Chwila
najwa¿niejsza
Osoby niepe³nosprawne postrzegane s¹ zazwyczaj przez
resztê spo³eczeñstwa w dwojaki sposób: jako istoty biedne, odrzucone, pokrzywdzone przez los lub  wrêcz odwrotnie  jako osoby ponadprzeciêtnie aktywne, korzystaj¹ce z ¿ycia, czêsto pe³ne optymizmu. W doniesieniach medialnych
niepe³nosprawni zmagaj¹ siê z barierami (zazwyczaj osoba na wózku usi³uje pokonaæ zbyt wysoki krawê¿nik, schody czy wyboisty trotuar, bo w jêzyku mediów naj³atwiej opisaæ i pokazaæ bariery najbardziej oczywiste  bariery architektoniczne), odbieraj¹ nagrodê w konkursie plastycznym czy
poetyckim, wygrywaj¹ zawody sportowe. I taki w³anie obraz dominuje
w mediach i w spo³ecznym postrzeganiu ¿ycia osób niepe³nosprawnych. Gdzie
w tym wszystkim ucieka codziennoæ  miesi¹ce i lata ciê¿kiej, cierpliwej
pracy, by osi¹gn¹æ zauwa¿alny postêp, zrobiæ kolejny krok w indywidualnym rozwoju.
Oczywicie ka¿dy cz³owiek musi ciê¿ko pracowaæ, by co osi¹gn¹æ, by
wybiæ siê ponad przeciêtnoæ. To prawda. Prawd¹ jest jednak i to, ¿e osoba
niepe³nosprawna musi czêsto pracowaæ z niewyobra¿alnym wysi³kiem, powiêceniem i samozaparciem, by osi¹gn¹æ to, co sprawna czêæ ludzkoci
dostaje  je¿eli tak mo¿na powiedzieæ  za darmo. Ponadto cz³owiek niepe³nosprawny nie mo¿e byæ sam w swoim zmaganiu z chorob¹, zw¹tpieniem i przeciwnociami losu.
Sukces nie jest mo¿liwy bez pe³nego zaanga¿owania terapeuty. Poza specjalistycznymi publikacjami rzadko wspomina siê, jak wielkiego oddania
wymaga praca z niepe³nosprawnymi.
Uczestniczy³em w wielu plenerach artystycznych dla osób niepe³nosprawnych.
Obserwowa³em ludzi prowadz¹cych warsztaty plastyczne, rzebiarskie, teatralne. Wiem, ile talentu, pomys³owoci, ofiarnej pracy i wiary w sukces trzeba, by
uczestnik warsztatu odnalaz³ siê jako twórca  by potrafi³ przekazaæ za pomoc¹ pêdzla, d³uta czy w³asnych d³oni to, jak postrzega wiat, co czuje, co myli.
Wyniki artystyczne tych dzia³añ s¹ bardzo ró¿ne.
Nie wszyscy uczestnicy plenerów czy zawodów sportowych stan¹ siê bohaterami doniesieñ medialnych. I dobrze, bo nie o to przecie¿ chodzi. Celem
pracy z osobami niepe³nosprawnymi nie jest rekord czy efekt artystyczny. Konkursy i nagrody to bardzo mi³y i potrzebny, ale nie najwa¿niejszy moment
pracy. Naprawdê istotna, prze³omowa jest ta chwila, w której terapeuta trafia na p³aszczyznê porozumienia z podopiecznym  udaje mu siê wypracowaæ formê kontaktu odpowiadaj¹c¹ obu stronom. Osoba niepe³nosprawna
odnajduje siê w dzia³aniu artystycznym  zaczyna tworzyæ z w³asnej inicjatywy, zaczyna postrzegaæ malowanie, lepienie w glinie czy pracê nad przedstawieniem teatralnym jako sposób zwrócenia na siebie uwagi, mo¿liwoæ wyra¿enia w³asnego wnêtrza, komunikowania siê ze wiatem. To przebudzenie
jest najwa¿niejsz¹ nagrod¹ dla terapeuty i osoby niepe³nosprawnej. Nie ma
fanfar, nie b³yskaj¹ flesze, nie zobaczymy tego w telewizyjnych wiadomociach. A jednak to w³anie jest chwila najwa¿niejsza  moment triumfu woli i wiary nad niemoc¹. Oby takich chwil by³o jak najwiêcej.
Krzysztof Majer
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Andrzej Koziara o wystawie pokonkursowej Cz³owiek  Przyroda:
 Prace zg³oszone na III
Konkurs Plastyczny Twórczoci Niepe³nosprawnych
pod has³em Cz³owiek 
Przyroda 2003 mo¿na
by³o ogl¹daæ w salach bia³ostockiego Muzeum
Rzeby Alfonsa Karnego.
Zarówno uczestnicy, jak
i organizatorzy nie musieli
siê wstydziæ  usatysfakcjonowani zostali nawet ci
widzowie, którzy w zwi¹zku z Europejskim Rokiem
Osób Niepe³nosprawnych
spodziewali siê czego
wiêcej, ni¿ tylko kolejnej
wystawy na dobrym poziomie artystycznym i organizacyjnym.

s z t u k a

Wywiedzione
z natury
A

trakcyjnoæ prezentacji w Muzeum Karnego
budowa³y nie tylko te
najlepsze i nagrodzone prace, ale tak¿e ró¿norodnoæ
gatunków, wieloæ postaw.
Wystawa by³a kolejnym, mocnym dowodem na to, ¿e
w tych rejonach ludzkiej aktywnoci, w których liczy siê
wra¿liwoæ i talent, pojêcie
niepe³nosprawnoci nie ma
 w wielu przypadkach  ¿adnego zastosowania.

Starzy znajomi
U Karnego mo¿na by³o spotkaæ starych znajomych, miêdzy innymi Krzysztofa Gieniusza z Sokó³ki i W³adys³awa Szyszko z Krakowa  twórców
zafascynowanych Puszcz¹ Bia³owiesk¹, daj¹cych swej pasji osobisty, oryginalny wyraz. Gieniusz pokaza³ znane ju¿ sk¹din¹d zwierzaki puszczy,
o jemu tylko znanej, na po³y fantastycznej proweniencji. Nowoci¹ by³
rolinny ornament, dorównuj¹cy urod¹ zwierzakom, zarówno ¿ubrom, jak
i prozaicznym krowom.
Szyszko natomiast  twórca bez porównania bardziej wiadomy tego,
co i jak chce przekazaæ  uwiód³ wernisa¿ow¹ publicznoæ miniatur¹ o charakterystycznej dla niego strukturze
 tym razem zainspirowanej faktur¹
drewna. Da³ te¿ widzowi okazjê do
refleksji sugeruj¹c, ¿e nie tylko my

podpatrujemy przyrodê, ale ¿e Matka Natura te¿ patrzy na nas z zainteresowaniem  choæ ju¿ jakby nie
z takim, jak my na ni¹, podziwem.
Nowe twarze
Obok znanych i cenionych, uczestniczyli w wystawie twórcy pozostaj¹cy dotychczas poza krêgiem skupionym wokó³ Stowarzyszenia na Rzecz
Twórców Niepe³nosprawnych Nike.
Byli to twórcy uprawiaj¹cy zarówno
malarstwo tradycyjne, zwane sztalugowym, jak te¿ graficy nie stroni¹cy
od komputera. W konkursowe szranki stanêli obok siebie rzebiarze i rysownicy, twórcy form ceramicznych
i autorzy miniaturowych witra¿y.
Moglimy ogl¹daæ prace naiwne i wysublimowane, realizm magiczny i czyst¹ abstrakcjê, kompozycje dekoracyjne i te nios¹ce przes³anie, kompozycje
ascetycznie czarno-bia³e i wrêcz przeciwnie  bajecznie kolorowe.
Ptasie tematy
Zacznijmy od pierwszej nagrody za
malarstwo. Dosta³ j¹ Bronis³aw Grejc
z Bia³egostoku za ptasi tryptyk o dojrza³ej formie i jednolitej, utrzymanej
w ciemnej tonacji kolorystyce. Ptaki,
a w³aciwie ptako-ludzie Grejca, przy
ca³ej swej malowniczoci maj¹ co z figur dellarte  s¹ w takim samym stopniu mieszne co dostojne, a na pewno schematyczne, choæ przebrane
w barwne kostiumy. I na pewno trudno by³oby znaleæ ich odpowiednik
w ca³ym konkursie, choæ  to ju¿
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tradycja  ptasi temat jest tu podejmowany czêsto i na ró¿ne sposoby.
Nie oby³o siê wiêc bez bocianów,
które w obrazie Andrzeja Kubieca
 wystêpuj¹ t³umnie  jak w bocianiej wiosce. By³a te¿ bardzo dekoracyjna czapla Krzysztofa D¹browskiego z Bia³egostoku (druga nagroda za
rysunek), która z powodzeniem mo-

g³aby wisieæ na cianie wspó³czesnego saloniku w stylu art deco.
By³y te¿ ptaki z Torunia: Wróbel
i s³onecznik Marcina Schuberta i Batalion Miros³awa Weicherta  dwa,
chcia³oby siê rzec, klasyczne linoryty. Warto zwróciæ szczególn¹ uwagê
na prace Miros³awy Montewskiej, która w technice linorytu umia³a zna-
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leæ w³asn¹ formê. Ptaki Montewskiej nawi¹zuj¹ do rysunków kilkuletnich dzieci, które najchêtniej rysuj¹
tak zwane g³owonogi, ale poetyka
tego linorytu najwidoczniej spodoba³a siê te¿ jurorom, bo autorka otrzyma³a konkursowe wyró¿nienie.
Szko³a toruñska
Wypada choæby wspomnieæ, ¿e
w konkursie na tyle wyranie zaznaczy³a siê, powiedzmy, szko³a toruñska, ¿e Marcin Robaczewski zdoby³
drug¹ nagrodê w dziedzinie grafiki.
W ten sposób uhonorowano jego
kolorowe grafiki: Tygrys i Salamandra (rzeczywicie jest ognista).
Wyró¿nienie dosta³a jeszcze jedna
autorka linorytu  Anita Wend. Zademonstrowa³a wart¹ uwagi sprawnoæ
warsztatow¹  podobnie zreszt¹ jak
wszyscy artyci z Pracowni Rozwijania Twórczoci Osób Niepe³nosprawnych przy Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Na grafice wszak¿e
nie wyczerpa³y siê mo¿liwoci szko³y toruñskiej. Oto drug¹ nagrodê w kategorii malarstwa przyznano ¯anecie
Lewandowskiej. Otrzyma³a j¹ za wysmakowan¹ kolorystycznie kompozycjê o bardzo udanych przejciach
od ciep³ych ¿ó³ci i czerwieni do czarnych punktów dynamizuj¹cych ca³¹
kompozycjê, a przy okazji wprowadzaj¹cych odrobinê zbawczego niepokoju w ten promienny wiat kolorowej harmonii.
Metamorfozy Marka Zina
Z pewnoci¹ grafika toruñska by³a mocn¹ stron¹ konkursu, ale pierwsz¹ nagrodê zdoby³ tu Marek Zin z Hajnówki, pos³uguj¹cy siê komputerem.
Nie s¹dzê jednak, aby móg³ to byæ
dowód na wy¿szoæ elektronicznej
maszyny cyfrowej nad d³ubaniem w kawa³ku linoleum. Rzecz ma siê podobnie jak ze wiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkiej Nocy... W przypadku
Zina doceniono wyobraniê, defor-

muj¹c¹ rzeczywistoæ nie dla samej
uciechy deformacji, ale po to, ¿eby
dobitniej okreliæ cechy dystynktywne, stanowi¹ce o jej istocie. Cztery
zniekszta³cone g³owy autorstwa grafika z £om¿y s¹ jak pras³owiañskie popielnice, w których sk³adano popio³y zmar³ych  z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie s¹
wykonane z gliny, a pochodz¹ z komputera.
Tak¿e Marek Turkot z £om¿y (trzecia nagroda) swoimi profesjonalnymi linorytami o rolinno-kwiatowej tematyce, spokojnej i starannie wywa¿onej
linii, dowodzi, ¿e nie tylko w Toruniu zg³êbiono sztukê rycia w linoleum.
Szko³a augustowska
Drug¹ szko³¹ obecn¹ na tegorocznym konkursie okaza³y siê Warsztaty Terapii Zajêciowej z Augustowa.
Twórców z Augustowa ³¹czy stylistyka, ale przede wszystkim materia³ w jakim pracuj¹  ceramika. Mo¿na tu by³o ogl¹daæ sztukê u¿ytkow¹, tak¹ jak
a¿urowy lampion-drzewo Janusza Rozmys³owicza (wyró¿nienie w kategorii rzeba z ceramik¹), syntetyczn¹
i nie pozbawion¹ uroku Rybê Mariusza Harasima (trzecie miejsce) i wreszcie pierwsz¹ nagrodê za p³askorzebê ceramiczn¹, czyli trzy splecione ze
sob¹ domy Grzegorza Janewicza. Ta
ostatnia kompozycja zas³uguje na uwagê tak¿e z tego powodu, ¿e  jak na
rzebê  wyj¹tkowo mocno operuje
kolorem i lini¹, jakby podkrelaj¹c
sztucznoæ podzia³u na gatunki sztuki. Nie da siê tego faktu zbyæ wzruszeniem ramion, bo po prostu trzy domy Janewicza s¹ za dobre, ¿eby udawaæ,
¿e ich nie ma.
Tradycjonalici w odwrocie
Wobec takiej iloci ceramiki tradycyjna rzeba w drewnie zdaje siê
byæ w odwrocie  przynajmniej na tegorocznej wystawie. Iloæ mniejsza,
ale trudno by³o nie zauwa¿yæ pó³torametrowej rzeby dwóch autorów
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z D³ugoborza. Sylwester Prokopiak
i Andrzej Gronostajski pokazali w konkursie wyrzebion¹ w drewnianym
klocu g³owê starca. Naturalne wykorzystanie struktury drewna, w³¹cznie
z kor¹, nie pozostawia w¹tpliwoci
 to stra¿nik matecznika. Rzeba
okaza³a siê dobr¹ wyk³adni¹ has³a
konkursu: Cz³owiek  Przyroda, co
dostrzeg³o jury przyznaj¹c rzebiarzom
drug¹ nagrodê.
Dobre, bo swojskie
Mówi¹c o ceramice z Augustowa
trudno przeoczyæ, ¿e w³anie tu objawi³y siê motywy sztuki afrykañskiej na czele z Chat¹ murzyñsk¹,
ale nagrodzono raczej to, co w zasiêgu rêki i oka twórców z warsztatów. Wyj¹tkowo swojsko prezentuje
siê krowa (wyró¿nienie Kamila Choiñskiego) o ludzkiej twarzy jak polski kapitalizm i pe³nych wymionach
oraz równie ironiczny kot w zielonym
kolorze w widoczny sposób szczêliwy b³ogoci¹ p³yn¹c¹ z pe³nego
brzucha.
Bez kotów, rzecz jasna, ta wystawa obyæ siê nie mog³a. I tak mielimy w Muzeum Karnego srebrno-rudego kota Szymona Zgliszczewskiego
(trzecia nagroda w kategorii malarstwo
 wyj¹tkowo udane studium kociej natury i dobry rysunek charakterystycznej kociej sylwetki), a tak¿e zakochane koty Agnieszki Matuk. Koty wydaj¹
siê byæ specjalnoci¹ Bia³egostoku,
a cilej mówi¹c Domu Pomocy Spo³ecznej w Zaciankach. Mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e tamtejsi malarze zawierzyli s³owom piosenki, mówi¹cej ¿e
kot ci szczêcie przynieæ mo¿e.
Dekoracje, abstrakcje,
witra¿e
Ró¿norodnoæ by³a wyran¹ cech¹
tegorocznego konkursu. Obok prac
artystowskich na wystawie da³o siê
zauwa¿yæ sztukê zdecydowanie dekoracyjn¹  jak na przyk³ad kwiaty

w wazonie Barbary Zaka³y z Bia³egostoku (wyró¿nienie) czy ornamentalne martwe natury Katarzyny Wardzichowskiej.
W tym rozdziale mieci siê równie¿ abstrakcyjna kompozycja Marka
Zaj¹czkowskiego z Suwa³k, któremu
kompozycja inspirowana urod¹ koralowych raf i wielkich muszli przynios³a wyró¿nienie w kategorii malarstwa. Jak bardzo ró¿na mo¿e byæ
dekoracyjnoæ w sztuce, przekonuje
porównanie powa¿nego obrazu Zaj¹czkowskiego z weso³ym witra¿em
Marty Simoñczuk pt. Cz³owiek-motyl. W pierwszym idzie o piêkne rozwi¹zanie p³aszczyzny koloru, w drugim  o gad¿et.
Wieczne ród³o
Przy okazji takich wystaw zawsze
mówi siê o obecnym na nich w¹tku
baniowo-magicznym. Niejakim wprowadzeniem w ten wiat niezwyk³ej
wyobrani by³ pejza¿ Ilony Bonieckiej  pejza¿ podwójnie radosny, czerpi¹cy zadowolenie z odkrycia oazy ³adu i spokoju w krajobrazie, ale tak¿e
emanuj¹cy radoci¹ p³yn¹c¹ z samego procesu malowania.
W podobnym tonie  w pejza¿u
pod wielkim s³oñcem, którego mocno zaakcentowane promienie porz¹dkuj¹ ca³¹ kompozycjê  dzieje siê opowieæ Maryli Szczepury. Autorka,
wyró¿niona przez jury w kategorii
rysunku, efektowne i konsekwentnie pos³uguje siê wyrazistym konturem. Podobnie Roman Mikiewicz
z D¹browy Bia³ostockiej, zdobywca
trzeciej nagrody, autor pastelowego
rysunku, oddaje wyobra¿enia barwnej przestrzeni zaludnionej przez
fantastyczne figury.
Zupe³nie osobn¹ kategoriê zaprezentowa³ na wystawie Adam Heppe
z Bytowa. Z³o¿y³y siê na ni¹ dwa
abstrakcyjne rysunki, które w sposób
odkrywczy i zaskakuj¹co profesjonalny podejmuj¹ problemy wiat³a i prze-
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strzeni w malarstwie, maj¹cego za sob¹ bez ma³a sto lat takich w³anie
dowiadczeñ. Z ca³ej wystawy wynika stara prawda, ¿e has³o Cz³owiek

Autor: Mariusz Harasim

Autor: Grzegorz Janewicz

Autor: Bronis³aw Grejc

Autor: Kamil Choiñski

 Przyroda jest has³em niezwykle
pojemnym i stanowi niewyczerpane
ród³o inspiracji.
Andrzej KOZIARA
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Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem Barbary Kundzicz

Autor cyklu: Marek Zin
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Jacek Zió³kowski

MALARSTWO
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Po prostu
pejza¿
W

bia³ostockim Muzeum
Rzeby Alfonsa Karnego eksponowane by³y obrazy Jacka Zió³kowskiego  sta³ego bywalca pleneru
w Bia³owie¿y.

Rozmowy nieba z ziemi¹
Pejza¿ysta Jacek Zió³kowski chêtnie,
a co wa¿niejsze, skutecznie siêga po
szpachlê. Taki sposób nak³adania farby przydaje jego p³ótnom ekspresji, których tematem s¹ sk¹din¹d wyciszone
i zwyczajne fragmenty krajobrazu.
Charakterystyczna faktura tak budowanej powierzchni malarskiej powoduje,
¿e niebo i ziemia w pejza¿ach ¿yj¹ w³asnym malarskim ¿yciem, a drzewa
i chmury wiod¹ odwieczny dialog.
Bywa, ¿e jest to rozmowa ³agodna,
¿eby nie powiedzieæ leniwa jak lipcowe popo³udnie na skraju lasu, zdarza
siê przecie¿ dyskurs gwa³towniejszy
i wówczas zielone korony drzew ko³ysz¹ siê poruszone wiatrem, wys³annikiem nieba, a chmury, k³êbi¹c siê nad
nimi  ciemniej¹. Trzeba umieæ siê ws³uchaæ w te rozmowy nieba z ziemi¹,
trzeba zobaczyæ i zrozumieæ wielkoæ
tego dialogu, ¿eby z pokor¹ malowaæ
pejza¿ tak zwyczajny.
Zieleñ znaczy nadzieja
Niejako z natury rzeczy, kolorystykê pejza¿y Zió³kowskiego zdominowa³a zieleñ, bêd¹ca kolorem wiecznie
odradzaj¹cej siê przyrody, symbolem
¿ycia i nadziei. Z kolei niebo malarza
ma wiele kolorów i tymi przeró¿nymi

barwami przemawia do widza, przykuwa jego uwagê i wymusza zatrzymanie siê przed obrazami. Niebo tych
pejza¿y jest jasne, a w konfrontacji z mi¹¿szyst¹ zieleni¹ strefy ziemi wydaje siê
wrêcz wietliste  to jeszcze jeden element dialogu.
W pejza¿ach Zió³kowskiego rzadko pojawiaj¹ siê ludzie, a jeli ju¿, s¹
to drobne, niewiele znacz¹ce figurki
 ot, plamki pigmentu w morzu zieleni. To, co ludzkie nie pozostaje jednak ca³kiem poza krajobrazem. Cz³owiek jest tu obecny poprzez lady swojej
aktywnoci, i to aktywnoci zaznaczonej na ró¿nych poziomach. Ogl¹damy wiêc wiejsk¹ drogê, dom i p³ot wokó³ niego  to lady materialne, u¿ytkowe,
choæ te¿ niepozbawione symboliki.
S¹ te¿ inne, bo oto w krajobrazie pojawia siê krzy¿ przydro¿ny i stale powraca motyw ma³ej kapliczki. Architektura tej ostatniej, ledwie zaznaczona
biel¹, to znak, ¿e i tu odbywa siê rozmowa miêdzy niebem a ziemi¹.
wiadomy wybór
Zwracaj¹c uwagê na te cechy pejza¿u Zió³kowskiego, chcia³em podkreliæ, ¿e nie ma pejza¿u zwyczajnego,
a malarz podejmuj¹c decyzjê o wyborze takiego, a nie innego fragmentu natury ju¿ przes¹dza o tym, ¿e bêdzie mówi³ o sprawach dla niego
wa¿nych czy poruszaj¹cych. Bêdzie
mówi³ w sposób dla niego w³aciwy
i to niezale¿nie od tego, w jakim
czasie i miejscu przyjdzie mu odnaleæ jego w³asny i tylko jego pejza¿ 
czy jak kto woli  po prostu pejza¿.
Andrzej Koziara

Jacek Zió³kowski

Micha³ Sadowski
 ur. w 1987 roku w Bia³ymstoku. Fotografuje
z wielkim zapa³em od
dwóch lat. Pasjê odziedziczy³ po mamie
 Agnieszce Sadowskiej,
fotoreporterce Gazety
Wyborczej. Warsztat
doskonali w pracowni
fotograficznej Grzegorza
D¹browskiego w M³odzie¿owym Domu Kultury w Bia³ymstoku. Najwiêksze osi¹gniêcia
artystyczne: I Nagroda
w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
Dzieci i M³odzie¿y w Koszalinie (w m³odszej grupie wiekowej); I Nagroda
na XI Ogólnopolskiej
Wystawie Fotografii
Dzieci i M³odzie¿y Bia³ystok 2003. Czêæ
zdjêæ Micha³a trafia na
³amy Gazety Wyborczej. M³odego fotografa
fascynuj¹ zdjêcia najlepszej na wiecie agencji
fotograficznej MAGNUM.
Marzy o tym, by w przysz³oci kszta³ciæ siê
w Instytucie Twórczej
Fotografii na Uniwersytecie w Opawie.
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Dziêkujê
za zrozumienie
 Chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim naszym darczyñcom. Oczywicie za
pieni¹dze, bo bez nich
plener nie móg³by siê odbyæ. Ale przede wszystkim
za zrozumienie potrzeb
i trudnej sytuacji osób niepe³nosprawnych. I to nie
tylko konkretnych, codziennych potrzeb bytowych, ale równie¿ pragnieñ duchowych  takich
jak potrzeba tworzenia,
spotkania z innymi ludmi,
wyjcia z pokoju w domu
rodzinnym czy domu pomocy spo³ecznej, w którym spêdza siê wiêkszoæ
dni w roku. Jestemy
wdziêczni tym wszystkim,
którzy wyci¹gnêli d³oñ do
osób niepe³nosprawnych.
Andrzej Wo³kowycki,
prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Twórców
Niepe³nosprawnych
Nike

s z t u k a

Na przekór
barierom
Kilkudziesiêciu niepe³nosprawnych artystów przez
tydzieñ pracowa³o i odpoczywa³o w puszczañskich plenerach Bia³owie¿y w ramach
VI Miêdzynarodowego Pleneru Twórców Niepe³nosprawnych Przyroda  Integracja  Sztuka.
W imprezie organizowanej przez
Stowarzyszenie na Rzecz Twórców
Niepe³nosprawnych Nike brali udzia³
artyci z Polski i kilkoro goci z Litwy. Zapowiadali siê te¿ Belgowie
i Holendrzy  niestety, nie dotarli.
Zainteresowanie plenerem jest z roku na rok coraz wiêksze. Niestety, organizatorzy nie mogli przyj¹æ wiêkszej liczby uczestników, bo zabrak³o
pieniêdzy.
 Coraz trudniej pozyskiwaæ sponsorów, recesja w gospodarce odbija
siê niekorzystnie równie¿ na naszej
dzia³alnoci  mówi Andrzej Wo³kowycki, pomys³odawca pleneru, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Twórców Niepe³nosprawnych Nike, które
zorganizowa³o tegoroczn¹ imprezê
przy wspó³pracy z Domem Pomocy
Spo³ecznej w Zaciankach.
Sztuka twórców niepe³nosprawnych
traktowana jest przede wszystkim jako doskona³a terapia, sposób na zaistnienie osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie. Mimo to, bia³owieski plener
wy³owi³ kilku artystów, których prace
wykraczaj¹ daleko poza p³aszczyznê
terapii. Najwiêksz¹ s³awê i uznanie zdoby³ sobie ju¿ kilka lat temu Krzysztof
Gieniusz z Sokó³ki. Z powodu po-

wa¿nych zaburzeñ mowy nie uczêszcza³ do szko³y. Los skaza³ go na kompletn¹ izolacjê. Gdy w wieku trzydziestu paru lat trafi³ na Warsztaty Terapii
Zajêciowej, dosz³o do autentycznej eksplozji talentu. W ci¹gu czterech kolejnych lat stworzy³ blisko 300 obrazów, które by³y pokazywane na wielu
wystawach i chêtnie kupowane przez
prywatnych kolekcjonerów.
Plener nie odby³by siê te¿ chyba
bez Tadeusza £uczaja z Bielska Podlaskiego, który w kilka minut z kawa³ka kory potrafi wyczarowaæ g³owê lenego straszyd³a czy ciekawy
ornament.
Odkryciem pleneru okaza³ siê Marek Turkot z £om¿y, który da³ siê zauwa¿yæ ju¿ w czasie pleneru w Lewkowie (inna cykliczna impreza
integracyjna Stowarzyszenia Nike).
Marek stworzy³ seriê doskona³ych linorytów z motywami rolinnymi, wypatrzonymi w puszczy. Artysta zaczyna pracê nad ka¿dym
linorytem od... spaceru. Wstaje przed
witem i maszeruje do puszczy. Wraca, gdy inni jeszcze pi¹ i zaczyna
przekopiowywaæ z natury wzory i uk³ady graficzne, które odnajduje w liciach, polnych chwastach, ga³¹zkach
drzew.
Tradycyjnie ju¿ plener zakoñczy³
siê biesiad¹ przy pieczonym dziku,
którego co roku ofiarowuje nadlenictwo Bia³owie¿a. Czy w 2004 roku
odbêdzie siê kolejny plener?  Ju¿
zarezerwowalimy miejsca w pensjonacie Gawra  ruszamy 16 sierpnia
 odpowiada bez wahania Andrzej
Wo³kowycki.

s z t u k a
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Trzeba mieæ
dobr¹
psychikê
Nike:  Gdy cz³owiek traci
wzrok, to wyczula mu siê
wêch, poprawia s³uch, zaczyna widzieæ rêkami. Od tej
pory wszystko odczuwa inaczej. A co siê dzieje, gdy nagle przestajesz cokolwiek
czuæ, gdy cia³o przestaje ciê
s³uchaæ ?
Piotr Stankiewicz:  To mo¿e byæ
ciê¿ki szok  tak podejrzewam...
A jak to by³o w twoim przypadku?
 D³ugo nie rozumia³em tego, co
siê w³aciwie sta³o  nie zdawa³em
sobie sprawy z konsekwencji. Wypadek mia³ miejsce 13 lipca. Przez d³ugi czas by³em przekonany, ¿e pole¿ê
jaki czas w szpitalu, a we wrzeniu
pójdê normalnie do szko³y. Stopniowo zaczê³o do mnie docieraæ, ¿e zdarzy³o siê co bardzo powa¿nego, ¿e
nie ma mowy o powrocie do szko³y,
do poprzedniego ¿ycia... Krok po kroku przyzwyczaja³em siê do nowej
sytuacji: do tego, ¿e nie bêdê chodzi³, ¿e nie pójdê ju¿ na si³owniê, ¿e
nie jestem w stanie samodzielnie ruszyæ nawet ma³ym palcem.
Jak nazywa siê twój przypadek chorobowy?

 Uszkodzenie rdzenia krêgowego
na odcinku C4-C5, czyli  mówi¹c obrazowo  sam rodek szyi.
Przyczyna?
 Skok do wody. W Bondarach,
nad Siemianówk¹. Nieznane miejsce,
p³ytka woda, uderzenie w dno. By³o
ze mnie kawa³ ch³opa: 193 centymetry wzrostu i ci¹gle ros³em. By³em
tak szeroki w barach, ¿e jak przywieli mnie do szpitala, to wype³nia³em
³ó¿ko od brzegu do brzegu.
Efekt?
 Nie z³ama³em krêgos³upa: krêgi
wyskoczy³y i wskoczy³y na miejsce.
Powsta³ obrzêk rdzenia krêgowego.
Od rodka szyi w dó³ jestem kompletnie sparali¿owany.
Co czu³e, kiedy wskoczy³e
do wody: ból, strach, czy po
prostu straci³e przytomnoæ
i nic nie czu³e?
 Poczu³em uderzenie, chyba na
chwilê straci³em przytomnoæ, a potem zacz¹³em siê topiæ. Koledzy, z którymi by³em, wyci¹gnêli mnie z wody... Znam to wszystko z relacji, sam
nie mia³em wiadomoci tego, co siê
dzia³o  utopi³em siê. Przyjecha³a
karetka, lekarz rozpocz¹³ akcjê re-

w y w i a d
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PIOTR.NORWID.
BIALYSTOK.PL
Piotr Stankiewicz otworzy³
stronê internetow¹
 piotr.norwid.bialystok.pl.
Zamieci³ na niej wszelkie
informacje na swój temat
(teksty, zdjêcia, filmy).

w y w i a d
animacyjn¹. Bez skutku. Zastosowa³
elektrowstrz¹sy. Raz, drugi, trzeci...
W koñcu serce ruszy³o...
Ile wtedy mia³e lat?
 Szesnacie.
Ile masz dzisiaj?
 Dwadziecia piêæ.
Kawa³ ¿ycia.
 Nie wiem, kiedy te wszystkie
lata minê³y...
Czym siê zajmowa³e po wypadku?
 Skoñczy³em ogólniak. Niebawem
skoñczê studia na wydziale informatyki i ekonometrii w Wy¿szej Szkole
Finansów i Zarz¹dzania.
Przedtem te¿ chcia³e byæ
informatykiem?
 Nie. Uczy³em siê na elektromechanika.
Myla³e o studiach przed wypadkiem?
 Nie, nie by³o mi to w g³owie.
Gdyby nie wypadek, raczej nie skoñczy³bym studiów.
Jak uda³o ci siê podj¹æ naukê?
 Po wypadku pojecha³em z mam¹ do USA. W Polsce nikt nie chcia³
mnie operowaæ. Mielimy nadziejê, ¿e
w Stanach da siê zrobiæ operacjê.
Niestety, nie da³o siê. Za to w dwa
tygodnie, dziêki akcji og³oszonej na
antenie polskiej rozg³oni radiowej
w Chicago, uda³o siê zebraæ kilka tysiêcy dolarów na zakup specjalistycznego komputera. Dziêki niemu mogê porozumiewaæ siê ze wiatem: pisaæ,
surfowaæ po internecie, korzystaæ z telefonu, s³uchaæ radia. Resztê potrzebnych urz¹dzeñ kupi³em g³ównie dziêki pieni¹dzom z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

w y w i a d
Wózkiem sterujesz mimik¹
twarzy, na czole masz srebrn¹ kropkê, trzecie oko, którego ruchy ledzi specjalna
mysz komputerowa... Ca³y ten
sprzêt wygl¹da nieco kosmicznie...
 Jak jadê ulic¹, to dzieci siê mn¹
bardzo interesuj¹. Kiedy taki ma³y
ch³opiec przystan¹³, pokaza³ na mnie
palcem i krzyczy: Patrz, Mamo! UFO!.
Dla mnie to po prostu narzêdzia niezbêdne do ¿ycia, nauki, w przysz³oci pracy. Ju¿ teraz dziêki komputerowi i internetowi udaje mi siê zarabiaæ
pierwsze pieni¹dze.
W jaki sposób?
 Kilka miesiêcy temu zacz¹³em
graæ na gie³dzie. Jak na razie z pozytywnym skutkiem.
Sk¹d pomys³?
 Zawsze mia³em pokusê, ¿eby
spróbowaæ. Odwa¿y³em siê, gdy na
studiach pojawi³ siê temat inwestowania. Odwa¿y³em siê i dzia³am.
Móg³by w przysz³oci zostaæ
doradc¹ inwestycyjnym  to
praca, któr¹ mo¿na wykonywaæ za porednictwem komputera.
 Mylê o tym. Chcia³bym pracowaæ w banku.
Mylisz o dziewczynach, o tym,
¿eby kiedy za³o¿yæ rodzinê?
 Wiadomo, ¿e tak  jak ka¿dy
facet! Pewnie, ¿e chcia³bym mieæ
dziewczynê, ale trzeba byæ realist¹... Zdarzaj¹ siê przypadki ludzi,
którzy bêd¹c w podobnym stanie
do mego, zak³adaj¹ rodziny  ju¿
po wypadku. Kto wie, co siê mo¿e
zdarzyæ?
Czy dzisiaj uwa¿asz, ¿e dobrze siê sta³o, ¿e ciê wtedy
odratowali ?
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Czteroletnia praca z Piotrem to najwiêksze wyzwanie w mojej pracy zawodowej i niezwyk³e
dowiadczenie ¿yciowe.
Mo¿na pokonaæ wspólnie
wszystkie trudnoci, je¿eli
spotyka siê m³odego cz³owieka, który chce byæ aktywny. Niezwykle pracowity i optymistycznie
nastawiony do ¿ycia pomaga³ rozumieæ wiat i innych ludzi.

 Miewa³em takie momenty, w których ¿a³owa³em... Ka¿dy ma czasami
takie dni, gdy nic nie wychodzi, gdy
brakuje ju¿ si³y. Wtedy pojawiaj¹ siê
ró¿ne g³upie myli... Ale to mija.

Maria Rogalska,
nauczyciel
jêzyka polskiego IV LO
w Bia³ymstoku

Co to znaczy dobra psychika? Mo¿na to gdzie nabyæ?
 Zawsze by³em optymist¹. Taki
siê ju¿ urodzi³em. Bardzo pomaga te¿
wiara w Boga.

Mówisz o tym wszystkim spokojnie, umiechasz siê... Ludzie, którzy znaleli siê w podobnej sytuacji, zazwyczaj
zamykaj¹ siê w sobie, popadaj¹ w depresjê.
 Mam dobr¹ psychikê.

Ci¹gle wierzysz, ¿e uda ci siê
wróciæ do zdrowia?
 W 1996 roku, dwa lata po wypadku lekarze w USA powiedzieli mi,
¿e jest szansa, ¿e bêdê jeszcze chodzi³. Mówili, ¿e za dziesiêæ lat medycyna mo¿e siê tak rozwin¹æ, ¿e bêdzie mo¿liwa operacja. Czekam... Zosta³
rok, ale mylê, ¿e to siê wyd³u¿y. Jestem ca³y czas w kontakcie z lekarzem...
Nie irytuje ciê to, ¿e jeste
w takim stopniu zdany na
aparaturê, na specjalistyczny sprzêt i na pomoc innych
ludzi?
 W obecnych czasach wszyscy tak
naprawdê jestemy na ³asce ró¿nych
skomplikowanych urz¹dzeñ. A w sytuacjach kryzysowych nigdy nie potrafimy obyæ siê bez pomocy drugiego cz³owieka. Trzeba znaleæ siê w takiej
sytuacji jak ja, ¿eby w pe³ni to sobie
uwiadomiæ.
Wierzysz w postêp medycyny. A je¿eli dla kogo nie ma
¿adnych szans, je¿eli nie pomo¿e mu ¿aden postêp medy-

cyny, je¿eli godziny ¿ycia s¹
policzone...
 Trzeba korzystaæ z ¿ycia, dopóki siê da.
Jak mo¿na korzystaæ z ¿ycia
maj¹c tylko sprawn¹ g³owê?
 W³aciwie wszystko dzieje siê
przecie¿ w g³owie... Od nas samych
zale¿y, jak do tego podejdziemy, jak
odnajdziemy siê w nowych warunkach. Je¿eli nawet kto wie, ¿e zosta³ mu tylko rok, mo¿e nawet kilka
miesiêcy, to mo¿e je dobrze prze¿yæ. Te kilka miesiêcy mo¿e byæ
wa¿niejsze, ni¿ ca³e lata.
Ostatnio g³ona jest dyskusja
o eutanazji, prawie do godnej mierci....
 Nie wiem... Rozumiem przyp³yw rozpaczy, ale... Zawsze mo¿e
byæ tak, ¿e podejmie siê przedwczesn¹ decyzjê. To trudne. Zaraz po
wypadku lekarze dawali mi dobê, póniej trzy. ¯yjê ju¿ dziewiêæ lat.
Za kilka miesiêcy koñczysz
studia. Co potem? Zaczniesz
szukaæ pracy?
 Zastanawiam siê. Mo¿e podejmê kolejne studia  anglistykê. Chcê
dobrze poznaæ jêzyk, bardzo sprawnie siê nim pos³ugiwaæ.
Planujesz wyjazd do Stanów?
 Ca³y czas czekam na telefon, ¿e
trzeba przyje¿d¿aæ, ¿e ju¿ mo¿na mnie
operowaæ. Wtedy jêzyk bardzo by
mi siê przyda³...
S³uchaj¹c ciê mam wra¿enie,
¿e te ostatnie dziewiêæ lat powiêci³e na solidne przygotowania do wielkiej podró¿y,
do startu w nieznane...
 Dla mnie wyjazd do Stanów i operacja to bêdzie jak lot w kosmos...
Rozmawia³
Jerzy Szerszunowicz

i n t e r n e t

ON-i w Sieci
http://www.miesnie.szczecin.pl/  strona Fundacji Pomocy
Chorym na Zanik Miêni,
do pobrania m. in. biuletyn informacyjny Czas
miêni.

http://www.idn.org.pl/
 serwis Internet dla Niepe³nosprawnych to doskona³e miejsce startu
dla ka¿dego, kto stawia
pierwsze kroki w globalnej sieci, ale te¿ dla tych
wszystkich, którzy poszukuj¹ rozwi¹zania problemów zwi¹zanych
z niepe³nosprawnoci¹
(informacji nale¿y szukaæ
w samym serwisie, ale
warto te¿ zajrzeæ do bogatego dzia³u stron prywatnych).

http://zpchr.pl/  Ogólnopolska Baza Zak³adów
Pracy Chronionej, rozbudowany serwis tematyczny.

http://sison.clan.pl/
 Stowarzyszenie Internetowej Spo³ecznoci Osób
Niepe³nosprawnych SamiSobie zosta³o rozwi¹zane, ale strony serwisu
ci¹gle s¹ dostêpne.

http://bartoszr.republika.pl/  strona Kaktusa
(prywatnie Bartosz Rud),
fajnego faceta, który ma
bogate zainteresowania,
trzyma siê mocno, ma marzenia i ciekaw¹ stronê.

http://www.los.lublin.pl/  bardzo estetycznie wykonany, zawieraj¹cy
wiele ciekawych informacji
serwis Lubelskiego Orodka Samopomocy. Na stronach serwisu m.in. prezentacja czasopisma LOS
 kwartalnika o ludziach
aktywnych, którzy bior¹
swój los w swoje rêce
i sami staraj¹ siê rozwi¹zywaæ problemy w³asne i innych osób.

http://www.ppspl.firma.home.pl/  Pierwsza
Polska Strona Pomocy
Ludziom. Autorzy pisz¹:
Postanowilimy stworzyæ takie miejsce, gdzie
ka¿dy móg³by podzieliæ
siê z innymi swoimi problemami i swoim szczêciem....

http://www.portalfarmaceutyczny.pl/
 zgodnie z brzmieniem
adresu jest to Portal Farmaceutyczno-Medyczny,
czyli zdrowe ¿ywienie,
katalog leków, porady
kosmetyczne oraz wiele
innych tematów, w tym
tak¿e dotycz¹cych ¿ycia
osób niepe³nosprawnych.

http://wojgorz.w.interia.pl/  sprawni inaczej
w M³awie i okolicach, czyli przyk³ad, jak ciekawa
i przydatna mo¿e byæ domowa strona internetowa.
Naprawdê warto zajrzeæ.
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Strony internetowe ON
(Osoby Niepe³nosprawne)
nie s¹ obecnie czym niezwyk³ym. Internet, jak ma³o
które medium, sprzyja równemu traktowaniu wszystkich u¿ytkowników, a nawet je wymusza. Tu ka¿dy
ma porównywalne mo¿liwoci, a jednoczenie podlega tym samym prawom.
Nie trzeba o tym mówiæ,
zapisywaæ w kodeksach,
egzekwowaæ. Kto nie zna
zasad, ten wypada z gry.
Kto ma wyobraniê i wiedzê, mo¿e uczyniæ z Internetu niezwykle pomocne
narzêdzie.
O udogodnieniach komunikacyjnych, mo¿liwoci
poznawania siê, zawierania znajomoci, utrzymywania kontaktów zawodowych i prywatnych nie
trzeba siê szerzej rozpisywaæ. Wybuch wszelkiego
rodzaju chatów, powszechnoæ poczty internetowej, blogi i domowe
www rosn¹ce jak grzyby
po deszczu najlepiej
wiadcz¹ o tym, jak atrakcyjn¹ i powszechn¹ p³aszczyzn¹ komunikacji jest
Internet. Sieæ daje wielkie
mo¿liwoci osobom zdrowym  dla niepe³nosprawnych czêsto stanowi jedyn¹ formê komunikowania
siê ze wiatem.
Prezentowane obok strony wiadcz¹ o tym, ¿e dostêp do Internetu staje siê
dla osób niepe³nosprawnych tak samo niezbêdny
jak podjazdy do budynków
u¿ytecznoci publicznej.
Dla osób sprawnych sieæ
jest udogodnieniem  dla
ON bywa koniecznoci¹.
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Obecnoæ klêski
Bohaterowie moich filmów s¹
w wiêkszoci jak mnisi, praktykuj¹cy
tward¹ regu³ê, która przysz³a z zewn¹trz.

Artur ¯mijewski
 rocznik 1966, jeden
z najwa¿niejszych artystów nurtu krytycznego
w polskiej sztuce wspó³czesnej. Studiowa³ na Wydziale Rzeby ASP
w Warszawie oraz na
Gerrit Rietveld Academie
w Amsterdamie. Tworzy
instalacje, obiekty fotograficzne, realizacje wideo
oraz filmy na temat u³omnoci, przekraczania barier emocjonalnych, mierci. Wiêcej informacji o tym
niezwykle interesuj¹cym
twórcy m.in. pod adresem
http://www.zmijewski.republika.pl/

Ludzie upoledzeni fizycznie lub
spo³ecznie wykonuj¹ wiêksz¹ ni¿ inni pracê nad w³asnym istnieniem,
wiêkszy jest ich wysi³ek by byæ. Nie ma
w nich tej nieznonej lekkoci bytu.
Moje filmy nie tyle opowiadaj¹
o klêsce, co godz¹ siê na jej nieustann¹ obecnoæ. Na jej wszêdobylskoæ.
S¹ zwierciad³em jej obecnoci, ale
nigdy afirmacj¹. W istocie s¹ bezsiln¹ awantur¹, pyskówk¹, w której moje inwektywy s¹ niestety s³absze...
Przyzwyczajono nas do filmów
portretuj¹cych ludzi niepe³nosprawnych, w których opowiadaj¹ oni o swoim losie. W moich filmach tego nie
ma. Nie ma pojedynczego cz³owieka, indywiduum znika. Jest fizycznoæ, materialnoæ wiata, której przekroczenie, przezwyciê¿enie jest
niemo¿liwe. Te filmy nie opowiadaj¹ o tym, ¿e pomimo niepe³nosprawnoci inwalida np. mistrzowsko maluje stopami, albo maj¹c amputowane
rêce, wspina siê po górach. Moje filmy opowiadaj¹ o tym, ¿e niemo¿liwe pozostaje niemo¿liwym. A dla wiêkszoci w³asna u³omnoæ jest barier¹
nie do pokonania. Bo materialnoæ
wiata pozbawia nas woli i wymusza rezygnacjê.
W moim filmie Na spacer ca³kowicie sparali¿owani ludzie id¹ na
przechadzkê. Oczywicie ich bezw³adne cia³a s¹ animowane przez zdrowych mê¿czyzn  chód jest imitacj¹
chodu. Zdrowi dwigaj¹ chorych. Jeden z pora¿onych by³ chory na stward-

nienie rozsiane. Nie w³ada³ swoim cia³em, ale je czu³. To, co z nim robilimy w czasie zdjêæ, sprawia³o mu przejmuj¹cy fizyczny ból. A mimo to nie
wycofa³ siê, nie przerwa³ pracy, godzi³
siê, by ból trwa³. Dlaczego to robi³? Poniewa¿ wtedy nie by³ sam, rozmawia³
z nami, opowiada³ sprone dowcipy...
Zazwyczaj le¿y ca³ymi dniami w swoim pokoju w domu opieki spo³ecznej,
nieobecny, nieistniej¹cy tak bardzo,
jakby by³ ju¿ martwy. Chêtnie odda³by czêæ swojej godnoci, by nie byæ
sam.
Zazwyczaj jest tak, ¿e sprawni akceptuj¹ inwalidów, jeli tamci swoim
wysi³kiem staraj¹ siê imitowaæ zachowania sprawnych. (...) Ale to jest terror sprawnych  spróbuj siê do nas
upodobniæ kaleko, a bêdziemy ciê
chwaliæ. Tymczasem rzeczywista akceptacja odmiennoci jest piekielnie
trudna. Je¿eli udzia³ g³uchych w Lekcji piewu traktowaæ jak prze³amywanie barier, to jako zniechêcanie ich
do podlizywania siê s³ysz¹cym i zachêcanie do tworzenia w³asnych hierarchii  tak¿e estetycznych. (...) odmowy zdarzy³y siê w Polsce podczas
przygotowañ do pierwszej Lekcji piewu. Pomocy odmówi³ pierwszy dyrygent, jakiego poprosi³em o pomoc 
ba³ siê o swoj¹ muzyczn¹ reputacjê.
Odmówi³ tak¿e proboszcz piêknego barokowego kocio³a w Warszawie, w którym chcia³em zrobiæ nagranie. (...)
Pomyla³em wtedy, ¿e trzeba zwróciæ siê do konkurencji i poszed³em
do ewangelików, którzy przyjêli mnie
z otwartymi ramionami.
Wypowiedzi Artura ¯mijewskiego pochodz¹ z wywiadów publikowanych w Ultramarynie (www.
ultramaryna. pl)
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Dar
przyjani
Barbara Siemionkowicz
 Odpowiedzialna Prowincji Polska Centralno-Wschodnia ruchu Wiara
i wiat³o, nauczycielka
szko³y specjalnej. Lubi
jedziæ na nartach (zjazdówki i biegówki) i chodziæ
po górach.

Nike:  Czym jest ruch Wiara i wiat³o
Barbara Siemionkowicz:  Ruch
Wiara i wiat³o jest ruchem wspólnotowym skupiaj¹cym osoby z upoledzeniem umys³owym, ich rodziny, rodziców i przyjació³  przewa¿nie
ludzi m³odych. Od miesi¹ca jestemy
zarejestrowani jako stowarzyszenie.
Jakie by³y pocz¹tki, jak narodzi³ siê ruch Wiara i wiat³o?
 Wszystko zaczê³o siê we Francji, w 1968 roku. Rodzice dwóch upoledzonych umys³owo ch³opców zapragnêli pojechaæ z nimi do Lourdes
na pielgrzymkê. Niestety, zarówno
w³adze kocielne, jak i cywilne nie
wyrazi³y zgody na udzia³ niedorozwiniêtych dzieci w pielgrzymce. wiadomoæ spo³eczna na temat tego, czym
jest upoledzenie umys³owe, by³a bardzo niewielka. Do osób upoledzonych odnoszono siê z mieszanin¹ strachu i niechêci. Jednak rodzice
wspomnianych wy¿ej ch³opców okazali siê osobami o silnych charakterach  nie zra¿eni trudnociami, czynili starania, by umo¿liwiæ dostêp do
sanktuarium osobom niepe³nosprawnym intelektualnie. Chêtnych by³o bardzo wielu  nie tylko we Francji, ale
równie¿ w wielu innych krajach. Przygotowania do miêdzynarodowej piel-

Rekolekcje adwentowe u Sióstr
Misjonarek w. Rodziny, 2000 rok

grzymki trwa³y kilka lat. Wreszcie
w 1971 roku uda³o siê rzecz doprowadziæ do szczêliwego fina³u.
Nie oby³o siê jednak bez nieporozumieñ...
 Rzeczywicie. Wystarczy wspomnieæ, ¿e np. na mostach, po których osoby niepe³nosprawne mia³y iæ
do groty, wystawiono patrole policji.
Wszystko zmieni³o siê, gdy ludzie
obserwuj¹cy pielgrzymkê przekonali
siê, ¿e nie jest ona manifestacj¹ cier-
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pienia, wo³aniem o pomoc, lecz aktem oddania siê Maryi i Jezusowi.
Ludzie upoledzeni byli pe³ni radoci, a ich opiekunowie okazywali akceptacjê choroby  byli serdeczni, pe³ni wiary i optymizmu. rodki ostro¿noci
zastosowane przez w³adze okaza³y siê
zbêdne, a obawy przesadne. W czasie tej historycznej pielgrzymki oficjalnie narodzi³ siê ruch Wiara i wiat³o.
Jak idea zosta³a przeszczepiona do Polski?
 Zainicjowa³ j¹ Marcin Przeciszewski (obecnie prezes KAI  Katolickiej
Agencji Informacyjnej). Przypadkiem
(a mo¿e nie przypadkiem...) w czasie pobytu we Francji spotka³ ludzi,
którzy byli uczestnikami ruchu Wiara i wiat³o. Marcin, zafascynowany
t¹ ide¹, uda³ siê do Trosly, by spotkaæ siê z Jeanem Vanier...
Kim jest Jean Vanier?
 Jean Vanier pochodzi z Kanady,
jest obecnie ponad 80-letnim starszym
panem. To z jego inicjatywy powsta³y w Trosly pierwsze wspólnoty ARKI, w których osoby upoledzone
mieszkaj¹ wspólnie ze swoimi przyjació³mi. Vanier by³ te¿ za³o¿ycielem
wspólnot Wiary i wiat³a.
Marcin Przeciszewski spêdzi³ w Trosly kilka dni  idea wspólnot, w których osoby niepe³nosprawne mog¹
rozwijaæ siê duchowo poch³onê³a go
tak bardzo, ¿e postanowi³ przesadziæ
j¹ na grunt Polski. Pierwsze spotkania wspólnotowe odby³y siê w Warszawie ju¿ w 1972 roku. W tym samym czasie odwiedzi³a Trosly Teresa
Breza  mama upoledzonej dziewczynki, póniejsza za³o¿ycielka pierwszej wspólnoty we Wroc³awiu.
Do Bia³egostoku ruch dotar³
nieco póniej. W jaki sposób?
 Pierwsze wspólnoty zaczê³y rozwijaæ siê w Warszawie, Wroc³awiu i Lublinie. Informacje o nich przywieli

do Bia³egostoku m³odzi ludzie, którzy studiowali w wymienionych miastach. Pocz¹tki bia³ostockiej wspólnoty to Jerzy Miko³uæ i Beata Snarska
(obecnie Mirucka), która pojecha³a na
pierwsze rekolekcje do Warszawy,
a nastêpnie zaczê³a czynnie dzia³aæ
w ruchu w czasie studiów w Lublinie.
To ona (wraz ze swoimi znajomymi,
m.in. z Beat¹ Górsk¹ obecnie Falkowsk¹) zainicjowa³a wspólnoty Wiary
i wiat³a w Bia³ymstoku.
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Wyró¿nienie Totus Fundacji Konferencji Episkopatu
Polski Dzie³o nowego tysi¹clecia, Zamek Królewski
w Warszawie, marzec 2001

Jaki jest g³ówny kierunek waszej dzia³alnoci?
 Nie dajemy pieniêdzy, nie edukujemy  nie wchodzimy na teren
dzia³ania szko³y i opieki spo³ecznej.
Najogólniej rzecz ujmuj¹c, istot¹ Wiary i wiat³a jest towarzyszenie osobie upoledzonej w kroczeniu za Chrystusem.
Co to oznacza w praktyce?
 Staramy siê zawieraæ i utrzymywaæ przyjacielskie stosunki z osoba-

Miêdzynarodowa pielgrzymka do Lourdes, kwiecieñ 2001
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Przy³¹cz siê
do Wiary i wiat³a
 Przy³¹czyæ siê mog¹
wszyscy, którzy maj¹ na
to ochotê  mówi Barbara
Siemionkowicz.  Serdecznie zapraszamy ca³e
rodziny, zapraszamy ludzi
m³odych i starszych.
W ka¿d¹ drug¹ i czwart¹
niedzielê miesi¹ca odbywaj¹ siê Msze w. w Kaplicy Sióstr Misjonarek
wiêtej Rodziny przy ulicy
Sto³ecznej 5 w Bia³ymstoku. Wystarczy przyjæ na
Mszê wiêt¹...
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mi upoledzonymi, ich rodzinami, bliskimi osobami. Nasze wysi³ki zmierzaj¹ do podtrzymania rozwoju ka¿dej wspólnoty, ka¿dego jej cz³onka.
Niektóre przyjanie s¹ bardzo wierne, trwaj¹ przez d³ugie lata. W miarê up³ywu czasu, ludzie wchodz¹cy
w bliskie relacje z niepe³nosprawnymi uwiadamiaj¹ sobie, ¿e ten rodzaj
kontaktu jest obustronnie cenny, wzbogacaj¹cy.
Idea jest wspania³a: przyjanie, d³ugoletnie kontakty. Czy
nie zdarzaj¹ siê jakie problemy, nieporozumienia?
 Oczywicie, ¿e tak  jak w ka¿dej spo³ecznoci. Nie zawsze daje
siê unikn¹æ takich czy innych konfliktów postaw i wzajemnych oczekiwañ.
Ich przezwyciê¿anie daje si³ê, utwierdza w przekonaniu o s³usznoci tego, co robimy.
Jakie s¹ podstawowe formy
waszego dzia³ania? Czy macie jaki roczny kalendarz imprez, spotkañ?
 Dzia³alnoæ Wiary i wiat³a przybiera ró¿ne formy. Po pierwsze s¹ to

Msza polowa na obozie w Broku nad Bugiem, gdzie spotka³y siê wspólnoty bia³ostockie i warszawskie, lipiec 1997 rok

comiesiêczne (lub w innych odstêpach czasowych) spotkania we wspólnotach. Powiêcamy je okrelonym tematom lub okazjom  urodzinom,
imieninom, itp.
Dwa razy w miesi¹cu spotykamy
siê na Mszy wiêtej, organizujemy
ta¿ rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Nabo¿eñstwa odprawia nasz
kapelan, ksi¹dz Pawe³ Zalewski w Kaplicy Sióstr Misjonarek wiêtej Rodziny.
Poza tym organizujemy obozy letnie i zimowe. Turnusy trwaj¹ 10-14
dni.
Pozyskiwanie funduszy i organizacjê zlecacie fachowcom, czy wszystkim zajmujecie siê sami?
 Na razie tak. Ka¿da wspólnota
sk³ada siê z trzech filarów: osoby z upoledzeniem, ich rodzice i przyjaciele
(g³ównie ludzie m³odzi). Zawsze znajdzie siê kto, kto jest sprawny organizacyjnie, potrafi pokonaæ przeszkody formalne, poszukaæ sponsora.
Jak wygl¹daj¹ obozy, jakie
s¹ zadania przyjació³? Czy
mo¿na ich nazwaæ wolontariuszami?
 W zasadzie nie, bo wolontariat
kojarzy siê z pomoc¹ przede wszystkim. A w naszych wspólnotach wiêkszy nacisk k³adzie siê na przyjañ.
W czasie wyjazdu nie chodzi o to,
by pomóc osobie mniej sprawnej upraæ
skarpetki, ale o to, by z ni¹ pobyæ,
pospacerowaæ, porozmawiaæ  tak,
aby nikt nie czu³ siê samotny, odrzucony. Staramy siê w³¹czaæ osoby upoledzone w jak najwiêksz¹ liczbê praktycznych dzia³añ: razem ugotowaæ
zupê, razem pójæ do rolnika po
mleko (jeli jestemy akurat na wsi),
czy razem pop³ywaæ w rzece. Jest to
forma spêdzania wolnego czasu polegaj¹ca na wspólnej pracy, wspólnym odpoczynku, wspólnych zaba-
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wach, na wiêtowaniu i na modlitwie.
Przyjaciele to najczêciej studenci,
uczniowie szkó³ rednich, niekiedy
emeryci.
A ile lat pani jest aktywnym
uczestnikiem wspólnoty?
 Moje ¿ycie we wspólnocie rozpoczê³o siê w³aciwie w Warszawie,
jakie dziesiêæ lat temu. Wczeniej spotka³am wspólnoty z Bia³egostoku.
Sama pani szuka³a kontaktu?
 To wspólnota mnie znalaz³a a nie
ja wspólnotê. Którego roku bia³ostocka wspólnota zorganizowa³a letni obóz w mojej rodzinnej miejscowoci. Zainteresowa³am siê prac¹ osób,
które prowadzi³y obóz, zaczê³am
odwiedzaæ wspólnotê. I tak to siê
zaczê³o...

Obóz letni w Prostkach, lipiec 2000 roku

Czy kiedy siê skoñczy, czy
to by³ wybór na ca³e ¿ycie?
 Nie wiem. Wspólnota pe³ni w moim ¿yciu bardzo wa¿n¹ rolê i nie
wyobra¿am sobie, ¿eby to siê nagle
skoñczy³o. Osoby, które pozna³am
dziêki wspólnocie, te znajomoci i przyjanie s¹ dla mnie zbyt cenne, ¿eby
je nagle uci¹æ.

i bezpieczeñstwa, odkrywanie wartoci i darów ludzi s³abych w wiecie, gdzie liczy siê przede wszystkim skutecznoæ i kompetencja  to
najwiêksza nagroda. Najwa¿niejsze
jest to dla ludzi m³odych  to baza
dla ich rozwoju duchowego, fundament najwa¿niejszych ¿yciowych wyborów.

Swoj¹ obecnoæ we wspólnocie traktuje pani bardzo
emocjonalnie...
 O tak! Bardzo. Wspólnota to czêæ
mojego ¿ycia.

Czego mo¿na ¿yczyæ wspólnocie Wiara i wiat³o na
przysz³oæ?
 Bardzo bymy sobie ¿yczyli,
aby wiêcej osób dowiedzia³o siê o idei
Wiary i wiat³a, ¿eby rodziny, w których s¹ osoby niepe³nosprawne intelektualnie przekona³y siê do tego ruchu. Choæ obecnie proponuje siê takim
rodzinom du¿o ró¿norodnych form
terapii, nauczania, spêdzania czasu,
to wspólnoty Wiary i wiat³a oferuj¹ co, co wietnie uzupe³nia ofertê specjalistów  bratersk¹, przyjacielsk¹ wiê, bez której ¿aden cz³owiek
nie jest w stanie osi¹gn¹æ pe³ni rozwoju duchowego.

Jakie to uczucie, gdy udaje
siê co zrobiæ dla innych, gdy
trud nie idzie na marne?
 Najwa¿niejsze jest to, aby w ramach wspólnoty ka¿dy znalaz³ swoje miejsce i ¿eby czu³ siê dobrze. Staram siê o to, jak tylko potrafiê, ale
ostateczny sukces zale¿y od zespo³u, od tego, jaki baga¿ dowiadczeñ
ci¹gnie za sob¹ ka¿dy z nas. Poczucie wspólnoty, w³asnej przydatnoci
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Jest
cz³owiek...
Iraida Kaskiewicz
 urodzi³a siê w ma³ej
przygranicznej miejscowoci Krynki. W 1966 zda³a
maturê w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyñ Przedszkoli
w Bia³ymstoku. Ukoñczy³a
Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiki Specjalnej. Od 1971
pracuje w Pañstwowym
Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci w Bia³ymstoku. W grudniu 1978 roku zosta³a zastêpc¹
dyrektora tej placówki. Na
stanowisku dyrektora od
1987 roku.
Odznaczona: Br¹zowy
i Srebrny Krzy¿ Zas³ugi,
Srebrna i Z³ota Odznaka
Zas³u¿ony Bia³ostocczynie, Nagroda Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej,
Order w. Marii Magdaleny III stopnia, Z³ote Klucze
Kuriera Porannego, Odznaka Przyjaciel Dziecka
nadana przez Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
Statuetka Wdziêcznoci
NIKE.

Mojej pracy zawsze przywieca³a idea wyra¿ona kiedy
przez Mariê Grzegorzewsk¹
w zdaniu Nie ma kaleki,
jest cz³owiek  mówi Iraida
Kaskiewicz, szefowa Domu
Pomocy Spo³ecznej w Zaciankach.
Nie ¿a³ujê
Iraida Kaskiewicz pracuje w DPS-ie w Zaciankach od 1971 roku. Zaczyna³a jako wychowawca w Domu
Dziecka w Supralu. Przepracowa³a
piêæ lat. Do Zacianek przysz³a na trzy
miesi¹ce  zosta³a na ponad 30 lat.
 Nie ¿a³ujê swojej decyzji  mówi Iraida Kaskiewicz.  Praca w Zaciankach, to... ca³e moje ¿ycie. Mogê bez
fa³szywej skromnoci powiedzieæ, ¿e
du¿o zrobi³am dla osób niepe³nosprawnych i ci¹gle mnie ta praca inspiruje, ci¹gle mam nowe pomys³y,
nie brakuje mi energii.
Nie samym chlebem...
Podopieczni DPS-u w Zaciankach
maj¹ doskona³e warunki do rehabilitacji i rozwoju: osiem pracowni terapii zajêciowej, wyjazdy na wakacje
nad morze lub w góry, pos³uga duszpasterska wiadczona przez ksiê¿y
dwóch wyznañ, zawody sportowe,
plenery. W Zaciankach stawia siê
na aktywnoæ, rozwój  robi siê wszystko, by orodek dla niepe³nosprawnych nie by³ tylko przechowalni¹,

w której daj¹ jeæ i ka¿¹ po³ykaæ tabletki.  Dyrektor domu pomocy spo³ecznej musi byæ sprawnym administratorem, ale przede wszystkim musimy
widzieæ ludzi w swoich podopiecznych, widzieæ ich problemy i rozwi¹zywaæ je  mówi Iraida Kaskiewicz.  Trzeba zapewniæ utrzymanie,
podaæ lekarstwa  zrobiæ wszystko,
co niezbêdne do ¿ycia. Ale na tym nie
mo¿na poprzestaæ.
Dlatego w Zaciankach stworzono warsztaty terapii zajêciowej. Jednoczenie zmniejszy³a siê iloæ podawanych leków. Mieszkañcy aktywnie
uczestnicz¹ w ¿yciu domu, bo nie tylko uczêszczaj¹ do pracowni, ale tak¿e ¿yj¹ problemami domu, niektórzy
pomagaj¹ w magazynie, inni w kuchni, niektórzy, kiedy napada nieg  odnie¿aj¹, mimo i¿ nikt im tego nie
ka¿e robiæ.
Wyjæ poza mury
 Staramy siê uaktywniaæ naszych mieszkañców, wychodziæ z nimi na zewn¹trz, poniewa¿ zamykanie
ich w czterech cianach by³oby dla
nich cofaniem siê, ¿yciem tylko w swoim gronie. Dlatego robimy ró¿nego
rodzaju imprezy integracyjne, mieszkañcy wyje¿d¿aj¹ na przegl¹dy, festiwale, plenery, na zawody sportowe  mówi Iraida Kaskiewicz.  Osobom
niepe³nosprawnym trzeba daæ to samo, a mo¿e nawet wiêcej ni¿ zdrowemu cz³owiekowi. Trzeba pamiêtaæ,
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¿e ¿ycie ich skrzywdzi³o, ale staraæ siê
nie widzieæ w nich ofiar, lecz istoty
ludzkie maj¹ce takie same prawa
i takie same potrzeby jak reszta spo³eczeñstwa.
Polityka otwartych drzwi
 Pracujê na zasadzie drzwi otwartych  mówi Iraida Kaskiewicz. 
Pracownik czy mieszkaniec  ka¿dy
ma prawo w ka¿dej chwili przyjæ
i opowiedzieæ o swoim problemie.
Nie mogê zachowywaæ siê jak urzêdnik, robiæ petentów z moich wspó³pracowników i podopiecznych. Dlatego nie mam okrelonych dni i godzin
przyjêæ  zawsze jestem gotowa
rozmawiaæ, spotkaæ siê na kawie czy
herbacie.
Pani dyrektor jest zdania, ¿e w domu pomocy ka¿dy problem musi byæ
szybko rozwi¹zany  nie mo¿na mieszkañcowi powiedzieæ: Proszê przyjæ
do mnie za dwa dni, bo mo¿e byæ
ju¿ za póno. Ta sama zasada praktykowana jest równie¿ w stosunku
do personelu.  To nie jest biuro, tylko Dom, wiêc musimy zachowywaæ
siê jak we w³asnych domach  mówi
pani dyrektor.

raz mieszkaniec, jeli kocha królika,
to ma swego królika, jeli chce hodowaæ rybki, albo zaj¹æ siê papu¿kami, ma do tego prawo i warunki 
mówi Iraida Kaskiewicz.
Dom zosta³ rozbudowany, pojawi³y siê w nim pracownie terapeutyczne: haftu, plastyczna, pracy w drewnie, papieroplastyki, zabawkarska,
gospodarstwa domowego, ceramiczna, muzykoterapii. Mieszkaniec mo¿e przyjæ do wybranej przez siebie
pracowni, tam robi to, co chce, czyli
jak chce to rzebi, jak chce, to rysuje. Natomiast osoby z g³êbszym upoledzeniem kierowane s¹ na nauczanie indywidualne czy te¿ uczêszczaj¹
na specjalnie dla nich zorganizowane zajêcia. Wa¿ne jest to, ¿e mieszkañcy udaj¹cy siê na zajêcia zmieniaj¹ otoczenie. Jest równie¿ na naszym terenie
szko³a ¿ycia, s¹ zespo³y rewalidacyjno-wychowawcze dla osób g³êboko
upoledzonych, gdzie pedagodzy realizuj¹ dla nich program.  Wszystko
to jest zas³ug¹ ludzi, którzy, tak jak
ja, zatrudnili siê tu tymczasowo, a pozostali kilkanacie lat i daj¹ mieszkañcom to, co mog¹ daæ z siebie
najlepszego  mówi pani dyrektor.

£yk historii
 Na pocz¹tku lat 70. DPS w Zaciankach by³ ³adny, czysty, mieszkañcy zadbani, natomiast przera¿a³a mnie
biel pomieszczeñ, go³e pod³ogi, bia³e szafki, sypialnie, sto³ówki  wspomina pani dyrektor.  Wszystko za
bardzo przypomina³o szpital.
W tamtych czasach mieszkaniec
mia³ prawo trzymaæ w szafce jedynie
pi¿amê  i nic wiêcej. Nie by³o miejsca na intymnoæ, tworzenie w³asnego, ma³ego gospodarstwa  brakowa³o przestrzeni na prywatnoæ. Du¿y
prze³om nast¹pi³ dopiero na pocz¹tku lat 90.  DPS-y sta³y siê autentycznymi domami dla osób niepe³nosprawnych. Dom w Zaciankach
te¿ nabra³ innego charakteru.  Te-

Mówi¹ do niej mamo
Niektórzy mieszkañcy DPS-u w Zaciankach mówi¹ o swojej dyrektorce mama.  Z niektórymi mieszkañcami przepracowa³am prawie 30
lat, wiêc razem ¿emy siê zestarzeli
 mówi Iraida Kaskiewicz.  Wielu
z nich nie ma rodzin  rodzice poumierali lub wyrzekli siê swoich dzieci. Gdy który z mieszkañców nazywa mnie mam¹, to jest dla mnie
najwa¿niejszy znak jakoci i sensu
tego, co robiê. To s³owo oddaje mi³oæ, czu³oæ, serdecznoæ  jest oznak¹ absolutnego zaufania. To s³owo jest
dla mnie najcenniejszym orderem,
jaki otrzyma³am w ¿yciu.
El¿bieta Struk
Andrzej Wo³kowycki
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Funkcjonowanie takiego
orodka jak DPS w Zaciankach, jest bardzo
kosztowne. A do tego
jeszcze siê rozbudowuje.
Koszt utrzymania jednego
mieszkañca bêdzie wy¿szy  wysoki standard
kosztuje. Jak pogodziæ
chêæ podnoszenia poziomu (warunki bytowe, rehabilitacja) z rosn¹cymi
kosztami?  Mamy to
szczêcie, ¿e w³adze Bia³egostoku rozumiej¹ nasze
potrzeby  mówi Iraida
Kaskiewicz.  W ubieg³ym
roku Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku podj¹³ decyzjê
o rozbudowie Domu w zakresie rozgêszczenia
i w listopadzie 2003 roku
pierwsze prace zosta³y ju¿
podjête. Mam nadziejê, ¿e
budowa zostanie zakoñczona w 2005 roku. Dostalimy dodatkowo 0,5 ha
lasu s¹siaduj¹cego z nasz¹ dzia³k¹, co pozwoli
nam stworzyæ teren rekreacyjny o odpowiedniej powierzchni.
Pani dyrektor zna przeszkody, ale nie rezygnuje
z wytyczonych celów.
Wierzy w sens tego, co
robi.
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PODSTAWA ETYKI
Tego, co z³e  nie mo¿na
cofn¹æ,
Tego, co dobre  nie ma
potrzeby cofaæ,
Emocje s¹ paliwem.
Logika  kierowc¹. Ka¿dy brak uniemo¿liwia
jazdê.
M¹droæ to doskona³a
rozmowa serca z umys³em.
CELIBAT? KULTURA?
SZTUKA?
Dylemat aktualny od
wieków.
A to nie cz³owiek jest
problemem.
To zwierzê w cz³owieku.

PRYMITYW
W niektórych sytuacjach
Natrêtne siê staje
Uwiadomienie sobie, ¿e do wyci¹gania w³aciwych
wniosków
Prymityw siê nie nadaje.
LOGIKA
Szybko, nawet gdy nie musisz?
Fatalnie!
Wygl¹da na to, ¿e zapomnia³e, ¿e im szybciej, tym
mocniej siê walniesz.
WYBACZCIE IM, BO NIE WIEDZ¥, CO CZYNI¥
Wymagaj¹cym wspó³czucia
Najwyraniej jest cz³owiek z³y, bo pozbawiony
wyobrani.
KAPRALIZM: CO CZ£OWIEK ZASIEJE,
TO I ¯¥Æ BÊDZIE
Przysz³oæ lepsza? Inna?
Niemo¿liwe! Dlaczego? Wiem!
Nie robiê tego, co powinnam,
Lecz robiê co chcê.
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DO OB£UDNYCH
-Pytanie, czy chcê
byæ z wami?
Szczerze? Nie
bardzo
Wolê z
wciek³ymi
psami,
które tê naturê
maj¹,
¿e szlachetnych
nie udaj¹!

WALKA P£CI: KOBIETA-BABA
Niewykluczone,
¯e feministki mnie zakrzycz¹,
Gdy powiem,
¯e zbyt czêsto

Mê¿czyzna
zakochuje siê
w kobiecie,
A ma problem z samic¹.

a f o r y z m y
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Micha³owi
TYLKO LUDZKA MO¯LIWOC
W kwestii posiadania wiedzy
Oka¿ê siê £azarzem,
Gdy nie uwzglêdniê faktu,
¯e krowa krowie
Ksi¹¿ki nie poka¿e.
Mo¿na by tê kwestiê uciliæ;
Ksi¹¿ka to sposób przekazywania myli.
UZUPE£NIANIE SIÊ
Zbyt d³ugo nie mog³em
Tego poj¹æ. Za cholerê!
A to ona jest motorem rodziny,
A on  sterem.
EWOLUCJA
Drêczy mnie sumienie,
¯e, mo¿e przez zaniedbanie spraw przyziemnych,
Ucierpia³o moje ukorzenienie.
CHCIEÆ BYÆ ZROZUMIANYM
Wpad³em na to
Bêd¹c chyba w ³ó¿ku;
Z chamem po chamsku,
Z Francuzem po francusku
HOMO HOMINI LUPUS
Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem
Spostrze¿enie zbyt ma³o znane.
Wrêcz zaskoczenie, gdy siê dowie,
¯e jest baranem.
JAK JEST?
Jestem spostrzegawczy czy przesadzam?
Cytujê mêdrców, z którymi siê zgadzam.
NIEFORMALNY IGNORANT
Nie wiem tego, czego potrzebujê,
Ale mi to nie przeszkadza.
W koñcu: do mnie nale¿y w³adza
Gdy kto mnie nazwie prostakiem
Bêdzie okazja, aby to okazaæ.
IGNORANCJA
Nie pomo¿e nadrabianie min¹ przez rodzica,
Który rygor nazywa dyscyplin¹.
IDEE FIX
Zamiar zaiste debilny!
Chcê byæ szybki i nieomylny.

KARA?
Skutek cynizmu mo¿e byæ rykoszetem,
W czasie odleg³ym,
Bo przecie¿ kto inny
Mo¿e te¿ byæ cyniczny i przebieg³y.
MOJE EPITAFIUM
Stara³ siê stworzyæ sytuacjê
Dogodn¹ dla innych (okazji ku temu trochê mia³)
By kto móg³ siê poszczyciæ:
Jestem dumny, ¿em go zna³.
W£ACIWE PROPORCJE
Trzeba znaæ faktyczn¹ wartoæ
Tego, co stanowi ¿ycie nasze.
U³atwi zapamiêtanie,
¯e paw pozbawiony piór
To ma³y wystraszony ptaszek.
JA  SKORPION
¯e cel (fakt ambitny) osi¹gnê,
G³êboko w to wierzê!
Ja jeszcze nie cz³owiek, a ju¿ nie zwierzê.
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JA
Sens tego co uwa¿am
Mo¿e dla niektórych wydaæ siê ukony
Niewa¿ne  ¿em durny,
Wa¿ne  ¿em g³ony.
SZPANER
Gdy z mizerii ducha swego zdaje sprawê,
Gdy rzeczywistoæ skrzeczy,
To ma nadziejê na to,
¯e dowartociuj¹ go rzeczy.

ZA CO?
Ka¿¹ mi myleæ.
Kar¹ to bywa
Dla prymitywa.
Z PRAKTYKI ETYKI
Wartoæ etyki pozna³em wtedy,
Gdy dotar³o do mnie,
¯e tego co z³e nie mo¿na cofn¹æ,
Tego co dobre  nie ma potrzeby.
ATEST
Rzeczywistoæ skrzeczy?
Szczególnie dobrze o tym pamiêtam,
Gdy uzmys³owiê sobie,
¯e czas weryfikuje wartoæ wszystkich rzeczy.
PANTA RHEI
Nie zgodzi³aby siê na to za nic w wiecie,
Gdyby by³a wiadoma,
Jakie to w niej samej spustoszenie czyni.
Co? Tolerowanie u siebie
Panosz¹cej siê, prymitywnej samicy w kobiecie.
MOJE JOJO
Tak czasem bywa,
¯e d¹¿ê do unikania problemów
(gdy trzeba je rozwi¹zaæ).

ZEW NATURY
Siê nie za³o¿y³em,
Ba³em siê mój stan posiadania nadwerê¿yæ,
Bym wygra³, gdybym obstawa³,
¯e samica w niej zwyciê¿y.
STRASZAK
Mylê o tym z pewnym niepokojem,
No bo jak by wygl¹da³o ¿ycie moje,
Gdybym ju¿ wczeniej mia³ wiadomoæ tego,
¯e ma³o jest wa¿ne,
Czy kto wietnie zna, kontroluje moje myli?
Przecie¿ one s¹ we mnie,

a f o r y z m y
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Czyli stanowi¹ czeæ
mnie.
Kto zapomni o tym,
zap³aci!
Chc¹c tego czy nie.
DO MOJEJ RÓ¯Y
Bêdê kocha³ ciê wiernie:
twój kszta³t, zapach...
i ciernie.
A tu problem wcale
niema³y:
g³ówne kolce zosta³y?
CEL
Marzê stale tylko o tym,
jak byæ tam¹ dla g³upoty
W³asnej, bo siê nie ³udzê,
¿e poradzê sobie z cudz¹.
Nie chcê zwlekaæ,
gdy w³asna czeka.

Szczud³o
Rysunki i zdjêcia: Tomasz Sys³o
Tekst: Wies³aw

ROZDZIELIÆ
Stanowimy ca³oæ wredn¹:
ja i g³upota to jedno.
Przegram, gdy przegra g³upota?
Nigdy razem! Nie jestem idiota!

http://www.tsy.art.pl/

OBSESJA
To tak nierealne (Wszak to niemo¿liwe)
Wszyscy o tym marz¹,
by narobiæ gnoju
i wyjæ z tego z twarz¹.
TYRANIA OPINII
Mo¿e pobo¿nym byæ mi siê uda?
Mo¿e? Na pewno!
Od czego ob³uda!?

36
nike nr 1 (4)

s z t u k a
Znów rysujemy, potem jeszcze wiêcej
bêdziemy rysowali. Rysunek jest prawdziwym
sprawdzianem sztuki.
(Jean-Auguste-Domnique Ingres)

Symbioza
T

wórczoæ W³adys³awa
Szyszko nie poddaje siê ³atwym klasyfikacjom. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na o niej
powiedzieæ, ¿e jest oryginalna, nienaganna warsztatowo i podoba siê zarówno
znawcom sztuki, jak i laikom.

Mona Lisa z domalowanymi w¹sami, ba, nawet graj¹ca w tenisa, jak chc¹
tego bardzo kreatywni specjalici od reklamy, pozostaje Giocond¹, ¿on¹ bogatego
kupca z XVI-wiecznej Florencji. Rzecz
ma siê podobnie
w innych przypadkach: i tak czerstwe
oblicze Antoniego Ursyna z portretu trumiennego pozostaje
obliczem JWP Genera³a Artylerii, mimo
¿e na nagrobku napisano i¿ z wielk¹
a powszechn¹ ¿a³oci¹ z oczu naszych
niespodziewanie znikn¹³, a wyrzebiona
przez amerykañskiego hiperrealistê Duanea Hansena kobieta z przylepionym
w k¹ciku ust papie-

rosem, pozostaje kobiet¹ z hipermarketu lat 70. ubieg³ego stulecia, choæby jej zabraæ wózek wy³adowany puszkami, czipsami i batonami.
Brak szufladki
Z postaciami z rysunków W³adys³awa Szyszko jest k³opot: trudno je
w sposób jednoznaczny przypisaæ
okrelonej stylistyce, czyli mówi¹c
wprost, autor nie pozwala siê bezceremonialnie upchn¹æ
w której ze znanych
i wygodnych w obs³udze szuflad historii sztuki. Podgl¹daj¹c jego warsztatow¹
sprawnoæ, wypada
wspomnieæ niemieckich grafików z XV
i XVI wieku, dla których kreska by³a
wszystkim, natomiast
portret jegomocia
z hiszpañsk¹ bródk¹
piêknie prezentuj¹c¹ siê na wykrochmalonej kryzie, przenosi nas w wiat
elegantów z pocz¹tku XVII wieku. K³opot w tym, ¿e obficie porastaj¹cy jego
g³owê czosnek (dobry na przeziêbienie
i wampiry) musi przywo³aæ ducha Giuseppe Arcimboldiego,

s z t u k a
malarza z Mediolanu, który w XVI
wieku na dworze Habsburgów w Pradze uk³ada³ ku zadziwieniu i uciesze
wspó³czesnych, fantazyjne portrety
z kwiatów, warzyw, ryb i ptaków.
Kobiece dziwa
Szyszko nie stroni od takich surrealistycznych igraszek, bo oto stworzony przezeñ wizerunek Hipolity,
dumnej i m¹drej królowej Amazonek,
to przecie¿ lubiany przez antycznych artystów centaur, tyle ¿e na
odwrót, bo g³owê ma konia a tu³ów
niewieci. I tak, z wymylonego przez
tessalskich hodowców koni symbolu
chuci, skojarzonego z mitem o wojowniczym plemieniu kobiet, powsta³
tyle¿ zmys³owy co zabawny portret
Hipolity. Nie inaczej te¿ wygl¹daj¹ kobieta-pirania i Parasolniczka, a tak¿e dama w woalce, w której lokach
zagniedzi³ siê gadzinowaty potwo-

rek. W galerii portretów rysownika
z Krakowa nie zabrak³o kobiety patrz¹cej na wiat oczyma mistrza zmiennoci  kameleona, który fascynowa³
poetów i samemu Szekspirowi da³ pretekst do postawienia s³ynnej diagnozy: Mi³oæ jest kameleonem, a przeto mo¿e ¿yæ powietrzem. Pirania,
kameleon... ju¿ by tego starczy³o,
¿eby podejrzewaæ artystê o mizoginizm, ale jeli nawet, to by³aby to niechêæ podejrzanie elegancka.
Siê podoba
Freudysta najpewniej znalaz³by w rysunkach W³adys³awa Szyszki lady
maskowanych czy oswajanych lêków.
Krytyk intuicjonista odnotowa³by delikatnoæ i przewrotnoæ zarazem.
Strukturalista zwróci³by uwagê na mikrostrukturê rysunku, w którym pojedynczy, martwy zdawa³oby siê punkt,
o¿ywa w linearnych ci¹gach. Histo-
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Ballada o Naturze
Gdy W³adys³aw Szyszko
w swoich artystycznych
wêdrówkach trafi³ do Bia³owie¿y na plener organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Twórców
Niepe³nosprawnych Nike, z miejsca da³ siê
uwieæ puszczañskiej okolicy. Niebawem po swojemu odczyta³ bia³owiesk¹
balladê o Matce Naturze,
która tu jeszcze broni siê
przed naporem drwali i turystów.
W tece jego rysunków
przyby³o zjawiskowych postaci rodem z puszczañskiego matecznika, wyranie pobudzaj¹cego i tak
ju¿ bogat¹ wyobraniê artysty. Wszystkie te niby-drzewa, niby-ludzie i tajemnicze krzewy
o kszta³tach zwierz¹t znakomicie mieszcz¹ siê
w poetyce rysunków na
jedn¹ strunê. S¹ przy tym
ho³dem z³o¿onym Wielkiej
Symbiozie, temu trwaniu
w wiecznej harmonii wiata ludzi, zwierz¹t i rolin.
£¹czenie tego, co jest wytworem kultury, z tym, co
tworzy natura, a wiêc
ubieranie mitów i legend
w biologiczne formy, wynika u Szyszki z widzenia
rzeczywistoci jako spójnej ca³oci. St¹d te¿ potrzeba rysowania mitologiczno-biologicznych figur,
które uk³adaj¹ siê w co,
co mo¿na nazwaæ kultur¹
biologii, a na pewno jest
prób¹ przedstawienia
symbiozy.

s z t u k a
ryk sztuki szuka³by zwi¹zków z surrealizmem. Recenzent orzek³by, ¿e tak
siê ju¿ nie rysuje. A widz? Widzowi
to siê po prostu podoba. I ka¿dy ma
swoje racje. Jedno jest pewne  Szyszko z wynalazku o³ówka, tej utwardzonej mieszaniny sproszkowanego grafitu, blutonitu i wosku, uczyni³ bardzo
precyzyjne narzêdzie pozwalaj¹ce mu
tworzyæ g³êbokie i wieloznaczne metafory miêdzy cz³owiekiem i natur¹.
Rzadko mo¿na dzi zobaczyæ rysun-

ki, które w pe³ni potwierdzaj¹ przekonanie, ¿e o³ówek jest najbardziej
bezporednim, subtelnym i wszechstronnym, a przy tym najprostszym
z mo¿liwych instrumentów sztuki. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e rysunek jest
technik¹, która nie toleruje najmniejszych luk w umiejêtnociach i w sposób bezlitosny demaskuje wszelkie
warsztatowe niedoróbki, bluff, niedomaganie wyobrani i brak koncepcji.

s z t u k a

Magia figur mieszanych
Ogl¹daj¹c zarówno wczeniejsze
portrety Szyszki, jak i te najnowsze,
zainspirowane wyprawami do puszczy, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e autor pozostaje w krêgu poetyki figur mieszanych. Nie on zreszt¹ pierwszy ulega
tej magii, bo w historii sztuki a¿ siê
roi od sfinksów, syren, harpii i bazyliszków. Ze starej sztuki znamy hinduskiego drzewocz³eka i egipsk¹ Nut,
z której cia³a wyrastaj¹ ga³êzie. Islam
ma piekielne drzewo zakkum, którego owocami s¹ ³by diabelskie, a w Ksiêdze tysi¹ca i jednej nocy rosn¹ mówi¹ce drzewa z g³owami ludzi i zwierz¹t.
Wiadomo te¿, ¿e jedna z najpiêkniejszych nimf, Dafne, wola³a zostaæ
zamieniona w drzewo laurowe, ni¿
straciæ dziewictwo, co uwiecznia³y ca³e zastêpy malarzy i rzebiarzy na czele z takimi tuzami jak Bernini i Poussin. Pokusie przedstawiania istot
mieszanych nie oparli siê te¿ najwiêksi  tacy jak Bosch i Goya. W drzeworytach XVIII-wiecznego grafika Moritza von Schwinda spotykamy drzewoi korzenioludzi, a w¹tek istot mieszanych podejmuj¹ tak¿e malarze jeszcze bli¿si naszym czasom: w Krakowie Jacek Malczewski zaludnia polski
krajobraz chimerami. Belg, Paul De-

lvaux, w obrazie Jutrzenka maluje
cztery m³ode kobiety, które od pasa
w dó³ s¹ pniami drzew, a w sztokholmskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej mo¿na obejrzeæ cz³owieka-rolinê Maxa Ernsta.
O tych anio³ach i diab³ach, z³oliwych demonach i dobrotliwych geniuszach, o tych olbrzymach i kar³ach,
smokach ziej¹cych ogniem i uskrzydlonych rumakach, o gadaj¹cych drzewach powiada badacz tematu, Heinz
Mode, ¿e zawsze s¹ w nich rozpoznawalne cz³owiecze elementy. W rysunkach Szyszki s¹ one zawsze na
pierwszym planie, stanowi¹ niepodwa¿aln¹ wartoæ fantazyjnej narracji,
bardzo osobistej i autentycznej. Satysfakcja p³yn¹ca z ogl¹dania miniatur rysownika polega równie¿ na tym, ¿e s¹ to wizje
poddane dyscyplinie formalnej. Jest to wiêc obcowanie
z kategori¹ sztuki pochopnie odes³an¹ do lamusa przez
niegdysiejsz¹ awangardê. Naprawdê warto.
Andrzej
Koziara
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Artysta renesansowy
Rysownik, z wykszta³cenia
archeolog i konserwator
sztuki, a tak¿e absolwent
wydzia³u historyczno-filozoficznego Jagiellonki, po
raz pierwszy pokaza³ swoje rysunki w po³owie lat
60. w krakowskiej Piwnicy
pod Baranami. A potem
ju¿ by³a Kopenhaga, Genewa, Berlin, Wiedeñ,
Londyn. Jak to napisano,
kameralny koncert na
o³ówek i kredkê trwa,
a miniatury rysownika
z Krakowa znaleæ
mo¿na w niejednej galerii
i wielu zbiorach prywatnych na
wiecie.
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WWW.AMUN.COM.PL
Wydawnictwo AMUN
z Raciborza powsta³o
w 1993 roku i jest jedn¹
z 40 placówek dzia³aj¹cych na wiecie, które od
1956 roku zajmuj¹ siê publikacj¹ reprodukcji obrazów artystów malarzy tworz¹cych ustami lub stop¹.
AMUN z Raciborza jest jedynym w Polsce wydawnictwem wiatowego
Zwi¹zku Artystów Maluj¹cych Ustami i Nogami.
Promocja twórczoci artystów polega na rozprowadzaniu ich prac w postaci
kart wi¹tecznych i okolicznociowych oraz kalendarzy poprzez direct mailing (bezporednia
przesy³ka pocztowa) do
mieszkañców naszego
kraju.
Wydawnictwo zajmuje siê
równie¿ organizowaniem
wystaw w kraju i za granic¹, jak równie¿ plenerów
malarskich, np. w Gdañsku, Bukowinie Tatrzañskiej, Miko³ajkach, Zakopanym, Gdyni. Polsk¹
grupê tworzy 22 artystów
maluj¹cych ustami lub
stop¹.

g a l e r i a

Ustami malowane
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.
Najlepszy obraz przede mn¹
Jan Sporek urodzi³ siê w 1972 roku w Rajczy. Choruje na dystrofiê 
postêpuj¹cy zanik miêni.  Pierwszy raz
o malowaniu ustami
dowiedzia³em siê czytaj¹c ksi¹¿kê o Joni.
By³em wtedy jednak
na tyle sprawny, ¿e nie
bra³em pod uwagê tego, ¿e sam móg³bym
kiedy tak w³anie malowaæ. Ale ¿ycia nie da siê we wszystkim zaplanowaæ tak, jakby siê chcia³o i wszystkiego przewidzieæ. I ca³e szczêcie
 straci³oby ono wtedy swój urok.
W 1996 roku pierwszy raz w³o¿y³em
pêdzel do ust. Dzi moj¹ ulubion¹
technik¹ jest olej. Pewnie gdyby nie
malarstwo, moja choroba skaza³aby
mnie na wegetacjê. W swoich obrazach staram siê zawieraæ to, co w normalnym ¿yciu warte jest wyra¿ania 
a wiêc piêkno. W pamiêci wielu ludzi mogê zapisaæ siê jedynie moimi
obrazami. To w jakiej mierze znak

mojego ¿ycia. Mam nadziejê, ¿e mój
najlepszy obraz mam jeszcze przed
sob¹.
O¿ywione ikony
Henryk Paraszczuk urodzi³ siê
w 1954 roku w Majdanie Starym (woj.
che³mskie). W 1977 roku uleg³ wypadkowi, w wyniku którego straci³
obie rêce i jedn¹ nogê. Maluje ustami. Ikona  to jego ulubiony temat.
 Zacz¹³em malowaæ ustami i odnalaz³em siê w tym. Zaczyna³em od pojedynczych kwiatków. Póniej, dziêki zakonnikom, którzy mn¹ pokierowali,
zaj¹³em siê ikonami. Nie wyobra¿am sobie dalszego ¿ycia bez malowania. Przed wypadkiem pracowa³em w budownictwie. Wczeniejsze
moje dowiadczenia plastyczne sprowadza³y siê do szkolnych zajêæ. Fachowcy twierdz¹, ¿e potrafiê nadaæ
ducha ikonie. Moje ikony o¿ywaj¹. Chcia³bym
stworzyæ jakie arcydzie³o dla ludzi, ¿eby je podziwiali przez
wiele lat. Ka¿dy marzy, ¿eby siê zapisaæ
w ludzkiej pamiêci.
Powy¿sze teksty
i zamieszczone na s¹siedniej stronie
reprodukcje obrazów pochodz¹ ze
strony internetowej wydawnictwa
AMUN. To zaledwie drobny fragment niezwykle bogatej i interesuj¹cej zawartoci tej witryny. Powinni
j¹ odwiedziæ nie tylko ludzie maluj¹cy. Rzeczywicie, jest tu co ogl¹daæ
 ale warto te¿ wczytaæ siê w informacje o autorach. Ich wypowiedzi
to zapis ludzkiej tragedii, a jednoczenie wiadectwo ogromnego hartu ducha  woli istnienia, która nadaje ludzkiemu ¿yciu sens, czyni je
twórczym, pozwala mieæ nadziejê.

