Rok niepe³nosprawnych
 szansa dla Polski

Decyzj¹ Rady Unii Europejskiej rok 2003 ustanowiony zosta³ Europejskim Rokiem Osób Niepe³nosprawnych. G³ównym
przes³aniem jego obchodów jest walka z ró¿nymi formami
dyskryminacji osób niepe³nosprawnych na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim poprzez podniesienie wiadomoci spo³ecznej w zakresie uznania prawa osób niepe³nosprawnych do pe³nej integracji ze spo³eczeñstwem oraz poprzez
informowanie osób niepe³nosprawnych o mo¿liwociach
egzekwowania przez nich równoci wobec prawa.
Za jeden z celów Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych przyjêto
uwiadamianie praw dzieci i m³odych ludzi niepe³nosprawnych do równoci w edukacji. Trzeba zrobiæ wszystko, by propagowaæ i wspieraæ pe³n¹ integracjê w spo³eczeñstwie oraz promowaæ rozwój europejskiej wspó³pracy pomiêdzy fachowcami zaanga¿owanymi w edukacjê dzieci i m³odych ludzi
niepe³nosprawnych. To temat niezwykle donios³y, szczególnie w Polsce,
gdzie brakuje pieniêdzy na dofinansowanie szkó³, gdzie szko³y dla niepe³nosprawnych musz¹ siê obywaæ bez odpowiedniego, czêsto wprost niezbêdnego do efektywnej pracy wyposa¿enia.
Bardzo powa¿ny jest te¿ w naszym kraju problem barier architektonicznych. Przepisy jednoznacznie nakazuj¹, aby ka¿dy budynek u¿ytecznoci
publicznej by³ dostêpny dla ka¿dego. W praktyce likwidacja barier jest niezwykle trudna, a czêsto wrêcz niemo¿liwa. Jeden z naszych czytelników,
student Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu, napisa³: Wydaje mi siê, ¿e
Akademia Sztuk Piêknych straci³a szansê, aby po budowie i przebudowie
nowego budynku staæ siê w pe³ni przystosowan¹ dla osób niepe³nosprawnych i tym samym zdobyæ presti¿owe miano pierwszej w Polsce szko³y dostêpnej dla m³odych, zdolnych, niewidomych rzebiarzy czy te¿ ludzi maluj¹cych stopami i ustami, którzy mieliby szansê na stanie siê dyplomowanymi
artystami. W ten sposób ludzie ci przestaliby byæ postrzegani jako niepe³nosprawni artyci, tworz¹cy niby to w ramach terapii zajêciowej, czy te¿ jako
zjawiska artystyczne, lecz jako artyci po prostu. Zapewniam, ¿e jest ich wielu w Polsce, wielu zdolnych... Mo¿e nie maj¹ w sobie tyle si³, by walczyæ
z wiatrakami, schodami i innymi przeciwnociami losu.... Czy jest to tylko
wynik niedopatrzenia lub nieznajomoci przepisów? A mo¿e problem tkwi
w naszej mentalnoci, w tym, ¿e ci¹gle mylimy i dzia³amy zgodnie z potrzebami sprawnej wiêkszoci, nie potrafimy wczuæ siê w sytuacjê osób niepe³nosprawnych i pamiêtaæ o ich potrzebach? A mo¿e prawd¹ jest i to, ¿e
czêsto brakuje g³osu, który przypomnia³by decydentom o istnieniu i równych
prawach niepe³nosprawnych?
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e w 2004 roku Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Bêdziemy jednym z biedniejszych pañstw cz³onkowskich. Tego nie
unikniemy. Ale wcale nie musimy byæ krajem maj¹cym najwiêksze zaleg³oci w dziedzinie przestrzegania praw osób niepe³nosprawnych. Obchody Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych to wielka szansa dla nas wszystkich. Nie zmarnujmy jej.
Czekamy na Wasze uwagi.
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Pytania
do S³awka
R

ozmawiam ze S³awkiem.
Ja pytam, on odpowiada pokazuj¹c palcem
litery na tekturowym kartoniku. To jego komputer i okno
na wiat, jedyny sposób kontaktu z ludmi. S³awek ma pora¿enie mózgowe. Nie chodzi, nie mówi, mo¿e ruszaæ
tylko tym jednym, wskazuj¹cym palcem.

Curriculum vitae
S³awka Sadowskiego:
Urodzi³ siê w Augustowie w
1960 roku. Jako siedmioletnie dziecko ze zdiagnozowanym pora¿eniem mózgowym i upoledzeniem
umys³owym trafi³ do Domu
Pomocy Spo³ecznej
w Bia³ymstoku. Jako 26-letni mê¿czyzna napisa³ swoje pierwsze litery i zacz¹³
komunikowaæ siê z ludmi.
Teraz jako 40-latek pisze
wiersze i maluje.

Marzenie
 Co jest najwa¿niejsze?
 Marzenie.
 Jakie?
 Byæ wolnym.
 A co to znaczy?
 Nie byæ tutaj.
 A gdzie chcia³by byæ?
 W domu, w Augustowie, z rodzin¹.
S³awek urodzi³ siê w Augustowie.
Dla rodziców by³, jak mówi, Czym,
z Czym nie mogli daæ sobie rady.
W wieku siedmiu lat zawieli go
wiêc do Domu Pomocy Spo³ecznej na
Zaciañskiej w Bia³ymstoku. Trafi³ na
oddzia³ dla najciê¿ej chorych. Uznano go za upoledzonego umys³owo w
stopniu g³êbokim. Opiekunki i pielêgniarki dba³y o mnie jak mog³y 
wspomina³ po latach S³awek.  By³em
wyk¹pany, nakarmiony. Le¿a³em, godzinami myl¹c o domu, o rodzinie.

Czêsto gapi³em siê w sufit lub w ekran
telewizora, s³ucha³em radia lub rozmów pielêgniarek. Nieraz odwiedza³a mnie mama. Opowiada³a mi o rodzinie. Mówi³a, mówi³a  ja s³ucha³em.
Rozumia³em wszystko, jednak sam mog³em tylko skin¹æ g³ow¹, nie mog¹c
jej nic powiedzieæ.
Przyjaciel
 A tutaj jak jest?
 Czasami dobrze, czasami le. Mam
przyjació³. Pomagaj¹ mi.
 Co czu³e, kiedy nie mog³e komunikowaæ siê z ludmi?
 Czu³em to samo. Nic siê teraz nie
zmieni³o.
 Ludzie nadal ciê nie rozumiej¹?
 Trudno jest mnie zrozumieæ, moj¹ sytuacjê.
S³awek mieszka w pokoju z Bronkiem. Bronek wstydzi siê obcych.
Ca³y czas siedzi z nosem wetkniêtym w krzy¿ówki, albo prze³¹cza kana³y telewizora. Uwa¿nie jednak ledzi rozmowê. Jest w pe³ni sprawny
fizycznie. To on dba o S³awka na co
dzieñ, karmi go, pomaga za³atwiaæ
potrzeby, wychodzi z nim na spacery. S³awek mówi o nim przyjaciel.
Wystarczy, ¿e energiczniej zakrêci
siê na wózku, zrobi jak¹ minê i Bronek wie, o co chodzi, podaje zeszyt.
Najwiêcej miejsca w ich dwuosobowym, schludnym pokoju zajmuje wózek inwalidzki. Zrobiony by³ specjalnie, na zamówienie. S³awek nie
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Tyle s³oñca
w ma³ym miecie
Pamiêtam dzieñ
w moim ma³ym miecie
i babciê
gdy sta³a w oknie
wystawia³a radio
s³uchalimy piosenki
Tyle s³oñca w ca³ym
miecie
marzy³em...
¯eby byæ ¿o³nierzem.
Lecz nie wszystkie
marzenia
spe³niaj¹ siê

mo¿e d³ugo wytrzymaæ siedz¹c, wiêc
wózek jest tak wyprofilowany, ¿e mo¿e w nim przyj¹æ pozycjê pó³le¿¹c¹,
która go najmniej mêczy.
 Ja go ca³y czas widzê le¿¹cego
 mówi pielêgniarka zespo³u nr 1.
 Przyszed³ do nas w 1967 roku jako
ma³e dziecko. Zak³adalimy mu pieluchy, karmilimy ³y¿k¹. Nikt nie
próbowa³ z nim rozmawiaæ, nie mylelimy, ¿e siê da. Mieszka³ ju¿ z kilkoma osobami. Teraz zajmuje siê
nim Bronek, dopóki starczy mu cierpliwoci i si³. S³awek poza malowa-

niem niewiele potrafi robiæ, ale komunikuje swoje potrzeby, wyje¿d¿a
na wycieczki, obozy.
W pracy wys³anej na konkurs, któr¹ napisa³ we wspó³pracy z terapeut¹, pisa³: Mylê, ¿e mo¿liwoæ komunikowania siê z drugim cz³owiekiem,
mo¿liwoæ przekazania swoich uczuæ,
myli, jest najwiêksz¹ potrzeb¹ psychiczn¹ cz³owieka. Nie ka¿dy to sobie uwiadamia, bo ta potrzeba u
wiêkszoci realizuje siê samoistnie,
dla mnie to mój najwiêkszy ¿yciowy
sukces.
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Dlaczego ja?
Czy muszê ¿yæ
na tym strasznym wiecie?
Dlaczego ja?
Kiedy
zmêczony jestem ¿yciem.
Znam jedno miejsce
piêkne, jak barwna têcza.
Gdy jest mi le
chodzê tam  ogl¹dam
kolorowe drzewa
jesieni¹ patrzê s³oñce
wieci.
wiatr muska mi twarz.
Jestem spokojny,
lecz wci¹¿ mylê 
dlaczego
Bóg da³ taki los
mój brat nie jest chory
Dlaczego ja?

l u d z i e
Radoæ
 Czy mylisz, ¿e móg³by jako
pracowaæ, czym zajmowaæ siê w ¿yciu?
 Ludzie mówi¹, ¿e nie.
 A ty co mówisz?
 Nic nie umiem robiæ.
 Umiesz myleæ...
 To mylê malowaæ (miech).
 Co chcesz przekazaæ swoimi
obrazami?
 Nie wiem.
 To po co malujesz obrazy?
 Nie dla ludzi.
 A po co?
 Dla siebie.
 Co czujesz, kiedy malujesz?
 Radoæ.
W swoich wierszach S³awek pisze o tym, jak siedzi w barze przy
piwie, odwraca siê na piêcie obra¿o-

ny i robi rzeczy, których w rzeczywistoci zrobiæ nie mo¿e. Ma dziewczynê, jasnow³os¹ królow¹, której wiatr
ods³ania twarz. Wyznaje jej mi³oæ
i przynosi bukiety czerwonych ró¿.
W poezji powraca babcia, jak dobra
dusza, co nad nim ci¹gle czuwa, jest
niemowlêce ciep³o dzieciñstwa, ³¹ka
i sad w Augustowie, w którym obserwowa³ drzewa. To w wierszach najwiêcej opowiada o sobie, buduje swoje drugie, duchowe ¿ycie, inne ni¿
to, które widaæ na zewn¹trz. Które jest
prawdziwsze?
Na obrazach S³awka s¹ drzewa i ³¹ki, bardzo kolorowe, wszystkie malowane podobn¹, szarpan¹, poziom¹
lini¹, bo taka jest motoryka jego rêki.
Mo¿e stawiaæ tylko poziome kreski.
Wadê tê uczyni³ atutem, znakiem
rozpoznawczym jego prac.

l u d z i e

Przed dziewiêcioma laty w Domu
otwarto pracowniê plastyczn¹. Od
tego momentu wiat S³awka zacz¹³ nabieraæ barw. Pozna³ trochê warsztat
malarski, wtajemniczono go w grê
wiat³ocieni, temperaturê kolorów,
ró¿norodnoæ perspektyw, ogl¹da³ albumy mistrzów. To by³o dla S³awka
³atwe i ciekawe. Najtrudniej by³o utrzymaæ pêdzel. A kiedy ju¿ siê z tym upora³, okaza³o siê, ¿e jego rêka k³adzie
plamy nie w tym miejscu, w którym
chce, nie takie... Pragnienie malowania by³o jednak silniejsze ni¿ ból, jaki powodowa³y ograniczenia cia³a.
Malowa³ po kilka godzin dziennie. Pozosta³y czas spêdza³ na podwórzu.
Przygl¹da³ siê liciom. Najpiêkniejsze pejza¿e pamiêta³ jednak z domu
w Augustowie. Po roku jego obrazki
zaczê³y wzbudzaæ zainteresowanie odwiedzaj¹cych Dom. Zaczê³y siê wystawy: w Elidzie, Marszandzie, Filharmonii Bia³ostockiej, w Warszawie
w Galerii Abakus.
Podró¿e
 Co jeszcze ciê cieszy?
 Gdzie pojechaæ.
 Gdzie?
 Wszêdzie ju¿ by³em (miech).
 A gdzie podoba³o ci siê najbardziej?

 Nad morzem. Lubiê wodê i góry te¿. Lubiê zdjêcia.
S³awek nad kubkiem Coca-Coli przy
jakim barze, z ty³u panorama gór.
To wycieczka w Beskidy. S³awek jedzie wózkiem po kamienistej, górskiej
cie¿ce. S³awek na pla¿y, nad rzek¹.
S³awek opancerzony dmuchanymi rêkawkami, ko³ami ratunkowymi i innymi p³ywaj¹cymi cudami pluska siê
w basenie w orodku. S³awek w wannie pe³nej piany. S³awek na przyjêciu imieninowym, w miesznej czapeczce. S³awek w ogrodzie, w otoczeniu
znajomych. Na wszystkich zdjêciach
S³awek siê mieje, z podniesion¹ do
góry g³ow¹ zanosi siê po prostu miechem. Ma sporo albumów z fotografiami. Kiedy je przegl¹da, te¿ siê mieje: tyle widzia³, tylu spotka³ ludzi,
chcia³by o wszystkim opowiedzieæ.
Jest ¿ywio³owy, niecierpliwi siê, kiedy nie nad¹¿am za jego palcem. Du¿o zdjêæ to czerwone, jesienne pejza¿e. O jesieni S³awek najczêciej pisze
w swoich wierszach. Zdjêcia to chyba nowa pasja S³awka.
Ludzie
 Malujesz tylko pejza¿e?
 Nie lubiê malowaæ ludzi.
 A lubisz ludzi?
 Niektórych. Gosia nauczy³a mnie,
jak trzeba ¿yæ.
 A jak trzeba?
 Spokojnie, ale dla mnie to trudne, za trudne czasami. Bywa, ¿e obcy przyjdzie i wstydzê siê, ¿e jestem
taki. Czasami marzê ¿eby umrzeæ.
Gdyby nie Gosia, S³awek nie odkry³by swoich mo¿liwoci  ani nie
malowa³by, ani nie pisa³ wierszy. Ma³gorzata Szki³¹d, terapeutka, pojawi³a siê na Zaciañskiej w 1986 roku.
S³awek mia³ wtedy 26 lat.
 Zosta³am przydzielona do grupy S³awka jako m³oda osoba, tu¿ po
studiach  opowiada Gosia.  Przez
rok obserwowa³am jego mo¿liwoci.
Widzia³am, ¿e nie jest g³êbiej upo-
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Bo lubiê
Siedzê i s³ucham
piewu ptaków,
czemu piewaj¹?
Bo lubiê ich piew
Siedzê i s³ucham
na ³¹ce wród kwiatów
wiatr komponuje
muzykê ptakom
Siedzê i s³ucham
Czemu piewaj¹?
Bo lubiê.

l u d z i e
ledzony, bo reagowa³ prawid³owo
na ró¿ne sytuacje, na radiowe i telewizyjne audycje. Stwierdzi³am, ¿e ma
spore mo¿liwoci intelektualne. Problem polega³ na tym, ¿e nie potrafi³
komunikowaæ siê ze wiatem. Zaczêlimy pracê z wykorzystaniem plastikowych liter. Uk³ada³ z nich najpierw s³owa, potem proste zdania.
Gdy zobaczy³am jak trzyma pêdzel w
rêku, w³o¿y³am mu do d³oni o³ówek. Napisa³ swoje pierwsze niekszta³tne, wielkie litery. Æwiczy³ ca³ymi dniami. W zasadzie wszystko zawdziêcza
sobie samemu, swojemu uporowi. Podziwiam go za to samozaparcie. Ale
by³y te¿ momenty za³amania, nie umia³
na przyk³ad opanowaæ trudniejszych
s³ów. By³am czasami zrezygnowana,
on denerwowa³ siê, ale dziêki swojej
pracy osi¹gn¹³ to, co chcia³. Potem
skonstruowa³am mu prost¹ tabliczkê
komunikacyjn¹, dostosowan¹ do motoryki jego rêki, z naklejanymi literami i cyframi. Pamiêtam, kiedy w DPS
by³y jakie praktyki, pojawi³o siê
du¿o nowych pielêgniarek i persone-

lu. Zwiedzali placówkê. S³awek pokaza³ na tabliczce wyranie: Nie
¿yczê sobie, ¿eby mnie ogl¹dano!.
Zareagowa³ adekwatnie do sytuacji.
Najwa¿niejsze uda³o siê: mo¿e komunikowaæ swoje potrzeby, a to, ¿e
nie poprzestaje na tym, ¿e maluje,
¿e pisze wiersze wiadczy o tym, ¿e
czuje potrzebê tworzenia, pozostawienia po sobie ladu.
Innoæ
 Czy wy siê nas boicie?  tak
S³awek zapyta³ mnie na koniec. Odpowiedzia³am, ¿e nie, ale potem przysz³o mi na myl, ¿e rozmawiaj¹c ze
S³awkiem za pomoc¹ tekturowej tabliczki, ledz¹c jego gesty i sylabizuj¹c s³owa, czu³am siê po trochu jakbym nawi¹za³a kontakt z istot¹ z innej
planety, z bardzo ludzk¹ istot¹.
Urszula D¹browska
Kurier Poranny
Fotografowa³
Grzegorz D¹browski
Gazeta w Bia³ymstoku

g a l e r i a

DYSKOTEKA
Fotografie Marcina Kamiñskiego powsta³y na
dyskotece zorganizowanej w ramach V Mityngu
Lekkoatletycznego Gdañsk 2002 odbywaj¹cego
siê w ramach Olimpiad Specjalnych. Dyskoteka
mia³a charakter integracyjny  oprócz uczestników mityngu brali w niej udzia³ wolontariusze, którzy pomagali przy ca³ej imprezie.
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W Lewkowie
sztuka bez granic
Jerzy Szreszunowicz:  Jakie cele przywiecaj¹ tego typu zdarzeniom, jak plener
w Lewkowie?
Krzysztof Majer:  Pierwszym istotnym celem jest wymiana dowiadczeñ
pomiêdzy instruktorami i uczestnikami. W 2001 roku poprosilimy instruktora rzeby w glinie z Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Laskach. Ten mê¿czyzna, obecnie ju¿ niewidz¹cy, w dalszym ci¹gu potrafi pokazaæ, jak siê robi w glinie. Natomiast w tym roku
wiod¹cym instruktorem by³a Ewa
£aboda z Warsztatów Terapii Zajêciowej z Augustowa. Kontakt z takimi osobami jest niezwykle cenny. Pozwala rozwijaæ zainteresowania, kszta³ciæ
technikê, ale te¿  w wielu przypadkach  jest pierwsz¹ okazj¹ do indywidualnej pracy z instruktorem.
Staramy siê, ¿eby przyje¿d¿a³y osoby, które maj¹ ju¿ jakie dowiadczenia na polu dzia³alnoci artystycznej. Dziêki temu niektórzy uczestnicy
odkrywaj¹ autentyczne, wielkie zdolnoci twórcze. Na pierwszym plenerze w Lewkowie powsta³a Statuetka
Wdziêcznoci  laur wrêczany osobom wspomagaj¹cym nasze dzia³ania
na rzecz twórców niepe³nosprawnych.
Autorem statuetki jest Krzysztof Krawczuk z Bia³egostoku  pierwsze odkrycie artystyczne pleneru w Lewkowie. Z kolei na ostatnim plenerze
mielimy ch³opaka ze rodowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej w £om¿y, który zadziwi³ wszystkich  nas,
swego instruktora, a i siebie samego
tak¿e. Nazywa siê Krzysztof Durba³a. Okaza³o siê, ¿e choæ nigdy przedtem nie pracowa³ w glinie, ma wiel-

Rozmowa z Krzysztofem
Majerem, organizatorem
pleneru artystycznego
twórców niepe³nosprawnych w Lewkowie.

kie zdolnoci. Wczeniej malowa³ obrazy olejne.
Warto wspomnieæ, ¿e figurki z gliny powsta³e na plenerze by³y dwa
razy wybierane jako statuetki wrêczane najlepszym lekarzom rodzinnym.
Nie mniej wa¿nymi celami naszych
spotkañ s¹ integracja i wypoczynek
w bliskim kontakcie z przyrod¹.
Integracja, czyli co?
 Integracja w Lewkowie to spotkanie przy jednym stole, lepienie
w glinie. W czasie pracy mo¿na rozmawiaæ, pomagaæ sobie. Po zakoñczeniu prace s¹ wspólnie oceniane
i nagradzane, a wszystko koñczy siê
wspóln¹ imprez¹ podsumowuj¹c¹ plener. W czasie koncertu w amfiteatrze
w Narewce wyst¹pi³ zespó³ Bongo
z DPS w Zaciankach i miejscowy
zespó³ regionalny.
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W 2002 roku plener
w Lewkowie odby³ siê po
raz czwarty. Pierwszy plener zorganizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz
Twórców Niepe³nosprawnych Nike odby³ siê z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia, Andrzeja
Wo³kowyckiego. Trwa³ jeden dzieñ. W nastêpnych
latach, gdy pieczê nad imprez¹ obj¹³ Krzysztof Majer, plener rozrasta³ siê 
do czterech dni w 2002
roku. Oprócz rzeby w glinie pojawi³y siê warsztaty
malowania na szkle, zajêcia propaguj¹ce wiedzê o
lokalnym folklorze i przyrodzie, teatr lalki, zawody
wêdkarskie. Co roku przyje¿d¿a do Lewkowa od 20
do 30 twórców niepe³nosprawnych z ca³ego regionu i z Polski.
Plener w Lewkowie jest
pierwszym etapem rocznego cyklu imprez Stowarzyszenia Nike, odbywaj¹cych siê pod has³em
Spotkania z twórczym ¿yciem osób niepe³nosprawnych  Sztuka bez granic.
W ramach cyklu znajduje
siê te¿ opisywany w dwóch
poprzednich numerach Nike Miêdzynarodowy Plener
Twórców Niepe³nosprawnych w Bia³owie¿y. Fina³em
jest uroczystoæ wrêczenia
Statuetek Wdziêcznoci,
odbywaj¹ca siê na pocz¹tku roku w Filharmonii Bia³ostockiej. W 2003 r. odbêdzie siê tradycyjnie aukcja
prac malarskich i po raz
pierwszy  aukcja rzeb
powsta³ych w czasie pleneru w Lewkowie.

p l e n e r

Piotr Kucz, niewidomy instruktor rzeby w glinie z Lasek (stoi) w czasie zajêæ
z niepe³nosprawnymi na plenerze w Lewkowie

To jest korzyæ nie tylko dla naszych osób niepe³nosprawnych, ale
tak¿e dla osób sprawnych mieszkaj¹cych w tamtych stronach. To jest rodowisko wiejskie, a nie du¿e miasto:
niepe³nosprawnych nie spotyka siê tu
na co dzieñ.
Pobyt na wsi to równie¿ okazja
do zapoznania siê z lokalnym folklorem.

Dziêki wójtowi Gminy Narewka,
Miko³ajowi Pawilczowi, mo¿emy korzystaæ z bezp³atnego transportu. Wielkiej pomocy udziela Orodek Sportu
i Rekreacji.

Dlaczego wybralicie akurat
rzebê w glinie?
 Z prostego powodu: w Lewkowie mamy dogodne warunki do pracy. Jest glina i mo¿liwoæ jej wypalenia  w Zak³adzie Ceramiki Budowlanej
w Lewkowie.
Jak uk³ada siê wspó³praca
z lokalnymi w³adzami?
 Dobrze uk³ada nam siê wspó³praca z wójtem i dyrektorami szkó³
w Narewce i Lewkowie. Szko³y wysy³aj¹ zawsze kilkunastoosobow¹ grupê
uczniów z opiekunem na zajêcia rzebiarskie i na zawody wêdkarskie.
Stanowiska s¹ mieszane.

Krzysztof Durba³a w trakcie tworzenia
Anio³a

p l e n e r
Resztê kosztów pokrywaj¹
sami uczestnicy pleneru?
 Koszty uczestnictwa nie s¹ wielkie  30 z³ za cztery dni pobytu. To
tylko czêæ potrzebnych pieniêdzy 
resztê pokrywaj¹ sponsorzy. Rzeczywisty koszt to oko³o 200 z³ od osoby. Gdybymy podali tak¹ op³atê,
nie znalelibymy chêtnych. Trudno
siê temu dziwiæ, je¿eli pamiêtaæ, ¿e
osoba niepe³nosprawna dostaje oko³o 400 z³ renty miesiêcznie.
Dlatego jestemy niezmiernie
wdziêczni naszym darczyñcom  przede
wszystkim Wydzia³owi Kultury UM
w Bia³ymstoku oraz AIG Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu,
które drugi rok z rzêdu sfinansowa³o nam praktycznie plener. Dziêki
temu impreza mo¿e siê w ogóle odbywaæ. Co roku dostajemy te¿ szk³o
z Huty Szk³a Owietleniowego Biaglas w Bia³ymstoku.
Niebawem pi¹ty plener  ma³y jubileusz. Czy zamierzacie
go uczciæ w jaki szczególny sposób?
 Chcemy przenieæ siê z domków
kempingowych nad Narewk¹ do budynków Nadlenictwa Browsk, które
bardzo chêtnie z nami wspó³pracuje.
Chcemy, by uczestnicy pleneru zamieszkali g³êbiej w lesie, w ciszy,
w bli¿szym kontakcie z przyrod¹. Przed
rokiem  oprócz rzeby, malowania
szk³a i zawodów wêdkarskich  mielimy te¿ zajêcia teatralne. Chcemy do
nich wróciæ w pi¹tej edycji pleneru.
Wstêpny projekt nazwalimy teatrem
lasu  zamierzamy tworzyæ teatr (kostiumy, rekwizyty, naturalna scena,
itp.) tylko przy u¿yciu tego, co mo¿na znaleæ w lesie i wykorzystaæ w tworzeniu przedstawienia teatralnego. Na
tym pewnie siê nie skoñczy. Choæ coraz trudniej zdobywaæ pieni¹dze, liczymy na naszych sta³ych i sprawdzonych przyjació³  plener musi i bêdzie
siê odbywa³.

Dlaczego tak bardzo zaanga¿owa³ siê pan w organizowanie pleneru?
 Nie jestem wolontariuszem, nie
robiê tego bezinteresownie  mam
dziecko niepe³nosprawne, które uczestniczy w plenerze.
Wiele wietnych prac artystów niepe³nosprawnych nigdy nie ogl¹da³o
wiat³a dziennego  by³y gdzie odstawiane, chowane. Dziêki plenerowi
mo¿na je pokazaæ. S¹ wyj¹tki, ale wiêkszoæ twórców niepe³nosprawnych nie
potrafi siê przebiæ poza swoj¹ rodzinê, swój orodek. Plenery daj¹ im
tak¹ szansê  równie¿ na wspó³pracê indywidualn¹ z instruktorami.
Znam rodowisko, widzê tak¹ potrzebê, ¿eby ludzie niepe³nosprawni
spotykali siê poza swoimi orodkami. Ca³y rok s¹ w domu i w orodku. W ci¹gu roku jest jedna, maksymalnie dwie wycieczki  bo na tyle
tylko staæ DPS-y i rodziców, opiekunów osób niepe³nosprawnych. W tej
sytuacji plener jest wspania³¹ okazj¹
do odpoczynku, zmiany rodowiska,
poznania nowych ludzi i miejsc.
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Statuetka Wdziêcznoci
 rzeba wykonana w czasie
I Pleneru Rzebiarskiego
Lewkowo 99 przez Krzysztofa Krawczuka

Marzena Grudzi¹dz z DPS w Zaciankach z karpiem z³owionym w czasie
zawodów wêdkarskich w osadzie Gnilec

Lewkowo 2002
Fotografowa³ Marcin Kamiñski
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List do poetki
a wiersz dzieje siê wszêdzie
Irena S³omiñska
Droga Pani Ireno
Kiedy czytam Pani wiersze, jestem pe³na podziwu dla hartu ducha, który pozwala Pani, mimo wieloletniej choroby, tak czule i delikatnie
pochylaæ siê nad wiatem, ludmi, swoj¹ ma³¹ ojczyzn¹. Napisa³a Pani kiedy: wiersz dzieje siê wszêdzie/ nawet w chwili kiedy przepasana
fartuchem/ skrobiesz rud¹ marchew.
To prawda. Poezja jest wszechobecna w ¿yciu twórcy. Sprawia, ¿e ¿ycie, pe³ne trosk i cierpienia, nabiera
ciep³ych barw, a cz³owiek, przyroda,
dom i ka¿dy przedmiot staj¹ siê jednoci¹. Bóg w Pani wierszach równie¿ jest wszystkim i we wszystkim. Ojcze mój/ który jest w niebie/ ojcze
mój który na ziemi/ jeste kwiatem/
ptakiem i drzewem/ grudk¹ gliny.
wiadomoæ w³asnych korzeni, konkretnych wartoci i miejsc odczuwam jako co najwa¿niejszego, co tworzy tkankê wierszy, daje im to¿samoæ
jedyn¹ i niepowtarzaln¹. Obarczona
wiekow¹ ch³opsk¹ moralnoci¹/ jak
wierzba przydro¿na/ z ka¿d¹ wiosn¹
wypuszczam/ coraz bardziej niemia³e pêdy. Drzewo jest silne a owa
ch³opska moralnoæ  ponadczasowa
i uniwersalna. Tak mylê. Cz³owiek
ziemi, bliski natury, sercem jest zawsze tam, sk¹d przyszed³, nawet kiedy w jego ¿yciu przyby³o miasto/ z klocków betonowych bloków/ miejsce,
w którym nie sadzi siê ju¿ drzewa w
chwili urodzenia dziecka.
W tomiku Powracaj¹ce ogrody jest
wiersz pod takim tytu³em, zaczynaj¹cy siê od s³ów: kiedy cisza wieczorna

swym ch³odem przenika/ kiedy intensywniej¹ w powietrzu zapachy traw/
kiedy ptak usypia zmêczony sw¹ gr¹
z przestrzeni¹/ powracaj¹ ogrody/ ogrody dzieciñstwa. Czytam i mylê, ¿e w pewien sposób zazdroszczê Pani tych powracaj¹cych ogrodów. Z mojego
dzieciñstwa powracaj¹ tylko szare mury wojennego miasta. Zieleñ, zapach
wieczornych traw, trzepot skrzyde³ ptaka, szykuj¹cego siê do snu  to wielki
skarb ¿ywej pamiêci. Ale Pani przecie¿
o tym wie i mówi o tym prawie w ka¿dym wierszu.
W Pani poezji nawet przedmioty ¿yj¹, s¹ obdarzone czuciem. Jak komoda czy szafka, w której skóra wie¿ych szufladek po¿y³kowana/ drewno
przeciête na wskro/ w poprzek/ s³oje
uk³adaj¹ siê infantylnie/ marzycielsko.
Wyobra¿am sobie, ¿e taka rzecz-nie
rzecz mog³aby w ciszy nocy rozmawiaæ z nami i nie by³oby w tym niczego dziwnego. Podobnie jak w wypadku Ariadny, siostry je¿ozwierza czy
ksiê¿yca, który jak sierp cina pio³unowy zapach. Magiczny wiat wsi prawdziwej i nierealnej zarazem, przetworzonej przez poetyck¹ wyobraniê.
Wci¹¿ od nowa czytam te wiersze i bez
trudu odnajdujê siê w rzeczywistoci
odmiennej, jedynej w swoim rodzaju,
zapieraj¹cej dech w piersiach. Odnajdujê siê w Pani niezwyk³ym wiecie
i czujê, ¿e on gdzie jest. W marzeniu, wspomnieniu, we nie. Tylko tam
mo¿na znaleæ tak¹ mi³oæ, o której pisze siê: wilgoæ w twoich wargach/ podmok³e lene poszycie/ ciep³o staczaj¹cego siê s³oñca/ strug¹ nieba do moich
r¹k. A mo¿e innymi s³owami: tak
dzieje siê w mi³oci/ tak dzieje siê
w mierci/ ...lusterka lusterka lusterka/
przejrzeæ siê w wodzie/ przejrzeæ siê
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w liciu/ przejrzeæ siê w dotyku. Pani przegl¹da siê w naturze jak w lusterku i to jest piêkne.
Wreszcie przychodz¹ wiersze z wydanego w 2001 roku tomiku W b³êkicie odnajdziemy siê o zmierzchu.
W b³êkicie odnajdziemy siê o zmierzchu/ o zmierzchu zmierzymy kroki/
oddzielaj¹ce zbo¿a od naszego domu/
a chabry w wazonie bêd¹ nam rozkwitaæ/ i rozkwitaæ. W tym zbiorze poetyckim rozkwitaj¹ nie tylko chabry.
Rozkwita pamiêæ o bliskich, którzy odeszli, ale nadal s¹ obecni w nas. Pisze
Pani tak ma³o mi zosta³o wspomnieñ
ale w moim odczuciu jest zupe³nie inaczej. Te wspomnienia istniej¹, zakorzenione w sercu, uparte w trwaniu.
Ja te¿ odda³abym królestwo za strych/
pe³en cudów wiata niezliczonych. Taki strych by³ w wiejskim rodzinnym domu mojej zmar³ej przyjació³ki. A w
czynszowej kamienicy, gdzie spêdzi³am dzieciñstwo i m³odoæ, wcale go
nie by³o. Napisa³am wiêc kiedy, ¿e
jestem ubo¿sza od niej o ten bajkowy,
pe³en skarbów strych. Od Pani te¿ jestem ubo¿sza, Pani Ireno. Teraz wiem,
jak drogocenny mo¿e byæ czas, kiedy
ma³y wiat nie siêga widnokrêgu
i kiedy warto na kolanach biec/ po
wiêcej. Wiêcej radoci, wiêcej blasku
i barw. Potem jest ich coraz mniej.
Wydaje mi siê, ¿e obie nadajemy
na jednej fali. Nie umiemy napisaæ
powieci o dresiarzach, nie u¿ywamy grubych s³ów dla w¹tpliwego efektu. Pewnie dlatego Pani wiersze s¹
mi szczególnie bliskie. ¯yjemy w niszy, nie w wiat³ach reflektorów. I tak
ju¿ pozostanie. Pozostan¹ te¿ nasi nieobecni  obecni, zatrzymani w pó³ gestu, w pó³ s³owa jak w kadrze filmowym lub na fotografii. Utrwaleni
w swoich ulubionych zajêciach, w miejscach, które kochali. Pani matka zamkniêta jak w ramy obrazu/ w kwadrat podwórka. Wo³aj¹ca w czasie
grzybobrania nie odchod daleko/ las
zamglony. Matka, do której Pani

mówi: przecie¿ zmartwychwstajesz/
na ³asce wspomnienia.
Ciocia Ola w pokoju, który nie istnieje zaparza zió³ka, opowiada bañ,
otoczona przedmiotami, których ju¿
nie ma. I mówi Pani do niej: nie wiadomo/ na którym stopniu/ zatrzymaæ
siê/ aby odnaleæ drzwi/ za którymi
¿yjesz/ niematerialna/ na pewno.
By³a te¿ ciocia Ania, westalka domowego ogniska, przy której pêkaty
piec/ wydobywa³ ze swego wnêtrza/
p³omienie.../ zarumienia³y siê placki/
wschodzi³a zupa. Ta zupa wschodz¹ca jak s³oñce  wspania³a metafora.
W wierszu Podlasie powraca wujek Jan, w pejza¿u, gdzie noc znaczy
noc/ a pocz¹tek/ pocz¹tek. Mówi
Pani do niego: chyba w tê glebê piaszczyst¹/ posia³e serce/ i ono ci rozkwita po cichutku. Serce jest kwiatem,
a kwiat  sercem. Czy mo¿e byæ piêkniej i prociej?
Wiersz Bug, powiêcony pamiêci wujka Piotra, którego przeznaczeniem by³a rzeka  drukujemy w tym
numerze Nike.
Wyciszona, nostalgiczna kronika
pamiêci. Przychodz¹ umarli/ i ¿ywi
przychodz¹/ i tak siê powoli splata/
ich los. To, co napisa³am o Pani poezji, chcia³abym zakoñczyæ s³owami
z utworu bez tytu³u. Tak mi Bo¿e
dopomó¿/ schwytaæ niedoskona³oæ/
i zamieniæ j¹ w sens/ j¹dro orzecha.
Droga Pani Ireno. Zamieni³a Pani
w sens ca³¹ u³omnoæ, ale tak¿e ulotne piêkno otaczaj¹cego nas wiata. Jestem tego pewna. Mo¿e nastêpny tomik bêdzie nosi³ tytu³ J¹dro orzecha
albo Znaki na korze czy Blizny lasu z innych wierszy. To zreszt¹ nie
najwa¿niejsze. Wa¿ne, ¿e na Pani
poezjê warto czekaæ. Nie tylko ja chcê
znowu wêdrowaæ przez ten zwyczajny a zarazem niezwyk³y pejza¿, który
Pani tworzy. Niech raz jeszcze powróc¹ ogrody i b³êkity zmierzchu, w których mo¿na odnaleæ siê i zamieszkaæ.
Anna Markowa
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Bug
pamiêci wujka Piotra
poznajesz ró¿ne rzeki w swoim
¿yciu
ich zakola bieg a¿ po horyzont
i wybieraæ sporód tych rzek
to sztuka
ale najdoskonalsze s¹ rzeki twojego
dzieciñstwa
nauczy³a siê ich na pamiêæ
ka¿dym
zak¹tkiem cia³a
i umys³u
bo dociekaæ ich przeznaczeñ
to tak¿e wnikliwoæ
schodzi³am do tej rzeki a¿ do
podnó¿a
góry
i ¿eby zamoczyæ w niej stopy
trzeba by³o
tak niewiele czasu
oto jeste na szczycie
a oto
gonisz za fal¹ perlist¹ a¿ do krawêdzi
snu
³ódki koczowa³y przy brzegu ma³e
wysepki bezpieczeñstwa
tak ³atwo siê z nich zarzuca³o
wêdki
a ryby mokre i srebrne wytryskiwa³y
z toni
w swojej tragedii bliskie tajemnicy
i by³e tam nad rzek¹
twoje przeznaczenie
wyznacza³ bieg tej rzeki
a¿ po dziedzinê mierci
a¿ po rajskie odmêty z których
wy³awia³e duchow¹ rybê
i zostawi³e swój lad na brzegu

przewiduj¹c¹ staroæ
ka¿da zmarszczka na twojej
twarzy
znaczy³a
historiê rzeki i historiê rodu
dom rós³ bezpieczny opoka na
tle
burzliwego czasu
moja pamiêæ
idzie wci¹¿ za tob¹

*

*

*

tak ma³o mi zosta³o wspomnieñ
tasujê je jak karty
i wyk³adam figur¹ do dnia
takie strome i wielkie schody
gdy mam kilka lat
i taka energia w pokonywaniu
przeszkód
wêdrujê na podwórko
i powracam
do rodziców by sprawdziæ
wra¿enia
przynios³am im kwiat
jab³oni
i cieszê siê ¿e piêkny
a oni mi mówi¹ ¿e zniszczy³am
¿ycie
wiêc zasadzi³am kwiatuszek jab³oni
na grz¹dce z makiem

p o e z j a

*

*

21
nike nr 3 (3)

*

senne mgliste noce
w chacie z bali
drzewa
cinanego z przeznaczeniem
na dom
cisza taka ogromna
tylko szczekaj¹ psy
przywo³uj¹c siê
na skraju nocy
wierszcz
strzy¿e ³apkami sieræ
tego snu
ksiê¿yc
wieci na niebie niemy
przechodzeñ
którego
wci¹¿ ubywa lub przybywa
w zale¿noci
od gwiazd
i my
niewiadomi przeznaczeñ
tego wiata
oczyszczamy siê od
nadmiaru dni
w których
powielamy siebie
krocie
bytów

Irena S³omiñska urodzi³a siê w 1948 roku w Siemiatyczach. Ukoñczy³a filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Gdañskim.
Pracowa³a w Bibliotece WSP w Szczecinie, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bia³ymstoku, Bibliotece Filii UW w Bia³ymstoku. Od 1987 roku na rencie z I grup¹ inwalidzk¹.
Debiutowa³a jako poetka w 1975 roku (G³os Szczeciñski),
w Bia³ymstoku pierwsze utwory og³osi³a drukiem w 1979 roku w Bia³ostockim Informatorze Kulturalnym. Opublikowa³a
arkusz poetycki Stopa za stop¹ (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Szczecin 1976) oraz tomiki wierszy Granice (WDK, Bia³ystok 1990), Powracaj¹ ogrody (WOAK, Bia³ystok 1994), A przecie¿ jest jeszcze mi³oæ (NKL, Bia³ystok
1999), W b³êkicie odnajdziemy siê o zmierzchu (Ksi¹¿nica
Podlaska, Bia³ystok 2001).
Jest cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.
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Widz¹ce
rêce
Ks. Jan Twardowski urodzi³ siê 1 czerwca 1915 r.
w Warszawie. Ukoñczy³
Gimnazjum im. Tadeusza
Czackiego i w 1935 roku
rozpocz¹³ studia polonistyczne na Uniwersytecie
Warszawskim. Debiutowa³
w miêdzyszkolnym pimie
Kunie M³odych (1933).
W 1937 ukaza³ siê jego
pierwszy tomik Powrót
Andersena. W 1945 roku
wst¹pi³ do seminarium duchownego. W 1947 roku
zda³ egzamin magisterski
na polonistyce, a 4 lipca
nastêpnego roku otrzyma³
wiêcenia kap³añskie.
Laureat wielu nagród poetyckich, którego wiersze
ukazuj¹ siê w kilkudziesiêciotysiêcznych nak³adach.
W 2002 roku w krakowskim Wydawnictwie M
zaczê³y ukazywaæ siê
Utwory zebrane, obejmuj¹ce wiersze, prozê oraz
utwory dla dzieci.

K

s. Jan Twardowski czêsto powtarza, ¿e najwa¿niejsze w jego ¿yciu okazywa³y siê spotkania co
przychodz¹ same, o które
nie tylko nie zabiega³, ale nawet nie przypuszcza³, i¿ w ogóle do nich dojdzie. Tak w³anie by³o z poznaniem
rodowiska podwarszawskich
Lasek, co wywar³o niema³y
wp³yw zarówno na biografiê
kap³ana-poety, jak i jego twórczoæ.

Pocz¹tki Lasek to powstanie Zak³adu dla Ociemnia³ych, który powo³a³a do ¿ycia matka El¿bieta Czacka, arystokratka, prawnuczka Tadeusza
Czackiego, za³o¿yciela Gimnazjum Wo³yñskiego, czyli póniejszego s³ynnego Liceum Krzemienieckiego. W m³odoci, wskutek nieszczêliwego
wypadku, utraci³a wzrok. Wierna
tradycji rodzinnej, nie tylko nie podda³a siê losowi, ale odnalaz³a cel ¿ycia w pracy dla innych. Postanowi³a
s³u¿yæ niewidomym, którzy w tym czasie, pozbawieni wszelkiej opieki, mogli jedynie liczyæ na ja³mu¿nê. W 1908
roku za³o¿y³a w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemnia³ymi, a w
1917 zgromadzenie zakonne Sióstr
Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a, by
zyskaæ pomoc w prowadzeniu swe-

go dzie³a. Matka Czacka w równym
stopniu dba³a bowiem o usamodzielnienie podopiecznych przez zdobycie zawodu, jak i ich ¿ycie duchowe, pomagaj¹c odnaleæ g³êbszy sens
cierpienia.
Mi³oæ, filozofia, kultura
W krótkim czasie Laski nie tylko
rozbudowa³y siê (w piêknej okolicy
powsta³y budynki mieszkalne, dydaktyczne oraz warsztaty), ale i skupi³y
wokó³ za³o¿ycielki niema³¹ czêæ elity duchowej i intelektualnej ówczesnej Warszawy. Do matki Czackiej do³¹czy³ bowiem wielki odnowiciel
polskiego katolicyzmu ks. W³adys³aw Korni³owicz na czele grupy najzdolniejszych studentów z seminarium
filozoficznego swego przyjaciela, profesora W³adys³awa Tatarkiewicza.
Trudno oddaæ w s³owach laskowy genius loci. Od ponad osiemdziesiêciu lat dwutorowe niejako ¿ycie Lasek zlewa siê w jeden ci¹gle
wzbieraj¹cy nurt mi³osiernej mi³oci,
z której czerpi¹ nie tylko ociemniali.
Niewidome dzieci zosta³y otoczone
opiek¹ niezwyk³ych ludzi, ci za stali siê si³¹ przyci¹gaj¹c¹ takie wybitne
postacie, jak dostojnik polskiego Kocio³a  Prymas Tysi¹clecia Stefan Wyszyñski, wielcy uczeni  Konrad Górski czy Maria D³uska, znakomici poeci
 przedwczenie zmar³y Jerzy Liebert czy Jan Lechoñ.
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Dzisiaj na laskowym cmentarzu,
obok Lechonia spoczywaj¹ m.in.
Antoni S³onimski, prof. Konrad Górski i wielu innych ludzi polskiej kultury.
Widz¹ce palce
Ks. Twardowski wspomina pierwszy kontakt z Laskami jako jedno z najbardziej niezwyk³ych wydarzeñ w swoim ¿yciu:
Pewnego razu otrzyma³em list z Lasek od Jerzego Zawieyskiego, który
pisa³ w imieniu grupy osób: siostry
Katarzyny, siostry Teresy Landy i ksiê¿y Aleksandra i Tadeusza Fedorowiczów. Donosi³ mi, ¿e urz¹dzi³ w Laskach wieczór moich wierszy,
drukowanych w »Tygodniku Powszechnym«, i ¿e wiersze te wszystkim bardzo siê podoba³y. Do³¹czy³ do listu
zawiadomienie o wieczorze i wyrazi³
chêæ poznania mnie.
Dzia³o siê to  by u¿yæ sformu³owania ks. Twardowskiego  w ponurych czasach stalinowskich, kiedy m³ody kap³an-poeta nie mia³ niemal
¿adnych kontaktów ze rodowiskiem
literackim, st¹d zaproszenie znanego
pisarza, przyjaciela ks. prymasa Wyszyñskiego, przyj¹³ z prawdziwym
przejêciem:
Odwiedza³em Zawieyskiego w Laskach, gdzie go zawsze serdecznie
goszczono. Mia³ nawet osobne mieszkanie. Dziêki niemu pozna³em wszystkie interesuj¹ce osobowoci laskowe.
Przebywaj¹c wiele razy w tym
wyj¹tkowym ze wszech miar miejscu, w którym ³atwo by³o zarówno
o potrafi¹cego s³uchaæ rozmówcê, jak
i chwilê samotnoci pozwalaj¹cej na
skupion¹ modlitwê, nie móg³ nie nawi¹zaæ bliskich kontaktów z niewidomymi dzieæmi. Po latach z tych dowiadczeñ powsta³ wiersz Niewidoma
dziewczynka.
Rozmawia³em przed laty o tym wierszu z ociemnia³ym poet¹, który nie
nale¿a³ do mi³oników twórczoci
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Niewidoma dziewczynka
Matko mówi³a niewidoma dziewczynka
tul¹c siê do Jej obrazu
pozna³am Ciê wiate³kami palców
Korona Twoja zimna  lizgam siê po niej jak po g³adkiej szybie
s¹ kolory tak ciê¿kie ¿e odstaj¹ od przedmiotu
to co z³ote chodzi swoimi drogami i ¿yje osobno
S³ucham szelestu Twoich w³osów
idê chropowatym brzegiem Twojej sukni
odkrywam gor¹ce ród³a r¹k
pomarszczon¹ poñczoszkê skóry
szorstkie szczeliny twarzy
¿wir zmarszczek
tkliwoæ obna¿enia
ciep³¹ ciemnoæ
sprawdzam szramê jak bliznê po mi³oci
zatrzymujê tu oddech w palcach
uczê siê bólu na pamiêæ
zdrapujê to co przywar³o ze wiata jak mieræ niegrzeczna
wydobywam puszystoæ rzês odwracam ³zê
zbieram nosem zapach nieba
odgadujê wreszcie ma³ego Jezusa z pot³uczonym
spuchniêtym kolanem na Twym rêku
Tyle tu wszêdzie spokoju pomiêdzy s³owem a mi³oci¹
kiedy dotykam
obraz stuka jak krew
klejnoty niepotrzebnie jêcz¹
robaczek piszczy w trzewiku
sypie siê szmerem czas
pachn¹ korzonki farb
milknie ucho Opatrznoci
Palce moje umiej¹ siê tak¿e umiechaæ
miêtosz¹c Twój starowiecki szal
ci¹gn¹c rêkaw jak ug³askanego smoka
ods³aniam z w³osów kryjówkê s³uchu 
¿artujê ¿e czuwaj¹c mru¿ysz lewe oko
stopy masz bose  od spodu pomarszczone jak podbia³
przecie¿ nie chodzisz w szpilkach po niebie
mylê ¿e Ty tak¿e nie widzisz
odda³a wzrok w Wielki Pi¹tek
sta³o siê wtedy tak cicho
jakby prostowa³a na zegarku ostatni¹ sekundê
i ju¿ nie pasuj¹ do nas ¿adne powa¿ne okulary
opar³a siê na wiêtym Janie jak na bia³ej kwitn¹cej lasce
piszesz dalszy ci¹g Magnifikat alfabetem Braillea
którego nie znaj¹ teologowie bo za bardzo widz¹
tak Ciê sumiennie zasuwaj¹ na noc w jasnogórskie blachy pancerne
To nic
wystarczy kochaæ s³uchaæ i obejmowaæ
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...Laski  to by³a ostoja
w tylu rozterkach, darz¹ca
i darzona szczerym uczuciem. To wiadomoæ istnienia owej krystalicznej
prostoty wiêtej matki
Czackiej, ¿arliwej gotowoci i darz¹cej m¹droci ojca Korni³owicza. [...] Laski
to niezawodna, wiat³a
przyjañ Antoniego Marylskiego. [...] Laski to intelektualistki  siostry Teresa, Maria, Katarzyna,
Maria Franciszka, to ascetycznie gotycka siostra
Wac³awa, to Henryk Ruszczyc, twórca warsztatów
dla niewidomych i Zygmunt Serafinowicz, brat
Lechonia, twórca pedagogii szkó³ laskowych, [...] to
najcilej o Laski wsparta
w swoim »Verbum« Helcia
Morawska. To w ci¹g³oci
laskowskich czasów wietlicie wybuja³y ksi¹dz Ali
 Aleksander Fedorowicz,
patron s¹siaduj¹cego
z Laskami Izabelina i zapobiegliwie troszcz¹cy siê
o niematerialne dobra Lasek niezmordowany ojciec
Tadeusz Fedorowicz. To
wyrastaj¹cy nagle postaci¹
jakby smuk³o wyciosanego
w drzewie wi¹tka bia³ow³osy malarz, by³y kapista,
ksi¹dz Jerzy Wolf [ ]. Tyle róde³ ludzkiej myli
i Bo¿ej s³u¿by, wieloæ indywidualnoci w braterstwie mi³oci cz³owieka.
Autork¹ tej doskona³ej
charakterystyki jest Halina
Ostrowska-Grabska, córka wybitnej poetki m³odopolskiej Bronis³awy
Ostrowskiej i artysty rzebiarza Stanis³awa K.
Ostrowskiego.
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ks. Twardowskiego, ale o Niewidomej dziewczynce wyra¿a³ siê z najwiêkszym podziwem. Powtarza³, ¿e
jest dla niego niepojête, jak kto, kto
nie jest niewidomy, móg³ tak prawdziwie ukazaæ obraz za pomoc¹ jedynie widz¹cych palców.
Niezwyk³¹ atmosferê zapewni³ temu utworowi ju¿ sam pomys³  rozmowa niewidomego dziecka z Matk¹, bo tak w³anie jest zarówno
nazywana, jak i traktowana Matka Boska; dziewczynka tuli siê do Jej obrazu. I to t³umaczy wyj¹tkowoæ relacji miêdzy tymi dwiema osobami.
Delikatny dotyk kojarzy siê nam zwykle z czu³oci¹. Poeta wszak¿e, nawi¹zuj¹c do konkretnych realiów,
pisze nie o opuszkach, ale o wiate³kach palców, unikaj¹c w ten sposób nadmiernej uczuciowoci; pamiêta bowiem, ¿e czu³oæ nawet
mimowolnie pomniejsza przedmiot
wzruszeñ.
Kolejne odczucia dziewczynki nie
tylko ukazuj¹ poznawany obraz, ale
i wartociuj¹ jego elementy. Po zim-

nej koronie palce lizgaj¹ siê jak po
g³adkiej szybie, nie mog¹ czy nie chc¹
zatrzymaæ siê na d³u¿ej. Ten motyw
powróci, chocia¿ w innym kontekcie,
w zwiewnym liryku do Nastolatki
ze Skêpego, Matki Boskiej ukazanej
w dziewczêcej postaci:
Panienko Najwiêtsza
Nastolatko ze Skêpego
z r¹czkami na sercu
¿al mi szko³y zeszytów
dawnej gumki w piórniku
nie Królowo jeszcze
Królewno
Korona stwarza dystans, nie pozwala na ujawnianie wzruszeñ. Wykonana jest ze szlachetnego, ale ch³odnego kruszcu. Z koron¹ tak¿e zwi¹zana
jest zaskakuj¹ca ocena... kolorów. Zaskakuj¹ca, bo przecie¿ dziewczynka
nie mo¿e ich rozró¿niaæ. A jednak
mówi: s¹ kolory tak ciê¿kie ¿e odstaj¹ od przedmiotu / to co z³ote chodzi swoimi drogami i ¿yje osobno.
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Ta ostatnia refleksja to zapewne echo
dzieciêcych lektur  mo¿e Królewicza i ¿ebraka Marka Twaina lub Króla Maciusia I Janusza Korczaka. Królewskie dzieci cierpia³y z powodu
wy³¹czenia z krêgów rówieniczych
i koniecznoci przestrzegania etykiety, z natury sprzecznej z ich dzieciêcoci¹.
Szybko wiêc, powtórzmy za poet¹,
zelizguje siê ze z³otej korony i s³ucha szelestu [...] w³osów, idzie chropowatym brzegiem [...] sukni, by odkryæ gor¹ce ród³a r¹k. Jak wiele
mówi ten fragment! W³osy s¹ ¿ywe,
a wiêc szeleszcz¹, ale ozdobna suknia wydaje siê po prostu chropowata. Widz¹cy dostrzegaj¹ jej bogactwo, mog¹ siê nim zachwycaæ,
niewidoma dziewczynka  jedynie
nienaturaln¹ powierzchniê. Natomiast
wyranie siê o¿ywia dotykaj¹c r¹k.
Dla niej s¹ one wiêcej ni¿ oczami,
bo jednoczenie i widz¹ i czuj¹, pobudzaj¹ wszystkie zmys³y, otwieraj¹
umys³ i wyobraniê. Nazwanie ich gor¹cym ród³em nie jest w tej sytuacji niczym wymylnym.
Wiele porównañ i przenoni odnosi siê do rzeczy najbardziej powszechnych, dotykalnych i dotykanych ka¿dego dnia  poñczoszka
skóry, ¿wir zmarszczek. Ale s¹
te¿ sformu³owania niemal organicznie  mo¿na powiedzieæ  zwi¹zane z u³omnoci¹ bohaterki, jak tkliwoæ obna¿enia czy ciep³a ciemnoæ.
Niewidomy odczuwa nagoæ byæ mo¿e podobnie jak zakochani  jako niczym nieograniczon¹ bliskoæ, umo¿liwiaj¹c¹ bezporednioæ kontaktu.
I w³anie w takiej bliskoci mo¿liwe
jest poznanie tego, co pozostaje ukryte dla oczu: szramy jako blizny po
mi³oci, bólu, a nawet oddechu. Nie
widz¹c, mo¿na pe³niej odczuæ zapach nieba i odgadn¹æ wreszcie ma³ego Jezusa, z pot³uczonym, jak u
wiêkszoci ma³ych ch³opców, kolanem.
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[...]
Matko Czacka, która
kijkiem szukasz sobie drogi
I masz w oczach
niewidz¹cych niebios
spokój b³ogi
I wród g³odu, nêdzy,
zbrodni wci¹¿ umiech
panieñski,
Której mod³ów chêtnie
s³ucha Jezus Nazareñski,
Miêdzy Polsk¹ a
Chrystusem Ty arko
przymierza,
W³¹cz nas wszystkich,
i mnie tak¿e, do twego
pacierza.
Jan Lechoñ

Palce umiechniête
Palce nie tylko widz¹, umiej¹ siê
tak¿e umiechaæ w chwilach szczególnie radosnych. A taka nastêpuje
w³anie, gdy mo¿na ukochanej Matce szeptaæ do ucha ró¿ne s³owa.
Kiedy ju¿, jak mo¿na by s¹dziæ,
dzieciêcy umiech prze³ama³ atmosferê wiersza, nastêpuje wyznanie wiadcz¹ce, ¿e cierpienia niewidomej dziewczynki autor nie chce ani przes³oniæ
piêknymi obrazami, ani ³atwo wyt³umaczyæ. Ma³a bohaterka zwraca siê
do Matki Boskiej z poczuciem najg³êbszej wspólnoty: mylê ¿e Ty tak¿e
nie widzisz / odda³a wzrok w Wielki Pi¹tek... Na to nie mog¹ pomóc
¿adne powa¿ne okulary. Prawdy
Golgoty nie mo¿na przenikn¹æ wzrokiem, ani zamkn¹æ w s³owach; ma³o
tego, ci, którzy za bardzo widz¹, paradoksalnie nie s¹ w stanie przekroczyæ w³asnego widzenia. Mo¿na natomiast odnaleæ j¹ w obliczu Matki
Bolesnej, wystarczy  jak koñczy swój
monolog niewidoma dziewczynka 
kochaæ s³uchaæ i obejmowaæ.
Waldemar Smaszcz
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wiat
w ciemnoci
s³yszany
B

asiê od pañstwa Iwaniuków dzieli kilka kilometrów. Oni mieszkaj¹ w centrum Bia³egostoku, niedaleko
Centralu. Ona  na koñcu miasta, na Pietraszach. Oni urodzili siê grubo przed wojn¹,
ona przed 27 laty. Nigdy siê
nie widzieli. Ale s³ysz¹ te same ulice. I chadzaj¹ na Malmeda 8.

Kilka dni temu Basia wybra³a siê na
wycieczkê. Wymyli³a sobie j¹ tak:  Idê
sama, tylko z Murzynem. Stoczy³a
boje z rodzin¹. Wszystkie argumenty:
Dziecko, a jak ty sobie poradzisz? odpiera³a stanowczo: Poradzê sobie i
ju¿. Wreszcie ustalono: na Malmeda
rodzinka jeszcze j¹ zawiezie, ale Basia wraca ju¿ sama. I tak siê sta³o.
Dojechali, Basia wypakowa³a siê razem z Murzynem z samochodu, wesz³a ostro¿nie po schodach na drugie
piêtro, zajrza³a do kilku pokoików, za³atwi³a co mia³a za³atwiæ, pogawêdzi³a ze znajomymi, Murzyn zd¹¿y³ nawet
zasn¹æ na kilka minut. Ale trzeba by³o ju¿ siê zbieraæ. A nu¿ rodzinka siê
uprze i przyjedzie? Basia postanowi³a
byæ sprytniejsza. Wysz³a wczeniej. Powolutku, z Murzynem przy boku, do-

sz³a razem z kole¿ank¹ do przystanku na Sienkiewicza. Przyjecha³a dziewi¹tka, Basia wsiad³a ju¿ tylko z psem.
Liczy³a przystanki. Wysiad³a na w³aciwym. Teraz przejcie przez ulicê, potem chodnik, potem parking, potem
miêdzy samochodami. Mia³a nieco w¹tpliwoci, czy dobrze idzie, ale Murzyn kroczy³ pewnie, wiêc ona te¿. Murzyn w Bia³ymstoku by³ dopiero od
tygodnia, ale czemu by mu nie zaufaæ?
Wreszcie znaleli siê na swojej ulicy.
Wyprawa koñczy³a siê dok³adnie tak,
jak j¹ zaplanowa³a. W tej chwili zobaczy³ j¹ ojciec. Powiedzia³, t³umi¹c
dr¿enie g³osu: Czeæ, Basiu. Potem
mówi³: Wtedy pomyla³em  Bo¿e drogi, jak dobrze. Dotar³a.
A w niej wszystko piewa³o z radoci:  Da³am sobie radê, da³am,
da³am!
To by³a pierwsza od czterech lat
samodzielna wyprawa do miasta niewidomej Basi.
Trasa znana na pamiêæ
Tego samego ranka, kiedy Basia
jecha³a samochodem do centrum, z jednego z bloków przy ul. Sk³odowskiej
wychodzi pan Józef Iwaniuk. Najpierw
ostro¿nie okr¹¿a budynek, potem wkracza na chodnik, idzie do pasów. Przechodzi przez ulicê, dociera do znajo-
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mych budek niedaleko Opa³ka. Tam
kupuje bu³eczki, chleb. I wraca do
domu. Tyle siê na tej ulicy ostatnio zd¹¿y³o zmieniæ  wyros³a biblioteka uniwersytecka, pojawi³y siê nowe sklepy. Tylko trasa pana Józefa jest ci¹gle
taka sama. Przemierza j¹ codziennie od
ponad 30 lat. Zna na pamiêæ. Wiêc choæ
idzie ostro¿nie, to jednak pewnie.
Dociera do domu, wchodzi po schodach, otwiera drzwi. W mieszkaniu
gra ju¿ radio, pani Janina krz¹ta siê
przy kuchni, na szczêk drzwi wo³a jak
zwykle: Wróci³e, Kocik? Za chwilê
bu³eczki wjad¹ na stó³, gor¹ca herbata paruje, gospodyni podpiewuje.
I ju¿ zasiadaj¹ do niadania. Nie widz¹ siebie. Ani bu³eczek i herbaty. Ale
to nie szkodzi. I tak wszystko jest znajome od lat: stukot ³y¿eczek, szelest
przesuwanego talerzyka, chrzêst sypanego cukru.
Pani Janina nigdy nie widzia³a twarzy swego mê¿a, choæ zna go ju¿ pó³
wieku. Pan Józef mia³ trochê wiêcej
szczêcia  kiedy postaæ ¿ony majaczy³a siê mu przed oczami ciemn¹ plam¹. Teraz nie widzi ju¿ nawet plamy. Ale co tam twarz, s¹ obok siebie.
To najwa¿niejsze. Tak mówi¹.
Wszystko przez malucha
Basia to typowy Strzelec. Weso³a
gadu³a, sypie ¿artami, rozemiana. Trudno uwierzyæ, ale jeszcze dwa  trzy lata temu nie mia³a ochoty na ¿ycie.
Zamyka³a siê w ³azience. Myla³a: 
Mo¿e by tak skoñczyæ ze sob¹?
Wszystko przez tego malucha, który j¹ potr¹ci³ kilka lat temu. Niby nic
siê nie sta³o. Samochód uszkodzi³ Basiê niezbyt mocno  trochê siniaków
i oderwany opuszek palca, który lekarze pieczo³owicie przyszyli. Wydawa³o siê, ¿e wszystko wróci³o do
normy. Basia wiod³a dalej ¿ycie zwariowanej nastolatki, by³a dusz¹ towarzystwa, wiecznie j¹ gdzie nosi³o. Po
kilku miesi¹cach u Basi rozpoznano
cukrzycê poszokow¹. Basia niespecjal-
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nie siê ni¹ przejê³a. Mia³a braæ cztery
zastrzyki dziennie, bra³a dwa. Mia³a
mieæ dietê, nie zwraca³a na ni¹ uwagi. Spotkania z przyjació³mi, matura
w liceum spo³ecznym, potem Wydzia³ Protetyki Stomatologicznej w Studium Medycznym, dwa miesi¹ce po
jego ukoñczeniu lub  to wszystko
by³o wa¿niejsze ni¿ cukrzyca. I nagle,
cztery lata temu, zaczê³a traciæ wzrok.
wiat przygotowywa³ siê do jesieni,
drzewa nabiera³y kolorów, a jej rozmazywa³o siê wszystko. Nie mog³a czytaæ gazet, ogl¹daæ telewizji. Badania
jedne, drugie. Okaza³o siê, ¿e na dnie
oka s¹ zmiany, na ciele szklistym du¿o wylewów. W bia³ostockim szpitalu lekarze zrobili jej operacjê laserem.
Ale le. Tak stwierdzili potem lekarze
w Katowicach i Warszawie. W miêdzyczasie zorientowa³a siê, ¿e jest w ci¹¿y, ale nie zd¹¿y³a siê nawet ucieszyæ. Wszystko dzia³o siê tak szybko.
W sierpniu zaczê³a lepn¹æ, potem poroni³a, potem pojawi³a siê jaskra. Oczy
opuch³y, cinienie ogromnie podskoczy³o, g³owê rozsadza³o z bólu. W listopadzie nie widzia³a ju¿ nic.
 P³aka³am? Nie mia³am czasu siê
nawet nad sob¹ rozczulaæ. Ci¹gle co
spada³o na g³owê. Koñczy³o siê jedno,
zaczyna³o drugie...  mówi Basia.
Rozpacz przysz³a póniej. Siedzia³a
sama w domu. M¹¿ wychodzi³ na ca³y dzieñ do pracy, znajomi, których kiedy wokó³ Basi by³o mnóstwo  zniknêli. Zosta³y tylko dwie sprawdzone
przyjació³ki. Za³ama³a siê. Ca³e dnie
przesypia³a. Wstawa³a w nocy, kiedy
ca³y dom spa³ i chodzi³a w kó³ko po
mieszkaniu. By³a cyniczna i nieznona.
Myla³a o samobójstwie. Ale Basia ma
mocny charakter.  Albo jestem zbyt
wielkim tchórzem  mieje siê teraz. 
W ka¿dym razie ponure myli mi
przesz³y. To po czêci kwestia usposobienia, po czêci wyjcie do ludzi,
turnus rehabilitacyjny, no i nadzieja.
Bo Basia na przekór wszystkim wierzy, ¿e odzyska wzrok tak samo na-

gle, jak go straci³a. I choæ k³opoty siê
nie skoñczy³y  przyczepi³y siê jeszcze
problemy z nerkami, bolesne dializy,
wreszcie przeszczep nerki i trzustki 
Basia radoci mo¿e uczyæ innych.
Kaowiec i Janko Muzykant
Janina Iwaniuk. Drobna staruszka
o kruchym ciele. Za to pogod¹ ducha mog³aby obdzieliæ kilka innych
osób. Ostatnio policzy³a: nie widzê
wiata od 75 lat. Ale kolory pamiêtam. I to jak dobrze!
To by³o w 1926 roku. Szecioletnia Janina zachorowa³a na zapalenie
opon mózgowych na tle ropnym. Przesta³a widzieæ. Dzieciñstwo w rodzinnym Szepietowie Podlenym nie by³o najweselsze.  Mama mnie bardzo
kocha³a, ale otoczenie by³o takie przykre... Dzieci dokucza³y okropnie,
odrzuca³y mnie od swoich zabaw,
przezywa³y: lepak.
Po dwóch latach Janina pojecha³a
do zak³adu dla niewidomych w Laskach. Tam skoñczy³a szko³ê podstawow¹ i redni¹. Do domu przyjecha³a dopiero po czterech latach.
Niechêtnie, bo w Laskach by³o jej bardzo dobrze, czu³a siê kochana i rozumiana. Ale pedagodzy zawyrokowali: kontakt z rodzin¹ trzeba mieæ.
Wiêc przyjecha³a.  A tu taka zmiana! Tata siê teraz mn¹ szczyci³, bo
umia³am ju¿ czytaæ i pisaæ. Nikt mi ju¿
nie dokucza³. A i ja sama by³am
pewniejszym dzieckiem.
Chcia³a iæ na historiê. Do dzisiaj
przepada zreszt¹ za naukami humanistycznymi. Ale powtórzy³o siê zapalenie opon mózgowych. Maturê zdawa³a ju¿ le¿¹c. Na historiê nie posz³a.
Masa¿ystk¹ te¿ nie zosta³a. Za s³aba
jeste  odradzali jej nauczyciele.
Co wiêc zrobiæ z ¿yciem?  zastanawia³a siê pani Janina. W tym czasie kolega z klasy laskowskiej, Józef
Stroiñski, organizowa³ w Bia³ymstoku
spó³dzielniê pracy dla niewidomych,
produkuj¹c¹ liny, szczotki. Zapropo-

b a r i e r y
nowa³ Janinie pracê. Mia³a pracowaæ
trochê na produkcji, trochê jako kaowiec. Przyjecha³a do Bia³egostoku.
Tu ju¿ od omiu miesiêcy pracowa³
Józef Iwaniuk, szczup³y brunet spod
Gródka. Przez nieca³y rok zd¹¿y³ ju¿
nawet zostaæ przodownikiem pracy.
Józef straci³ wzrok jako dziesiêciolatek. W 1944 olepi³ go niewypa³. Pe³no by³o ich w okolicznych lasach i
na drogach. Józef le¿a³ w szpitalu
prawie trzy miesiêce. Wyszed³ ju¿
w ciemnoci. Czasem tylko widzia³
wiat³o.  Siedzia³em w domu, gra³em na skrzypeczkach jak, nie przymierzaj¹c, Janko Muzykant. Trochê
uczy³ mnie wujek, lutnik. Przychodzi³a do cha³upy m³odzie¿, ja im przygrywa³em. I to by³o wszystko  opowiada pan Józef. Gdy po wojnie zaczêli
organizowaæ w Bia³ymstoku zak³ad pracy chronionej dla niewidomych  od
razu ruszy³ z rodzinnej wsi do miasta.
By³ rok 1952. W Bia³ymstoku zawi¹zywa³a siê spó³dzielnia, powstawa³ Polski Zwi¹zek Niewidomych. Janina i Józef byli jednymi z pierwszych
cz³onków.
Budzik gada po polsku
Prawie pó³ wieku póniej o Polskim Zwi¹zku Niewidomych us³yszy
Basia, m³oda mê¿atka, dochodz¹ca do
siebie po szoku wywo³anym nag³¹ lepot¹. W³anie w siedzibie PZN, przy
ul. Malmeda 8, co jaki czas krzy¿uj¹ siê drogi Iwaniuków i Basi. Choæ
wcale nie musz¹ o tym wiedzieæ.
Basina przygoda z PZN zaczê³a
siê niewinnie. Piêæ lat temu kto z rodziny kupi³ do domu gadaj¹cy budzik.
Budzik godzinê obwieszcza³ po angielsku. Ot, gad¿et, w³aciwie niepotrzebny. Po roku, kiedy Basia nie widzia³a ju¿ nic, budzik zrobi³ siê strasznie
wa¿nym przedmiotem. Ale ile¿ mo¿na nosiæ go w kieszeni? Basia chcia³a, by zegarek by³ mniejszy, a najlepiej gdyby gada³ po polsku, choæ
przecie¿ z angielskiego w szkole by-

³a dobra. Którego razu w Ko³obrzegu, w sanatorium, Basia  ju¿ niewidoma  us³ysza³a w pobli¿u lakoniczny g³os automatu: godzina 10.35.
Po polsku. A gdy m¹¿ powiedzia³ jej
jeszcze, ¿e gadaj¹cy zegarek jest miniaturowy i ma go na rêku siedz¹cy
obok pan, Basiê to zaciekawi³o. Sk¹d
go ma? Pan opowiedzia³ o sklepach
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych. Wróci³a do Bia³egostoku, dowiedzia³a
siê, gdzie jest siedziba Zwi¹zku. Pocz¹tkowo wpada³a tylko do sklepu po
ksi¹¿ki, ig³y brajlowskie. Raz pojecha³a na turnus rehabilitacyjny, gdzie
nauczy³a siê Braillea. Dzisiaj Basia jest
w Zarz¹dzie Klubu M³odych PZN.
 Nie mog³am siedzieæ w domu z za³o¿onymi rêkami. Dowiedzia³am siê, ¿e
mo¿na pomagaæ innym. ¯e jest wolontariat. I tak siê zaczê³o  opowiada
Basia. Razem z kolegami organizuje
ogniska, spotkania, chce zorganizowaæ
kurs jêzyka angielskiego. Ale okaza³o
siê, ¿e... nie ma chêtnych.
Basia:  M³odzi niewidomi boj¹ siê
wychodziæ z domów. S¹ strasznie
zamkniêci w sobie. Nie przychodz¹,
choæ wysy³amy zaproszenia. Chodzê
do ich domów, próbujê przekonywaæ,
wyci¹gaæ na spotkania.
Przysz³a pani do okienka
Piêædziesi¹t lat wczeniej takie same problemy mieli pañstwo Iwaniukowie. Walczyli z marazmem niewidomych. Nie czekali na gwiazdkê
z nieba, zakasali rêkawy i zabrali siê
za montowanie zespo³u artystycznego. W dniach wolnych od pracy ca³a gromada razem z widz¹cymi znajomymi jedzi³a po najbardziej zapad³ych
wioskach i dawa³a koncerty.
 Chcielimy pokazaæ, ¿e niewidomi co potrafi¹. ¯e nie s¹ to biedacy
siedz¹cy w k¹cie. Ale w wioskach rzeczywicie tak by³o. Z cha³up ledwo
wyci¹galimy takie lepe biedaczyny. Wielu siê ba³o. Sz³a fama, ¿e niewidomych na myd³o bior¹. Takie
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http://republika.pl/syntezatorek/  Programowa synteza mowy jêzyka polskiego
typu text-to-speech. Autor
strony pisze: Zastosowanie
syntezatorów mowy. Obecnie
zastosowanie syntezatorów
mowy staje siê coraz szersze.
Syntezatory mowy s¹ bardzo
pomocne dla osób niewidomych i niedowidz¹cych, jednak s¹ one tak¿e niezast¹pione w innych sytuacjach. Otó¿
coraz czêciej spotyka siê
mo¿liwoæ g³osowej komunikacji maszyny z cz³owiekiem.
Przyk³adem mo¿e byæ bankofon, czyli urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce klientowi uzyskiwanie za porednictwem
telefonu informacji o stanie
w³asnego konta. W niedalekiej przysz³oæ bankofony bêd¹ powszechn¹ ofert¹ wszystkich polskich banków.
Syntezatory mowy s¹ wykorzystywane w serwerach fonicznych, gdzie s³u¿¹ one do
przekazania rozmaitych informacji u¿ytkownikowi. Mog¹
to byæ przyk³adowo informacje dotycz¹ce repertuaru kin,
aktualnych ofert cenowych
i asortymentowych, og³oszeñ,
ró¿nych porad, regulaminów,
godzin otwarcia, aktualnych
kursów walut i papierów
wartociowych, potrzebnych
dokumentów w dzia³alnoci
gospodarczej, wyrobienia dowodu osobistego, paszportu,
prawa jazdy, itd. Na stronie
udostêpniam samorozpakowuj¹c¹ siê now¹ instalacyjn¹
wersjê testow¹ mojego syntezatora mowy DANT 1.6 (³¹cznie ok. 5,5 MB).
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http://kdn.idn.org.pl/  Internet dla niewidomych. Autor serwisu, Jacek Zadro¿ny,
pisze w s³owie wstêpnym:
Niniejszy serwis internetowy
przygotowa³em specjalnie dla
osób niewidomych i s³abowidz¹cych. Zawiera on stale aktualizowane informacje o dostêpnym oprogramowaniu
i sprzêcie stworzonym lub
mo¿liwym do wykorzystania
przez osoby z dysfunkcj¹
wzroku. Do³o¿ê wszelkich
starañ aby serwis by³ jak najbardziej aktualny i postaram
siê odpowiedzieæ na wszystkie zadane pytania.
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oto zasz³oci po wojnie zosta³y. Musielimy ich przekonywaæ, ¿e to nieprawda  opowiada pani Janina.
Przez lata pani Janina prowadzi³a
w spó³dzielni niewidomych zespó³ recytatorski. Trzeba by³o stworzyæ repertuar. Wszystkiego nauczyæ.  Ludzie nawet mówiæ nie umieli poprawnie,
ka¿dy gada³ sobie co tam w swojej
gwarze. A có¿ dopiero piewaæ. Ale
stworzy³ siê chór, potem z chóru wy³oni³ siê tercet ¿eñski i kwartet mêski. Ona piewa³a w tercecie, on w
kwartecie. Pan Józef dodatkowo jeszcze przygrywa³ piewakom. Na skrzypcach ju¿ graæ umia³, potem nauczy³ siê
akordeonu, a jak mu siê znudzi³o 
to przerzuci³ siê na instrumenty dête.
Gra³ na klarnecie, okarynie, saksofonie. Trochê poduczy³ go kolega ze
szko³y muzycznej, trochê uczy³ siê sam.
Lata ca³e koncertowali na Podlasiu. Odgrywali skecze. Józef by³ kasjerem na dworcu, a Janina wybredn¹ podró¿n¹, doprowadzaj¹c¹ urzêdnika
do pasji. Takie artystyczne zbratanie
musia³o siê wreszcie skoñczyæ uczuciem. Janina i Józef najpierw zaprzyjanili siê g³êboko, a potem pokochali. Po 13 latach znajomoci szli powa¿ni
i przejêci do lubu. Ona w skromnej
bia³ej sukience, wyszywanej cekinami,
on w czarnym garniturze, szytym na
miarê.  I tak ¿yjemy sobie ju¿ razem
prawie 40 lat. Spokojniutko, cichutko. Nie zawadzamy nikomu. Ju¿ siê
zbli¿amy do koñca. Choróbska siê czasem przyczepi¹, cz³owiek myli  pewnie to ju¿. Ale potem mylimy sobie
oboje z Kocikiem:  No jak¿e to tak?
Jedno odejdzie, a drugie zostanie? Przecie¿ my nie mo¿emy siê roz³¹czyæ 
umiecha siê pani Janina.
Basia ma Marka
Wyrwa³am go zza baru  mieje siê
Basia, opowiadaj¹c o swoim mê¿u,
Marku.
Siedem lat temu razem z kuzynami z Siemiatycz posz³a do miejscowe-

go baru. Z barmanem flirtowa³a tak
zapamiêtale, ¿e zawróci³a mu w g³owie dokumentnie.
Basia:  Czasem sobie narzekam.
Ale to wspania³y cz³owiek. Dobry, ciep³y, daj¹cy poczucie bezpieczeñstwa...
O jego niezwyk³oci nie omieszka
mnie te¿ informowaæ spo³eczeñstwo.
Niektórzy mówi¹:  Ale¿ ma pani wspania³ego mê¿a. Wtedy budzi siê we
mnie diabe³.  Bo co, nie zostawi³
biednej niewidomej jak inni?  z¿ymam siê.  Przecie¿ ja te¿ jestem wspania³a. Dlaczego nikt nie powie: Jaka
ona niezwyk³a, umyje okna, sprz¹tnie
w domu, obiad ugotuje bez niczyjej
pomocy... Poz³oszczê siê trochê, potem mi przechodzi. A Marek siê tylko mieje, przytula mnie i mówi: Oj,
Basia. Przeszkadza mi tylko, ¿e jest
pracoholikiem. Od witu do nocy
gania robi¹c prace zlecone z zakresu
konserwacji. Nie dba o zdrowie, choæ
go o to proszê. A przecie¿ dorobi³
siê ju¿ zapalenia miênia sercowego
po przechodzonej grypie.
Kiedy Basia le¿a³a w szpitalu. Kto
co komu opowiada w s¹siedniej
sali. I nagle Basia s³yszy swój ¿yciorys. Dobiegaj¹ j¹ s³owa: Ma mê¿a...
Wspania³y w sumie cz³owiek, ale mo¿e on jest z³y, tylko odgrywa wspania³ego? Teraz, jak jest ju¿ niewidoma, mo¿e robiæ co chce... Mo¿e j¹
zdradza? W koñcu by³ barmanem, ona
wziê³a go z baru.
Le¿a³a i czu³a, jak d³onie zaciskaj¹
siê jej w piêci. Czy nikt nie mo¿e zrozumieæ, ¿e jak ludzie siê kochaj¹, to
i nag³a utrata wzroku nie przeszkadza?
Ale kiedy go zapyta³a:  Czy ty
nie jeste aby ze mn¹ z litoci? Marek na to lakonicznie:  Gdybym
mia³ siê tylko gryæ przy tobie i drêczyæ, to bym z tob¹ nie by³.
Marek k³opoty dusi w sobie. Ale
zawsze zdradza³a go twarz. Gdy Basia jeszcze widzia³a, od razu wiedzia³a, co siê wiêci. Teraz Basia nie
widzi. Wiêc mówi tak:  Marek, mu-
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sisz mi mówiæ wszystko, co mylisz.
Przecie¿ ja nie widzê twojej twarzy.
 I mówi?  pytam.
 Gdzie tam. Jest niereformowalny.
Teraz Basia postanowi³a udowodniæ wszystkim, ¿e te¿ jest niezwyk³a:
 Idê na studia  zakomunikowa³a przed rokiem rodzinie. Marek siê
nie zdziwi³. Tylko rodzina pyta³a: 
Czy ty sobie poradzisz?
 Och, jak mnie to pytanie denerwuje  z¿yma siê Basia.  Poka¿ê wam
wszystkim, ¿e sobie poradzê.
Teraz studiuje zaocznie pedagogikê na Uniwersytecie w Bia³ymstoku.
Jako jedyna niewidoma na wydziale.
Spacer na Jurowieck¹
Czêsto w nocy Iwaniuków budzi
syrena wyj¹cej karetki, jad¹cej w kierunku szpitali na Sk³odowskiej. Sen
odchodzi, a oni znów zastanawiaj¹
siê czy dobrze zrobili, nie zamieniaj¹c kiedy tego mieszkania na inne,
w dzielnicy oddalonej od ha³aliwego centrum. Ale potem przypominaj¹ sobie o parku. Jak docieraliby
na Planty mieszkaj¹c gdzie daleko?
Od 30 lat odwiedzaj¹ je regularnie.
Pan Józef bierze laskê, pani Janina
opiera siê na ramieniu mê¿a i id¹. 
Sama nie wychylê nosa za próg.
Bojê siê. Wpadnê na kogo, to bêdzie ur¹ga³, ¿e pijaczka? Ja nie umiem
siê lask¹ pos³ugiwaæ. Nie mam orientacji.
Pan Józef wtr¹ca:  Niewidomy bez
laski komicznie wygl¹da. Nie wiadomo, czy pijany, czy chory. Idzie niepewnym krokiem...
Sam jest odwa¿niejszy. Kilka razy
wybra³ siê do siostry na wie. Doszed³
na dworzec. Kupi³ bilet, wsiad³ w autobus. Jako trafi³.
Opowiadaj¹ na przemian:
 Ludzie pomagaj¹. Powiedz¹, kiedy przejæ przez przejcie. Jak jest
sygnalizacja dwiêkowa, to ju¿ sami
sobie radzimy... (to pani Janina).

 A jak idziemy na rynek na Jurowieckiej, to powiedz¹, gdzie schodki. Sprzedawcy pomagaj¹ dotrzeæ do
stoiska. Podejd¹, zapytaj¹, co trzeba...
(to pan Józef).
 A jak chcemy kupiæ jakie ubranie, to idziemy do Centralu. Ekspedientki s¹ uprzejme, pomog¹, powiedz¹ jaki kolor, jaki fason. M¹¿
nie lubi garniturów kupowanych, to
prosimy o kupon materia³u. Ja rêk¹
dotknê i ju¿ wiem, czy to dobry gatunek, czy nie. Bierzemy i niesiemy
do krawca. Mamy ju¿ takiego sprawdzonego... (to pani Janina).
Murzyn jak zbawienie
Basia:  Przez ostatnie cztery lata
nie wychodzi³am sama do miasta. Ba³am siê wyjæ z lask¹. Wstydzi³am
siê. Nie ludzi starszych, a dzieci. ¯e
bêd¹ wymiewaæ, komentowaæ. Dlatego chcia³am mieæ psa. Trzy tygodnie
temu w domu pojawi³ siê Murzyn,
ogromny, czarny, przyjazny wilczur,
przywieziony z M³awy. Specjalnie szkolony na przewodnika niewidomych.
Basia zna na pamiêæ uk³ad ulic w centrum Bia³egostoku. Ma poczucie przestrzeni. Potrzebowa³a jeszcze tylko poczucia pewnoci. A takie daje pies.
Teraz wymyla nastêpn¹ wyprawê.
nieg w hali
Gdyby nie ha³asy za oknem, Iwaniukowie lubiliby swoje mieszkanie
bez zastrze¿eñ. Ale nawet o nich zapominaj¹, gdy przypomn¹ sobie ciê¿kie czasy w po³owie lat 50. Pracowali w wielkiej hali, w której okna
zatykano papierem. Wieczorem odgradzali maszyny tylko kotar¹ i w tej
samej hali k³adli siê spaæ. Najgorzej
by³o w zimie. Dmuchn¹³ wiatr, papier
z okna spada³, nieg wlatywa³ do rodka. Wszyscy dr¿eli pod cienkimi ko³drami, okutani w ciep³e rzeczy, wszystkie jakie mieli. Janina mdla³a z g³odu.
 Za darmo by³a tylko kawa bez cukru. Wy¿ywienia dosta³e tyle, na ile
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http://www.biblioteka-pzn.org.pl  Biblioteka Centralna Polskiego Zwi¹zku Niewidomych. Na stronie czytamy:
Dzieñ dzisiejszy BC PZN to nieustaj¹ca troska o jej ci¹g³y rozwój
ilociowy i jakociowy. W poszczególnych dzia³ach Biblioteki
mamy zgromadzone: 40 tys. woluminów ksi¹¿ek brajlowskich
(ok. 5 tys. tytu³ów), ok. 500 tys.
kaset z nagraniami ksi¹¿ki mówionej, ok. 15 tys. woluminów
w dziale tyflologicznym, kilkaset
pozycji ksi¹¿kowych i czasopism
w dziale zbiorów zapisanych
systemem cyfrowym (na dyskietkach komputerowych). Przy Bibliotece istnieje muzeum tyflologiczne posiadaj¹ce w swych
zbiorach setki eksponatów zarówno z zakresu artystycznej
dzia³alnoci osób niewidomych,
jak te¿ wzorców sprzêtu rehabilitacyjnego niezbêdnego w ¿yciu
niewidomego.
Z us³ug Biblioteki korzystaj¹ niewidomi zarówno z Polski jak i z
zagranicy. Ksi¹¿ki udostêpniane
s¹ na trzy sposoby:
 osobisty kontakt z bibliotek¹,
 czytelnicy spoza Warszawy
otrzymuj¹ ksi¹¿ki drog¹ pocztow¹,
 osobom w najtrudniejszej sytuacji zamieszka³ym w Warszawie
i okolicach regularnie dostarcza
siê ksi¹¿ki wykorzystuj¹c biblioteczny samochód.
Z us³ug biblioteki korzysta ³¹cznie ok. 5 tys. osób.
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http://republika.pl/poradnia/wsn/aktywizacja.htm Aktywizacja Zawodowa Osób
Niepe³nosprawnych Wzrokowo. Czytamy: Praca zawodowa ma dla osób niepe³nosprawnych wzrokowo nie
tylko wymiar ekonomiczny,
lecz jest równie¿ elementem
rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej. Konkretne przepisy, odpowiednie ustawy, artyku³y fachowców na temat
podejmowania pracy przez
osoby niepe³nosprawne
wzrokowo.
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zapracowa³e. Za wszystko trzeba by³o samemu p³aciæ. Tak by³o jeszcze
siedem lat po wojnie. Nie by³o ¿adnych zapomóg, ¿adnych funduszy 
opowiadaj¹ Iwaniukowie.  Pañstwa
los niewidomych nie obchodzi³. Dopiero pod koniec lat 60. zaczê³o siê
zmieniaæ. Spó³dzielnia przeprowadzi³a siê do lepszego miejsca. W 1964 r.
pani Janina dosta³a mieszkanie. Po 10
latach byli wreszcie na swoim.
Dzieñ Basi
Czasem robi niadanie Markowi.
Potem s³ucha radia, ogl¹da telewizjê
(Basia nie powie: s³ucham telewizjê.
Powie: ogl¹dam telewizjê. Bo ka¿de
s³owo dla niej od razu oznacza obraz).
Potem spaceruje z psem, wreszcie
siê uczy i przepisuje notatki. To mo¿liwe, bo Basia ma komputer ze specjalnym programem dla niewidomych
Homer. Najpierw skanuje materia³y
drukowane do studiów, potem zasiada przy komputerze, a ten zaczyna do
niej gadaæ. Czyli czyta teksty.
Komputer jest wietn¹ spraw¹,
tylko ma jeden feler. Nie chce czytaæ
notatek kole¿anek. Nie obchodzi go
rêczne pismo. A jak wiadomo, notatki od znajomych to skarb bezcenny
 ¿artuje Basia. Nagrywa wiêc te¿ wyk³ady na dyktafon. A potem wpisuje
do komputera.
Potem obiad. Basia eksperymentuje. Ostatnio zrobi³a kotlety z pieczarek, kukurydzy i kalafiora. Przepis:
ugotowaæ kalafior, rozgnieæ w miseczce, pokroiæ pieczarki, dodaæ kukurydzê z puszki, wbiæ jajko, zagnieæ,
uformowaæ kotlety. Potem czekanie
na mê¿a. Czytanie ksi¹¿ek.
Wczeniej na ksi¹¿ki nie mia³a czasu, teraz czyta je na okr¹g³o. A w³aciwie s³ucha, bo wszystkie s¹ nagrane na kasety. Teraz s³ucha Psychologii
ma³¿eñstwa. I od razu przerabia w praktyce.
 Biedny Marek  mieje siê Basia.
 Mnóstwo w tej ksi¹¿ce porad, jak

stworzyæ ma³¿eñstwo lepsze, doskonalsze. Dowiedzia³am siê np. ¿e ja swego mê¿a nie kocham bezwarunkowo. Bo nie kocham jego u³omnoci.
A mog³abym. Tak pisz¹ w ksi¹¿ce. Wiêc
¿eby go kochaæ bezwarunkowo, to muszê teraz kochaæ jego wady. Np. to,
¿e wyrzuca skarpetki za kosz, zamiast do kosza.
Czyta te¿ ksi¹¿ki sensacyjne i horrory. Czasem idzie z Markiem do kina. Czasem zaci¹gnie go na gie³dê staroci, bo Marek jest kolekcjonerem
monet, wiêc wypatruj¹ czego nowego. A tak w³aciwie to Basia nie
ma na nic czasu. Ostatnio zapisa³a
siê jeszcze na konie.
Dzieñ Iwaniuków
U nas dzieñ podobny do dnia. To
zdanie pana Józefa.
Rano zakupy, potem niadanie, telewizja, przygotowywanie obiadu, wreszcie obiad, znowu telewizja, s³uchanie
ksi¹¿ek. I dzieñ zleci. Oboje pasjami
ogl¹daj¹ polskie seriale: Klan, Plebaniê. I teleturnieje. Jeszcze zanim
padnie odpowied z ekranu, Iwaniukowie ju¿ rzucaj¹ podpowiedzi. wietnie siê przy tym bawi¹. Siedz¹ obok
siebie na wersalce, opieraj¹ siê wygodnie. Odpoczywaj¹. Ale najbardziej lubi¹ czytaæ. Niektóre ksi¹¿ki to nawet
po kilka razy. Po pierwsze polska
klasyka. A potem wszystko, co im wpadnie w rêce w Bibliotece Ksi¹¿ki Mówionej: Mann, Shaw, Balzac. Teraz
z czytaniem troszkê przystopowali.
Pan Józef:  Przeczytalimy ju¿ chyba wszystko, co nagrano. Poczekamy,
a¿ wydadz¹ co nowego.
Pani Janina rozmarza siê:  Lubiê
takie godziny, kiedy nie mam ju¿ nic
na g³owie. Jestemy po obiedzie, ju¿
pozmywane. Czas beztroski, swoboda... Pan Józef wtedy majsterkuje.
Wszystko w domu zreperuje. Krany
i szafki sam zmajstrowa³. Bezpieczniki umie wykrêciæ, naprawi ¿elazko, prodi¿ starego typu.
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 Sk¹d to wiem? Hmm. ¯yjê i wiem.
Wo³odyjowski mówi³ tak: ¯yjê, mam
rozum i mylê. I ja te¿. Jeszcze s¹
pomoce, np. centymetry brajlowskie.
Trzeba pokombinowaæ te¿ troszkê. Ale
gniazdka to ju¿ bojê siê dotkn¹æ. Nie
zmontujê te¿ sznura trzy¿y³owego.
Tu trzeba wiedzieæ jaki kolor ¿y³ki.
Popo³udniem wpadn¹ s¹siedzi. Czasem to beztroska pogawêdka, czasem
powa¿ne rozmowy. Józef:  Ludzie
maj¹ trochê problemów. I trzeba pos³uchaæ.
Szmer szmerowi nierówny
Niewidomy ma swoje w³asne mapy. Np. mapê dwiêków. Dwiêki dziel¹ siê na przyjazne  te oswojone i niepokoj¹ce  te nieznane. Swojskie s¹
kroki bliskich. Ich pukanie do drzwi.
Marek  m¹¿ Basi  chodzi pewnie,
nie za szybko, nie za wolno. Do
drzwi ich wspólnego mieszkania nie
puka, bo ma klucze. Mama, która
czasem wpadnie  chodzi wolno i cicho, ale do drzwi puka szybko i ostro.
Starsza siostra na drzwiach bêbni melodyjki. Za ka¿dym razem inne. M³odsza te¿ wystukuje melodyjki, ale ciszej.
Niepokoj¹ce s¹ nieznane szmery.
Basia bardzo ich nie lubi. Wczeniej zapamiêtane odg³osy samochodów, przechodz¹cych ludzi  mog¹ od biedy byæ.
Gorzej z szelestem. Ale te¿ nie ka¿dym.
Bo ju¿ np. szum lasu jest koj¹cy.
Pani Janina pamiêta kolory, ale
teraz widzi tylko ciemnoæ. Pan Józef te¿. Ale Basia ju¿ nie. Basia widzi ró¿ne odcienie szaroci, czerñ i biel.
Nawet jak zamyka oczy to widzi wiate³ka.  Czasem w lewej czêci oka
zapala mi siê ¿arówka. Za ka¿dym razem inaczej. Ka¿dy dzieñ jest niespodziank¹, bo nie wiadomo z której strony wyskoczy kolor.
Marzenia Iwaniuków
Marzy im siê wyprawa do lasu. Taka jak kiedy, przed laty, gdy byli u siostry pana Józefa. Poszli g³êboko w las,

szwagier siê przestraszy³, ¿e siê zgubi¹,
jedzi³ po lesie motorem, szuka³. A
oni nie mieli zamiaru siê gubiæ.
Pani Janina posz³aby jeszcze do teatru. Ale si³y ju¿ nie te.
Na koniec jeszcze jedno marzenie:
 M¹¿ jest cz³onkiem Stowarzyszenia
Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny.
Staralimy siê o jakie drobne odszkodowanie, tak jak pracuj¹cy na robotach w Niemczech. Ot, dodatek do renty. Pisalimy w tej sprawie do pos³ów,
prezydenta. ¯adnej odpowiedzi. Wreszcie szczêcie siê umiechnê³o. Prezydent podpisa³ ustawê. Ale prawie natychmiast j¹ zamro¿ono, z racji trudnej
sytuacji finansowej. My to rozumiemy.
Trzeba zaciskaæ pasa. Tyle, ¿e cz³onków stowarzyszenia ubywa. Z 1200 zosta³o 310. Wreszcie nikt nie zostanie...
Marzenia Basi
Po pierwsze: muszê widzieæ. ¯yjê
t¹ nadziej¹. Mam podstawy. Po przeszczepie nerki i trzustki cukrzyca siê
cofnê³a. Cukry ju¿ nie nawarstwiaj¹
siê w organizmie. Wygl¹da na to, ¿e
zmiany w dnie oka zaczê³y siê cofaæ. Lekarz mówi: Pani Basiu, dzieje
siê to tak szybko, ¿e a¿ ³apiê siê za
g³owê.
Po drugie: Chcê pojechaæ z Markiem do Kopenhagi do parku Tivoli. I do Francji. I jeszcze na pla¿ê do
Grecji.
Po trzecie: chcia³abym wreszcie
pójæ sama do sklepu z ciuchami i perfumami. Kupi³abym sobie jakie wdzianko o wyrazistej fakturze. Nic g³adkiego. I nic czerwonego. Wybiorê
siê tam ju¿ nied³ugo. Wezmê Murzyna i powêdrujemy. Ale na razie muszê poczekaæ, a¿ nieg stopnieje.
Nie czujê krawê¿nika, nie wiem, gdzie
jest wysepka. Pies te¿ nie wie. Poczekamy, a¿ przyjdzie wiosna.
Monika ¯MIJEWSKA
Fot. Grzegorz D¹browski
Gazeta w Bia³ymstoku
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http://www.cedr.org.pl/ 
CEDR Stowarzyszenie Niewidomych i S³abowidz¹cych.
Misja Stowarzyszenia: Poprzez wspólne, zorganizowane dzia³anie wszystkich zainteresowanych osób,
zmierzamy do:
 stworzenia niewidomym
i s³abowidz¹cym mo¿liwoci
ich edukacji i rehabilitacji,
przede wszystkim w miejscu
zamieszkania;
 poprawy wizerunku oraz
zmiany w myleniu i postrzeganiu niewidomych i s³abowidz¹cych;
 ich pe³nej integracji ze spo³eczeñstwem na wszystkich
p³aszczyznach ¿ycia;
 rozwoju kulturalnego, artystycznego, sportu i turystyki;
 promowania wykorzystania
techniki i komputerów w ¿yciu codziennym, nauce i pracy zawodowej;
 przeciwdzia³ania dyskryminacji i bezrobociu oraz
ochrony ich interesów zawodowych i spo³ecznych.
Do naszego grona zapraszamy pomys³owych ludzi, nie
boj¹cych siê iæ pod pr¹d,
trzymaj¹c siê oczywicie nurtu, którzy sw¹ inicjatyw¹,
chc¹ przyczyniæ siê do osi¹gniêcia powy¿szych celów.
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Spowied
w drewnie
F

rasobliwy:  I jak tam? Co
mi teraz strugasz? Rych³o
bede? Rzebiarz:  A co
ci tak wartko? Frasobliwy:
 wiat muse odkupiæ. W grzechu jest.

Tak sobie z góralska w Bia³ymstoku pogadywali wczoraj Chrystus
Frasobliwy i rzebi¹cy go wi¹tkarz.
Gwarzyli za na tyle g³ono, ¿e na scenie kina Forum o¿yli drewniani anieli i wiêci.
Spektaklem Spowied w drewnie
Jana Wilkowskiego, wystawionym
przez Teatroterapiê z Lublina, zaczê³y siê wczoraj XVI Dni Sztuki Wspó³czesnej organizowane przez Bia³ostocki Orodek Kultury i galeriê Arsena³.
Piêknie siê zaczê³y, przyznajê, bo
te¿ i dawno nie widzia³am ju¿ spektaklu tak czystego emocjonalnie i wizualnie. W czym tkwi tajemnica owej
czystoci uczuciowej i formalnej? A
no byæ mo¿e w tym, ¿e aktorzy wystawiaj¹cy Spowied..., to uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej
Teatroterapia, od kilku lat dzia³aj¹cych przy lubelskim Teatrze im. J.
Osterwy. To jedyne w Polsce takie
warsztaty dla osób niepe³nosprawnych. Nie umiem oceniæ, czy spektakl ten to wielkiej wagi przedsiêwziêcie terapeutyczne. Ale artystyczne 
na pewno.

Oto w warsztacie pe³nym niedostruganych figur wiêtych zgorzknia³y wi¹tkarz zaczyna rzebiæ Jezusa.
Niespecjalnie mu to idzie. £aski bo¿ej w sobie nie mam  mówi markotnie.  Ani zachwytu.... Jezus musi popêdzaæ rzebiarza: Strugaj Jasiu,
strugaj. Spieszyæ siê trzeba.. Wiejski
wi¹tkarz ze z³oci¹ powiada:  Z takiego drewna to mo¿esz byæ tylko frasobliwy.  Frasobliwy?! Za co?  denerwuje siê Chrystus.  Za wiat. ¯e
nie jest tak, jak ma byæ  odpowiada rzebiarz.
Na takie dictum przeciw wi¹tkarzowi wystêpuj¹ rzeby  wiêci,
którzy maj¹ do rzebiarza pretensjê,
¿e zrobi³ ich brzydkimi, przykrótkimi,
krzywymi. Jest w tym spektaklu krzykliwa Genowefa, co p³acze, ¿e Chrystus przymierza siê zaj¹æ jej kapliczkê. Jest Florian pokrêcony. Jest wielu
innych wiêtych. Jest Chrystus niedokoñczony, wyrozumia³y dla ludzkich s³aboci. Ca³y ten wiatek postaci niedostruganych, niezgrabnych,
jednoczenie pe³nych wzruszaj¹cej
prostoty sugestywnie wypada w interpretacji lubelskich aktorów. Bo
te¿ i o kim opowiada ta filozoficzna
przypowieæ, jak nie o nich samych,
ludziach niepe³nosprawnych? W sugestywnej scenografii aktorzy poruszaj¹ siê znakomicie.
Piêkno tego spektaklu, nasyconego ³agodn¹ satyr¹ i humorem, tkwi
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równie¿ w tym, ¿e pokazuje dwuznacznoæ naszej rzeczywistoci, w której
grzesznik mo¿e byæ wiêtym, a wiêty ludzkim. Za u³omnoæ cz³owieka
niepe³nosprawnego mo¿e staæ siê 
tym razem w rzeczywistoci teatralnej
 nawet zalet¹. Warto by³o zobaczyæ.
Rozmowa z twórcami
Spowiedzi w drewnie
Monika ¯mijewska, Gazeta
w Bia³ymstoku: Jak wa¿ny
jest w terapii teatr?

Maria Pietrusza-Budzyñska (terapeutka Warsztatów Terapii Zajêciowej):  Szeæ lat temu, kiedy
zaczynalimy teatroterapiê, moi podopieczni byli zupe³nie inni. Bardziej
zamkniêci. Teraz widzê, ¿e inaczej ¿yj¹, inaczej myl¹, inaczej siê poruszaj¹, inaczej ubieraj¹. Nawet jedz¹
inaczej. A przede wszystkim inaczej
myl¹. S¹ otwarci, maj¹ wiadomoæ
swojej sytuacji. Teatr pomóg³ im oczyciæ siê z bólu, który niesie ze sob¹
niepe³nosprawnoæ. Bolesna wiadomoæ: jestem inny zosta³a przez
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Fotografowa³a
Agnieszka Sadowska,
Gazeta w Bia³ymstoku
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teatr z³agodzona. Tym samym w naszym teatrze dokonuje siê cud najpiêkniejszej przemiany.

Uniwersalne dialogi, przysposobione
i wyuczone na pamiêæ sta³y siê ich
codzienn¹ gwar¹.

Wczeniej przygotowywalicie spektakle pantomimiczne. Spowied w drewnie to
pierwsze widowisko, w którym aktorzy mówi¹, i to gwar¹ góralsk¹...
M. P.-B.:  Dorastalimy do niego
przez piêæ lat. Nie moglimy go wystawiæ wczeniej z ró¿nych powodów,
m.in. z powodu nieumiejêtnoci aktorskich. Dochodzilimy do niego krok
po kroczku, poprzez wczeniejsze projekty. Kiedy jednak po wielu miesi¹cach zobaczy³am piêkne wyrzebione cia³a aktorów, ich pewnoæ,
pochodz¹c¹ z wiary w cia³o, zorientowa³am siê, ¿e nadszed³ czas, by z ca³¹ si³¹ swojego g³osu wypowiedzieli
uczucia i emocje, które w nich siê
nagromadzi³y przez wszystkie te lata. Jeden z uczestników warsztatów
powiedzia³ mi póniej, ¿e dziêki tej
sztuce i za pomoc¹ jej tekstu zaczêli
porozumiewaæ siê ze sob¹ na co dzieñ.

Czy granie w spektaklu co
w was zmieni³o?
Andrzej Rumiñski (26 lat, zagra³
Chrystusa Frasobliwego):  Pewnie,
¿e tak. Sta³em siê silniejszy, odwa¿niejszy, m¹drzejszy, bardziej przyjazny. Kiedy by³em zamkniêty w sobie, teraz coraz czêciej rozmawiam
z ludmi.
Mariusz M¹ka (27 lat, zagra³ wi¹tkarza):  To, ¿e gram w teatrze, doda³o mi odwagi, przywróci³o sens
¿ycia. Patrzê teraz na wiat radoniej. Widzê kolorowo. Kiedy tak nie
by³o, bardzo siê wszystkim przejmujê. A teraz skaczê z radoci do góry.
Na scenie zamieniam siê w wi¹tkarza, jestem nim w zupe³noci.
Lubicie graæ?
M. M.: Bardzo.
A. R.:  Dla mnie to jest cudna
i wspania³a rzecz. Zawsze chcia³em
jedziæ po Polsce i graæ na scenie. Kiedy na scenie gram drewnian¹ figurê
Chrystusa, któr¹ struga wi¹tkarz, to
w pewnej chwili naprawdê czujê, ¿e
stajê siê drewnianym Chrystusem.
Zawsze bardzo prze¿ywam wystêp.
Teraz, pod koniec spektaklu, mia³em
nawet ³zy w oczach. Gram Chrystusa, bo z wygl¹du najbardziej pasowa³em do roli. Ale na pocz¹tku nie
chcia³em  ze strachu. Tekstu by³o bardzo du¿o, prawie czterdzieci kartek.
Nie mog³em sobie wyobraziæ, ¿e siê
tego wszystkiego nauczê. Ale okaza³o siê, ¿e potrafiê. Æwiczylimy przez
dwadziecia miesiêcy. I nigdy siê nie
pomyli³em. Nie wiem, co bym robi³,
gdyby warsztatów nie by³o. Chyba bym
zg³upia³ w domu. Chodzi³bym od ciany do ciany. Od poniedzia³ku do pi¹tku moje ¿ycie jest bardzo barwne, co
siê dzieje. A jak przychodzi sobota
i niedziela, to nudzê siê straszliwie.
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Wszystkich, którzy chcieliby podj¹æ temat recepcji
sztuki osób niepe³nosprawnych lub polemizowaæ z tezami felietonu Tomasza Matuszkiewicza,
zapraszamy do dyskusji.
Mo¿na skorzystaæ z adresu e-mail autora  t.matuszkiewicz@interia.pl 
lub adresu redakcji podanego na stronie 3.
Tomasz Matuszkiewicz pisze: Zachêcam do dyskusji, proszê o uwagi i komentarze, czekam na
adresy znanych Wam
stron, bêd¹cych swego rodzaju kreacjami artystycznymi... Proszê o kontakt
wszystkich niepe³nosprawnych artystów, których
twórczoæ mo¿na znaleæ
w Internecie.
Wszystkie g³osy w dyskusji opublikujemy w nastêpnym numerze Nike.

http://www.idn.org.pl/user
s/mawolska/- Moje gobeliny i hafty, strona Ma³gorzaty
Wolskiej.
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Sztuka bez
kontekstu
C

zy istnieje wiat, w którym twórczoæ osób niepe³nosprawnych odbierana jest jako twórczoæ po
prostu, bez kontekstu kalectwa?

Twórczoæ osób niepe³nosprawnych rozwija siê niemal we wszystkich dziedzinach sztuki: malarstwie
i rzebie (m.in. plenery organizowane przez Stowarzyszenie NIKE w Lewkowie i Bia³owie¿y), literaturze (przyk³adem niech bêd¹ publikowane na
tych ³amach wiersze Sylwii Chor¹¿y), teatrze (np. olsztyñskie przedstawienia Bohdana G³uszczaka z lat
1959-89 z udzia³em g³uchoniemych
aktorów), muzyce (np. wydana w ubieg³ym roku, fantastyczna p³yta zespo³u Na górze z Domu Pomocy Spo³ecznej dla upoledzonych umys³owo
w Rzadkowie), a nawet filmie (na ekranach kin i telewizorów coraz czêciej pojawiaj¹ siê niepe³nosprawni
aktorzy, np. Piotr Swend  ch³opiec
z zespo³em Downa, Maciu w serialu TVP 1 pt. Klan, czy Christopher
Reeve  hollywoodzki gwiazdor znany g³ównie z roli Supermana, wci¹¿
aktywny zawodowo, choæ sparali¿owany po upadku z konia).
Podziwiaj¹, ale...
Aktywnoæ artystyczna jest dla
niepe³nosprawnych zarówno rodzajem psychicznej i fizycznej terapii,

jak równie¿ sposobem na godne i atrakcyjne ¿ycie w tzw. zdrowym spo³eczeñstwie. Jednak¿e efekty tej dzia³alnoci, animowanej  na co warto
zwróciæ uwagê  g³ównie przez osoby pe³nosprawne, tj. terapeutów, instruktorów, artystów istotne s¹ dla
wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa.
Upraszczaj¹c, osobom niepe³nosprawnym nadaj¹, b¹d przywracaj¹ sens
i chêæ ¿ycia, za u pozosta³ych prze³amuj¹ stereotypy czy lêki, jakie wywo³uje w wiadomoci zdrowego cz³owieka kontakt chorob¹, kalectwem.
Niestety, sztuka osób niepe³nosprawnych praktycznie nie funkcjonuje w spo³eczeñstwie bez kontekstu kalectwa twórcy, czy te¿ podkrelenia
jej terapeutycznej funkcji. Nawet artyci klasy Raya Charlesa  wybitnego, niewidomego pianisty i wokalisty, postrzegani s¹ w sposób
szczególny: choæ najczêciej jest to
podziw, to jednak nie pozbawiony zadziwienia. A Ludwig van Beethoven?
Niewiele osób potrafi cokolwiek powiedzieæ o jego twórczoci, ale zapewne wszyscy wiedz¹, ¿e stopniowo traci³ s³uch.
Równi w Internecie
Czy kiedy integracja przestanie
byæ s³owem-kluczem, a stanie siê faktem? Czy mo¿liwe jest, ¿e w relacji
dzie³o sztuki  odbiorca niepe³nosprawnoæ twórcy przestanie odgrywaæ rolê?
Marzenia? Czy na pewno?

f e l i e t o n
Byæ mo¿e taki wiat istnieje i coraz wiêcej osób, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, ma do niego dostêp.
Mowa oczywicie o rzeczywistoci
wirtualnej  wiecie, który powsta³
dziêki b³yskawicznemu rozwojowi Internetu, komputerowej sieci pozwalaj¹cej na publikowanie i wymianê informacji, myli czy idei, a wiêc tak¿e
dzie³ sztuki, praktycznie w czasie rzeczywistym, bez wzglêdu na fizyczn¹
odleg³oæ dziel¹c¹ porozumiewaj¹ce
siê osoby.
Badacze Internetu  kulturoznawcy, psycholodzy i socjolodzy, antropolodzy kultury  zauwa¿aj¹ ogromn¹ zbie¿noæ pomiêdzy relacjami
spo³ecznymi, jakie zachodz¹ w wiecie rzeczywistym i wiecie wirtualnym.
Dziêki takim sieciowym us³ugom,
jak grupy i kana³y dyskusyjne (np.
bardzo popularny w naszym kraju Gadu-Gadu), tzw. wiaty aktywne (w
Polsce takie projekty jak Habitat,
Active Worlds czy Bluxxsun, doæ
mocno zaawansowane technicznie
i wymagaj¹ce szybkich ³¹czy, nie bardzo siê przyjê³y), bezp³atna poczta
elektroniczna czy mo¿liwoæ niezwykle szybkiego i banalnie prostego zbudowania tzw. domowej strony internetowej
oraz
bezp³atnego
zamieszczenia jej na ogólnodostêpnym serwerze, mo¿na mówiæ o nowym spo³eczeñstwie  posiadaj¹cym charakterystyczny dla siebie jêzyk
(skróty jêzykowe, emotikony, sieciowy slang), w³asny kodeks honorowy i system prawny (net-etykieta), a nawet policjê (grupy osób
spo³ecznie pilnuj¹ce porz¹dku w sieci, tropi¹ce nadu¿ycia itp.).
Mimo tego, ¿e u¿ytkowników Internetu wci¹¿ ograniczaj¹ mo¿liwoci
wspó³czesnej techniki (np. korzystanie z klawiatury komputera wymaga
pewnej wprawy), to si³a relacji zachodz¹cych pomiêdzy mieszkañcami
cyberwiata jest coraz wiêksza: co-

raz wiêcej osób postrzega funkcjonowanie w spo³ecznoci sieciowej z równ¹ powag¹, co swoj¹ pozasieciow¹
codziennoæ lub przynajmniej traktuje Internet jako jeden z wa¿nych
elementów sk³adaj¹cych siê na ¿ycie w ogóle.
Niezwykle istotn¹ z punktu widzenia osób niepe³nosprawnych cech¹
spo³ecznoci internetowej jest to, ¿e
pozwala ona jej cz³onkom pozostawaæ anonimowymi. Osoba poruszaj¹ca siê na wózku, czy niemowa, mo¿e wiêc niejako wykreowaæ w sieci
swoj¹ now¹ fizycznoæ: przedstawiæ
siê jako osoba zdrowa, której nie
ograniczaj¹ ¿adne bariery znane ze
wiata rzeczywistego. Jeli zatem osoba niepe³nosprawna bêd¹ca u¿ytkownikiem Internetu jest twórc¹, prezentowane przez ni¹ w sieci dzie³a
odbierane i oceniane s¹ jako dzie³a
po prostu  bez zbêdnych komentarzy i charakterystycznego w takich
przypadkach zadziwienia.
Swoboda tworzenia
Poza tym multimedialny charakter komputera i Internetu nie ogranicza twórcy w doborze dziedziny sztuki: w sieci mo¿na publikowaæ (b¹d
poprzez sieæ przesy³aæ) teksty, ale i obrazy, dwiêki, animacje... Pojawiaj¹
siê tak¿e pierwsze próby tworzenia
sieciowego teatru (w oparciu o kana³y dyskusyjne typu IRC). Tak¿e specyficzny uk³ad publikacji internetowych, sk³adaj¹cych siê z tzw.
hipertekstów  linków (ang. links),
pozwalaj¹cych na niesekwencyjne
przegl¹danie zawartoci sieci, daje artystom nie znane dotychczas mo¿liwoci.
Internet nie musi s³u¿yæ tylko do
prezentowania czy propagowania twórczoci czy dzie³ sztuki w rozumieniu
tradycyjnym, ale jest narzêdziem pozwalaj¹cym tworzyæ nowe jakoci
artystyczne!
Tomasz Matuszkiewicz
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http://www.amun.com.pl/
 strona wydawnictwa
AMUN. Ponad dwudziestu
niepe³nosprawnych artystów,
w ofercie m.in.: reprodukcje
obrazów, kalendarz, papier listowy, kartki wi¹teczne, zak³adki. Na stronie g³ównej
czytamy: S¹ ludzie, którzy
nie u¿ywaj¹ r¹k podczas malowania, a maluj¹. Malowanie
jest dla nich normalnoci¹,
nawet wtedy, gdy stosuj¹ metody doæ niekonwencjonalne. Nie jest istotne, ¿e trzymaj¹ o³ówek, czy pêdzel
w zaciniêtych ustach lub te¿
w palcach stopy. Ka¿dy z
tych sposobów wymaga jedynie treningu, czasu i cierpliwoci. Jedni u¿ywaj¹ r¹k,
drudzy ust, jeszcze inni nóg
po to, by przenieæ na papier
i p³ótno swoje wra¿enia,
uczucia, czy zaobserwowan¹
rzeczywistoæ.
Choæ tworzone inaczej, ich
prace wygl¹daj¹ Nie Inaczej.
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Pad³o ziarno
na wra¿liw¹
glebê
Barbara Dickert opowiada o tym, jak powsta³o Stowarzyszenie
Pomocy Mieszkaniowej
dla Sierot.

Iskra
 Akcja by³a bardzo przypadkowa. Grupa pasjonatów. By³a iskra. Kilku
astrologów jecha³o ze
spotkania z innym s³awnym astrologiem. Wziêli
na stopa kobiecinê, która
wraca³a od wnuczka
z domu dziecka. I to by³
ten zaczyn  to ziarno,
które pad³o na glebê
ludzkiej wra¿liwoci.
Astrolodzy patrz¹
w gwiazdy i dostrzegaj¹
tam ró¿ne inne sprawy,
których czasami zwykli
zjadacze chleba nie widz¹. Pomyleli, pozastanawiali siê i za³o¿yli Stowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot.
Ciê¿kie,
dobre czasy
 To by³ rok 1980. Ciê¿kie czasy siê zaczyna³y.
Jednak uda³o siê przebrn¹æ przez procedurê
rejestracyjn¹ i tak powsta³a jedna z nielicznych wówczas w Polsce
organizacji stricte spo³ecznych. By³a du¿a przy-
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Braæ jest
trudniej,
ni¿ dawaæ
Nike:  Na pocz¹tku grudnia zosta³ Pan uhonorowany Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
nadanym przez Prezydenta
RP. To zaszczytne odznaczenie zosta³o przyznane na
wniosek Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot, z którym od lat, dziêki
Pana osobistemu zaanga¿owaniu, wspó³pracuje Zak³ad
Energetyczny Bia³ystok SA.
Co Pan czu³ odbieraj¹c odznaczenie?
Jaros³aw Zbigniew Bartel, prezes
Zak³adu Energetycznego Bia³ystok:
 Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot
z Poznania, traktujê jako wyró¿nienie tylko po czêci osobiste. Jest to
w ogromnym stopniu wyró¿nienie ca³ej Firmy, któr¹ mam przyjemnoæ kierowaæ, a wiêc Zak³adu Energetycznego Bia³ystok SA. Jest to forma uznania
za wra¿liwoæ na biedê, krzywdê, niedostatek innych ludzi, a zw³aszcza
dzieci. Mo¿e tylko ¿al, ¿e z Poznania
³atwiej pewne rzeczy zauwa¿yæ, ni¿
z Bia³egostoku.

Proszê powiedzieæ, kiedy i w
jakich okolicznociach zetkn¹³ siê Pan ze Stowarzyszeniem i jego akcjami?
 Ze Stowarzyszeniem, jako osoba prywatna, spotka³em siê na pocz¹tku lat 80., kiedy to na adres domowy otrzyma³em list opatrzony
znamiennym logo, a mianowicie okienkiem z kwiatkiem. Apel zawarty w licie by³ na tyle poruszaj¹cy, ¿e wraz
z ¿on¹ odpowiedzielimy nañ pozytywnie. Kontakty Stowarzyszenia z Zak³adem Energetycznym Bia³ystok zapocz¹tkowane zosta³y w latach 90.,
a wiêc nied³ugo po objêciu przeze
mnie obowi¹zków Prezesa, co mia³o
miejsce w roku 1991.
W roku 1996 ZEB SA sta³ siê Cz³onkiem Wspieraj¹cym Stowarzyszenia.
W jubileuszowym roku 2000 odby³a
siê w naszej Firmie ogólnopolska uroczystoæ przekazania darów serca
ufundowanych przez Stowarzyszenie.
Zaistnia³ wtedy pewien swoisty most
otwartych serc miedzy Poznaniem
i Bia³ymstokiem. Przez ten most przyjecha³o wiele wspania³ych darów, które trafi³y do dzieci z naszego terenu.
Podczas tej uroczystoci otrzyma³em
godnoæ Honorowego Cz³onka Stowarzyszenia.
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chylnoæ w³adz. Posta³a
organizacja, która wziê³a
na siebie obowi¹zek wyposa¿enia wszystkich
osób opuszczaj¹cych placówki opiekuñcze w ksi¹¿eczki mieszkaniowe z
pe³nym wk³adem na M-2.
Wtedy to by³y bilety do
mieszkania. Posiadacze
ksi¹¿eczek wchodzili na
listê oczekuj¹cych poza
kolejnoci¹.
Do koñca lat 80. Stowarzyszenie wyda³o 8,5 tys.
takich ksi¹¿eczek. Potem
zaczê³a siê dziaæ reforma
gospodarcza i te ksi¹¿eczki straci³y na wartoci, zdewaluowa³y siê.
Jednak na tamte czasy to
by³a bardzo nowatorska
i skuteczna inicjatywa:
po³owa wydanych ksi¹¿eczek zamieni³a siê
w mieszkania.

W roku 2002 Stowarzyszenie dwukrotnie przekazywa³o swoje dary dzieciom, korzystaj¹c z gocinnoci Rejonu Energetycznego w Sokó³ce,
nale¿¹cego do naszego Zak³adu. W
grudniu ofiarowa³o dary dla dzieci
z Domu Dziecka w Zambrowie.
Jak widaæ ten most otwartych serc
jest intensywnie wykorzystywany.
Co zdecydowa³o o tym, ¿e postanowi³ Pan wspó³pracowaæ
ze Stowarzyszeniem? Czy to
by³a kwestia analizy, oceny
dzia³alnoci Stowarzyszenia,
czy jaki nag³y impuls, odruch dobroci, ludzkiej solidarnoci? Je¿eli tak, to co
go wywo³a³o?
 O trwa³ej wspó³pracy ze Stowarzyszeniem zadecydowa³ przede wszyst-

kim bezporedni kontakt z tworz¹cymi je ludmi, w tym z Prezesem,
Panem Witoldem Boñkowskim. Pozna³em wielkie zaanga¿owanie twórców i dzia³aczy Stowarzyszenia  ich
pasjê, wielk¹, bezinteresown¹ chêæ
dzia³ania na rzecz innych ludzi, bez
ogl¹dania siê na profity, nagrody
czy jakiekolwiek wyrazy uznania.
Pamiêtam dok³adnie moje wzruszenie, kiedy by³em po raz pierwszy
w Poznaniu na uroczystoci wrêczenia darów serca dzieciom osieroconym i niepe³nosprawnym. Pamiêtam do tej pory tamte szczêliwe buzie.
Pamiêtam dzieciaki tul¹ce do siebie
prezenty, które byæ mo¿e by³y pierwszymi w ich ¿yciu.
Takich chwil nie mo¿na i nie sposób zapomnieæ... Z ca³¹ pewnoci¹
to w³anie tamte wydarzenia w du-

Ocet i d¿em
 W czasach, kiedy tylko
d¿em agrestowy i ocet
sta³ na pó³kach, pojawi³a
siê potrzeba organizowania sprzêtu dla osób niepe³nosprawnych. Trzeba
by³o lasek, wózków. Nie
mo¿na ich by³o nigdzie
kupiæ, wiêc Stowarzyszenie uruchomi³o w³asn¹
produkcjê. Robilimy np.
wózki. One dzisiaj wygl¹daj¹ karykaturalnie, ale
na tamte czasy by³a to
jaka deska ratunku.
Rozpoznalimy te¿ rodowisko osób niewidomych. Okaza³o siê, ¿e
dzieciaki w orodku dla
niewidomych nie mia³y
tabliczek do pisma punktowego. Zaczêlimy pro
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dukowaæ tabliczki. Robilimy laski dla niewidomych, napêdy elektryczne do zwyk³ych wózków.
Nie by³ to taki wózek, jak
obecnie, ale mo¿na ju¿
by³o do sto³u przyjechaæ.
Zrobilimy prototyp aparatu s³uchowego, by³ wielokrotnie pokazywany, ale
nikt siê nie zainteresowa³
seryjn¹ produkcj¹. Teraz
zajmujemy siê tylko przeróbkami wózków inwalidzkich z darów  jest ich
mnóstwo, ale brakuje do
nich serwisu, czêci. Próbujemy pomagaæ w naprawie tych wózków.
Nie jestemy
urzêdnikami
 I tak to siê toczy ju¿
ponad 20 lat. Od pocz¹tku mamy zasiêg ogólnopolski, mamy pozwolenia
na organizowanie zbiórek
 na rzecz wychowanków
domów dziecka, osób
niepe³nosprawnych. Nie
mamy i nawet nie ubiegamy siê o ¿adne dotacje. Opieramy siê tylko
na zbiórkach. Nie realizujemy programów, które
s¹ tworzone w sposób
urzêdniczy. Stawiamy na
spontanicznoæ, której jak
dot¹d nigdy nie zabrak³o.

w y w i a d
¿ym stopniu przyczyni³y siê do naszego wiêkszego otwarcia na potrzeby
innych.
ZEB SA znany jest szeroko jako wspania³y darczyñca 
wspieraj¹cy nie tylko inicjatywy na rzecz osób niepe³nosprawnych czy znajduj¹cych
siê z innych powodów w trudnej sytuacji materialnej. ZEB
SA jest równie¿ sponsorem
licznych przedsiêwziêæ kulturalnych. Sk¹d bierze siê, czym
podyktowana jest potrzeba filantropii, dzia³ania na rzecz
innych? Czy chodzi tu tylko
o budowanie pozytywnego wizerunku firmy, czy s¹ jakie
inne, istotne wzglêdy?
 Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot nie jest oczywicie jedynym partnerem, z którym
wspó³pracujemy. Staramy siê na miarê naszych mo¿liwoci uczestniczyæ
w ró¿norakich wydarzeniach czy to
o charakterze charytatywnym, czy to
kulturalnym, owiatowym, itp. Takich
przedsiêwziêæ, o ró¿nym stopniu naszego zaanga¿owania w formie sponsoringu czy darowizny by³o w roku
2002 oko³o 90.
Oczywicie zale¿y nam na budowaniu pozytywnego wizerunku Firmy, ale s¹dzê, ¿e w znacznie wiêkszym stopniu nasze uczestnictwo w tych
przedsiêwziêciach wynika ze wiadomoci, ¿e obok nas s¹ ludzie, rodowiska, które potrzebuj¹ naszej pomocy i ¿e nie mo¿emy, nie powinnimy
zostawiaæ ich samym sobie. Nawet,
gdy nasza pomoc w niektórych przypadkach bêdzie symboliczna. Mamy
wiadomoæ, ¿e jestemy w stanie wesprzeæ tylko nielicznych, ale cieszymy siê nios¹c im jak¹kolwiek nadziejê, bo  jak powiedzia³ wielki
Dante Alighieri  nadzieja przychodzi do cz³owieka wraz z drugim cz³owiekiem.

Czym dla Pana osobicie jest
mo¿liwoæ niesienia pomocy potrzebuj¹cym?
 To dla mnie wielkie wyzwanie,
a jednoczenie wielka satysfakcja.
Satysfakcja wynika ze wiadomoci,
¿e daj¹c czasami tak niewiele, tak wielk¹ radoæ mo¿emy sprawiæ drugiemu cz³owiekowi  mo¿emy przywróciæ nadziejê. Ta, czasami nawet
niewielka pomoc, jest sygna³em dla
potrzebuj¹cego: nie jeste sam, nawet
wtedy, kiedy jest ci bardzo le, nie
jeste sam, mo¿esz liczyæ na innych.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dzielenie siê jakimkolwiek dobrem, jest
te¿ wielk¹ sztuk¹. Osobicie ceniê
takie dzia³ania, które byæ mo¿e nie
s¹ zbyt efektowne, nie odbywaj¹ siê
w wietle kamer telewizyjnych, ale
s¹ przede wszystkim efektywne i nakierowane na konkretne osoby i rodowiska. Ceniê takie dzia³ania, gdzie
obdarowany nie czuje siê upokorzony, nie czuje siê gorszy od tego, który go obdarowa³.
Dlatego te¿ udzielaj¹c jakiejkolwiek
pomocy innym pamiêtajmy, aby czyniæ to z potrzeby serca, a nie z wyrachowania, interesu czy w oczekiwaniu na uznanie.
Zawsze trzeba pamiêtaæ, ¿e braæ
jest znacznie trudniej ni¿ dawaæ.

