¹ Nike otrzyma³
Marcin Kamiñski.
Wyró¿nienie otrzyma³
Krzysztof Dobko.
Wszystkim laureatom
nagrody przelemy
poczt¹.
Andrzej
WO£KOWYCKI
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Fot. Waldemar Grzegorczyk

Nagroda Specjalna
Przewodnicz¹cego Jury
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Fot. Marcin
Kamiñski

Nagroda
Specjalna
Nike
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Fot. Krzysztof Dobko

Wyró¿nienie Nike

42

nike nr 2 (2)

k o n k u r s

