


Nasze dzia³ania s¹ wspierane przez:



Adres redakcji:
ul. Baranowicka 203

15-530 Białystok 5

tel. 0 604 621 638
www.nike.bialystok.pl

e-mail: nike@nike.bialystok.pl

Wydawca:
Stowarzyszenie na rzecz

Twórców Niepełnosprawnych
NIKE

ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok 5

Prezes Honorowy:
Iraida Kaskiewicz

Redaktor naczelny:
Andrzej Wołkowycki

Zastępca
Redaktora Naczelnego:

Andrzej Wolski
Redaktor techniczny:

Krzysztof Majer
Współpracownicy:

Dorota Bogusławska,
Andrzej Koziara,
Anna Markowa,

Jerzy Szerszunowicz

Projekt graficzny:

15-453 Białystok,
ul. Nowy Świat 2,

Dział Sprzedaży i Marketingu
tel. (085) 748 92 68, 69,

e-mail: agencja@benkowski.pl

Czasopismo
zostało dofinansowane

ze środków
Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

W telewizji
(nie) pokazali

Witamy serdecznie naszych czytelników za poœrednictwem nowej formy prze-
kazu, jak¹ jest Internet. Nasza gazeta – drukowana na papierze – sta³a siê ju¿
histori¹. Mamy nadziejê, ¿e w formie elektronicznej NIKE ³atwiej trafimy do osób
zainteresowanych tematyk¹ sztuki w ¿yciu osób niepe³nosprawnych.

Muszê siê przyznaæ, ¿e cieszê siê z tej zmiany równie¿ z powodów osobistych.
Bowiem, do czego szczerze siê przyznajê, coraz wiêcej czasu spêdzam przed mo-
nitorem komputera. Internet sta³ siê dla mnie medium nie tylko znacznie wygod-
niejszym, ale przede wszystkim ciekawszym od telewizji. Nie wi¹¿e siê to tylko
z prac¹, ale równie¿ z rozrywk¹.

Ostatnio mam problem ze znalezieniem czegoœ ciekawego w „srebrnym okienku”.
Byæ mo¿e siê mylê, ale mam nieodparte wra¿enie, ¿e oferta naszej telewizji coraz bar-
dziej przypomina tê z lat 70. i 80. Co prawda, wtedy by³y dostêpne dwa kana³y, a teraz
mo¿na ich mieæ dwadzieœcia i wiêcej, ale iloœæ opornie przechodzi w jakoœæ. Tak jak
dawniej katowano nas dzie³ami kinematografii radzieckiej i pierwszymi tasiemcami
z Brazylii, tak teraz na ka¿dym kanale mamy pe³ny wybór filmów made in USA i dzie-
si¹tki ci¹gn¹cych siê latami seriali. Nawiasem mówi¹c, spora czêœæ ogl¹danych nie-
gdyœ filmów radzieckich dzisiaj jest klasyk¹ kina – obecnie zapychaj¹cej ekran amery-
kañskiej sieczce „klasycznoœæ” raczej to nie grozi. Chyba ¿e w B czy nawet C klasie.
A je¿eli ju¿ rzecz jest warta uwagi, to poszatkowana niemi³osiernie bogat¹ ofert¹ prosz-
ków do prania i papieru „miêkkiego jak aksamit”.

Boli mnie to, tym bardziej ¿e kolorowy ch³am zape³nia program nie tylko komer-
cyjnych, ale te¿ publicznej, abonamentowej telewizji. Sk³adamy siê wszyscy na to,
by – tak jak to zrobi³em któregoœ pi¹tku – w³¹czyæ wieczorem telewizor i w ramach
zas³u¿onego relaksu w gronie rodziny daæ sobie chlusn¹æ sztuczn¹ krwi¹ po oczach
i zaatakowaæ bêbenki seri¹ z karabinu maszynowego. Tak „rozrywaj¹co” skonstru-
owany jest ca³y program – pomiêdzy infantyln¹ telenowel¹ a celebrowanym okru-
cieñstwem. Do pomna¿ania tego ostatniego dok³adaj¹ swoj¹ cegie³kê równie¿ pro-
gramy informacyjne – pe³ne newsów o przemocy, chamstwie i skandalach. Czasem
¿artujê, ¿e nasz¹ telewizj¹ musz¹ chyba zarz¹dzaæ Talibowie...

Psychologowie bêbni¹ na alarm o zgubnym wp³ywie brutalnych filmów na
dzieci i m³odzie¿. Trudno zaprzeczyæ, ¿e choæ obejrzenie filmu o mordercy nie
czyni nikogo morderc¹, to mo¿e znieczuliæ na ludzk¹ krzywdê, postawiæ znak
równoœci pomiêdzy zadawanie cierpienia i rozrywk¹.

Nie jestem zwolennikiem wprowadzenia zakazu emisji seriali, filmów sensacyj-
nych czy wojennych. Jestem zwolennikiem równowagi. Dlatego pytam: gdzie siê
podzia³y programy telewizyjne, które uczy³yby szacunku do drugiego cz³owieka?
Dlaczego jest tak ma³o audycji poœwiêconych osobom niepe³nosprawnym? Przecie¿
mog³yby byæ one atrakcyjne równie¿ dla szerokich krêgów odbiorców. Wystarczy
przypomnieæ jak du¿ym wydarzeniem medialnym by³ program  prowadzony przez
Pani¹ Gra¿ynê Torbick¹ w „Œwiecie ciszy”. Pokazywano w nim, jak mo¿e byæ œwiat
„widziany”, a w³aœciwie odbierany przez osoby niewidome. By³ te¿ interesuj¹cy pro-
gram prowadzony przez Pani¹ Annê Dymn¹. Rozmowy s³ynnej aktorki z ludŸmi
niepe³nosprawnymi mog³y uœwiadomiæ wielu, jak¹ wartoœci¹ jest byæ zdrowym cz³o-
wiekiem. Tego typu audycji jest w naszej telewizji za ma³o.

Na szczêœcie w ostatnich latach telewizja przesta³a byæ jedyn¹ alternatyw¹ –
kontaktu ze œwiatem dla niepe³nosprawnych i medium do poruszania ich proble-
mów. Pojawi³ siê Internet – znacznie bli¿szy, interaktywny, demokratyczny. Od
dzisiaj bêdziemy dok³adaæ swoj¹ cegie³kê do budowy wizerunku globalnej sieci.
Zapraszamy do odwiedzania stron NIKE.

¯yczymy mi³ej lektury.
£¹czê pozdrowienia
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2002 roku uleg³ tra-
gicznemu wypadkowi.
W czasie deszczu schro-

ni³ siê w niezabezpieczonej stacji
transformatorowej. Dotkn¹³ przewo-
dów elektrycznych, co spowodo-
wa³o pora¿enie pr¹dem o bardzo
wysokich potencja³ach. W efekcie
13-letni wówczas Jan Mela straci³
lewe podudzie i prawe przedramiê.

Zdobywca biegunów
Jeszcze przebywaj¹c w szpitalu, Ja-

nek nawi¹za³ kontakt z polarnikiem
Markiem Kamiñskim, który zapropo-
nowa³ mu wspóln¹ wyprawê na bie-
gun. Przedsiêwziêcie sta³o siê wielkim
wydarzeniem medialnym. Janek sta³
siê znany – ca³a Polska i wielu ludzi
na ca³ym œwiecie œledzi³o przygotowa-
nia, a potem sta³o siê œwiadkami nie-
zwyk³ego wydarzenia. Wola raz jesz-
cze zatriumfowa³a nad materi¹ – po
pó³torarocznych przygotowaniach Jan
Mela i Marek Kamiñski stanêli na bie-
gunie pó³nocnym, a nastêpnie, jesz-
cze w tym samym roku, zdobyli bie-
gun po³udniowy. Oba wyczyny mia³y
miejsce w 2004 roku. Niezwyk³oœæ
wyczynu Meli polega te¿ na tym, ¿e
jest on pierwszym niepe³nosprawnym,
który stan¹³ na biegunie.

Cz³owiek bez barier
W 2004 roku Jan Mela otrzyma³ tytu³

„Cz³owiek bez barier” przyznawany

przez Stowarzyszenie Przyjació³ Inte-
gracji i magazyn „Integracja”.

W 2005 roku Janek Mela zdoby³
tytu³ Fenomenu Roku, przyznawany
przez czytelników tygodnika „Prze-
krój”.

Twarde prawo
Od kilu lat Jan Mela walczy³ w s¹-

dzie o odszkodowanie z tytu³u wypad-
ku. Pieniêdzy domaga³ siê od Koncer-
nu Energetycznego Energa, do
którego nale¿a³a stacja transformato-
rowa, miejsce tragicznego wypadku.

Janek liczy³ na 400 tysiêcy z³otych
zadoœæuczynienia i pokrycia kosztów
leczenia oraz comiesiêcznej renty. S¹d
obni¿y³ kwotê odszkodowania do nie-
co ponad 230 tysiêcy z³otych. Przy-
zna³ te¿ Jankowi rentê w wysokoœci
ponad 2 tysiêcy z³otych miesiêcznie.

Werdykt uzasadniono tym, ¿e
„W chwili wypadku powód ukoñczy³
13 lat, ukoñczy³ pierwsz¹ klasê gim-
nazjum i nale¿a³oby oczekiwaæ od
ch³opca w tym wieku znajomoœci pod-
stawowych zasad bezpieczeñstwa”.
W efekcie podzieli³ winê za wypadek
pomiêdzy ofiarê (25 procent) i kon-
cern Energa (75 procent).

Wyroków s¹du siê nie komentuje.
Racje koncernu mo¿na zrozumieæ. Jed-
nak to, co dla wielkiego dostawcy
energii elektrycznej jest niewielkim
wydatkiem, dla Janka mog³oby byæ
gwarancj¹ bezpiecznej przysz³oœci.

Jan Mela – urodzi³ siê
30 grudnia 1988 r.

w Gdañsku. Mieszka
wraz z rodzin¹

w Malborku.

Tragiczna
ulewa

l u d z i e
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Jak siê czu³eœ w roli „peten-
ta”? Marek Kamiñski powie-
dzia³ w jednym z materia³ów
prasowych, ¿e to strasznie
przykre, ¿e tyle lat musisz
udowadniaæ rzeczy oczywi-
ste, domagaæ siê w s¹dzie
tego, co ci siê w sposób natu-
ralny nale¿y...

Jan Mela: – W s¹dzie nie ma
takich pojêæ jak „naturalny” czy
„oczywisty”. Nie chcê siê wypowia-
daæ na temat, jak siê czujê z tym
wszystkim, bo nic odkrywczego nie
powiem. Najchêtniej powiedzia³-
bym, ¿e jest mi³o, przyjemnie i za-
bawnie, ale tak nie jest. Gdyby tak
by³o, zamiast do baru, chodzi³oby
siê do s¹du. To nic mi³ego, musieæ
ca³y czas dociekaæ swego w kon-
frontacji z ludŸmi, którzy ani tro-
chê nie czuj¹ siê winni. Jednak
w ¿yciu s¹ pewne rzeczy, przez
które trzeba po prostu przebrn¹æ
i potem mieæ je ju¿ za sob¹.

Nie jestem za tym, by traktowaæ
ludzi jako równych i równiejszych,
ale mam œwiadomoœæ tego, ¿e sta-
³eœ siê nie tylko osob¹ znan¹, ale
kimœ znacz¹cym dla wielu ludzi.
Twoje wyprawy z Markiem Kamiñ-
skim pokaza³y wielu ludziom, ¿e
nawet we wspó³czesnym œwiecie nie
wszystko zale¿y od pieniêdzy, tech-

niki – ¿e ci¹gle najwa¿niejsza jest
si³a marzeñ, chêæ przekraczania sa-
mego siebie. Dla wielu jesteœ boha-
terem. Mimo to by³eœ traktowany
jak ka¿dy inny, szary zjadacz chle-
ba, jak petent, który musi domagaæ
siê respektowania nale¿nych praw...

Nie czu³eœ siê przez to dodat-
kowo upokorzony?
– Nie czujê siê ¿adnym bohate-

rem – bardziej identyfikujê siê z rol¹
tegorocznego maturzysty. Wypra-
wy mia³y na celu przede wszyst-
kim pokazanie ludziom, ¿e trzeba
walczyæ o swoje marzenia, w³asne
cele, pragnienia, walczyæ w ka¿dej
sytuacji. Nie wolno siê poddawaæ.
Gdy siê upadnie, trzeba wstaæ i iœæ
dalej, a ka¿dy kolejny upadek wca-
le nie bêdzie nas os³abia³, wrêcz
przeciwnie. Co nas nie zabije, to
nas wzmocni. Po ka¿dym trudnym
doœwiadczeniu w ¿yciu jesteœmy sil-
niejsi i mniej podatni na kolejne
problemy.

Co zamierzasz zrobiæ z pie-
niêdzmi?
– Fajnie to brzmi, co zrobiæ z pie-

niêdzmi. Prawda jest taka, ¿e mimo
i¿ rozprawa siê ju¿ zakoñczy³a,
to Energa ma prawo odwo³ywaæ
siê do s¹du wy¿szej instancji. Tak
wiêc jeszcze za wczeœnie na plano-

Nie jestem
taki wyj¹tkowy...

l u d z i e
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wanie spo¿ytkowania pieniêdzy.
Mo¿na siê zastanawiaæ, co zrobi-
my z tak¹ iloœci¹ pieniêdzy, ¿e to
bêdzie koniec jakichkolwiek pro-
blemów itp. Tak naprawdê, to wal-
cz¹c z Energ¹, walczymy w imiê
pewnej idei – w imiê sprawiedli-
woœci. Nie uwa¿am, ¿e pieni¹dze
nam siê nale¿¹, bo mamy ich ma³o,
bo chcia³bym godnie ¿yæ, pójœæ na
studia. A kto by nie chcia³? Nie mam
zamiaru u¿alaæ siê nad sob¹. Nie
jest ³atwo, ale jakoœ dajemy sobie
radê. A dlaczego? Bo musimy. Jest
wielu ludzi w trudniejszej sytuacji
i oni te¿ sobie radz¹, bo przecie¿
musz¹. Te pieni¹dze nam siê
nale¿¹, bo koncern ponosi winê
za mój wypadek, bo to on jest wi-
nien wielu trudów w moim ¿yciu,

a nigdy nawet nie us³ysza³em „prze-
praszam”. Tak naprawdê, w pew-
nym sensie ka¿da suma by³aby za-
dowalaj¹ca, bo to zawsze coœ,
a teraz nie ma nic. Na razie nie do-
czekaliœmy siê jeszcze niczego. Jed-
nak w takiej sytuacji walczymy o ty-
le, ile mamy prawo, bo nasze
¿¹dania nie s¹ z kosmosu, s¹ po-
parte udokumentowanymi wydat-
kami i potrzebami, a to zbadali ju¿
biegli. Teraz pozostaje nam cierpli-
wie czekaæ.

Jakie s¹ Twoje plany na przy-
sz³oœæ? Co zamierzasz robiæ
po maturze?
– Chcia³bym studiowaæ psycho-

logiê. A dlaczego? Najprostsze wy-
jaœnienie jest takie, ¿e idê w œlady

l u d z i e
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mamy, która jest psychologiem. Tak
na powa¿nie psychologia pojawi³a
siê w mojej g³owie ca³kiem niedaw-
no. Poczu³em, ¿e to jest coœ dla
mnie. Wczeœniej przez d³ugi czas
by³em niemal zdecydowany zajmo-
waæ siê informatyk¹. W pewnym
momencie uœwiadomi³em sobie, ¿e
niekiedy czym innym s¹ studia, a
czym innym praca i ¿ycie po za-
koñczeniu nauki. B¹dŸ co b¹dŸ,
warto dobieraæ studia pod k¹tem
tego, co siê chce robiæ w przysz³o-
œci. Zda³em sobie sprawê, ¿e nie
chcê wi¹zaæ swego ¿ycia z prac¹
przy biurku – to nie dla mnie. Nie
chcê poœwiêcaæ swojego ¿ycia na
pracê z programami. A zawód in-
formatyka chyba w³aœnie taki jest.
Du¿o lepiej czujê siê w interakcji z
ludŸmi. Ciê¿ko okreœliæ swoj¹ mi-
sjê w ¿yciu. Trudno wierzyæ na se-
rio, ¿e któregoœ dnia uda siê jed-
nym m¹drym posuniêciem sprawiæ,
by œwiat przesta³ borykaæ siê z pro-
blemem g³odu czy wojen. Mo¿na
jednak zmieniaæ postawy poszcze-
gólnych ludzi i w ten sposób wp³y-
waæ na obraz ca³oœci. Nie da siê

zmieniæ ca³ego œwiata, pomóc
wszystkim ludziom, ale mo¿na pró-
bowaæ pomagaæ chocia¿by jednost-
kom. Wtedy ¿ycie cz³owieka ma
jakiœ sens. Nawet praca z dzieæmi
w przedszkolu to prawdziwy uni-
wersytet.

Sk¹d to wiesz?
– Od dzieci mo¿na siê wiele na-

uczyæ, chocia¿by dystansu do œwia-
ta, do wszystkiego, co nas otacza.
One inaczej postrzegaj¹ wiele spraw.
Dzieci nie zag³êbiaj¹ siê w wiele
problemów otaczaj¹cego nas œwia-
ta. Mo¿e w tym jest jakaœ metoda –
cz³owiek zbyt du¿o rozmyœlaj¹c,
czasami sam komplikuje sobie ¿ycie
i sam tworzy problemy.

Czy na decyzjê o wyborze
kierunku studiów wp³ynê³y
twoje w³asne doœwiad-
czenia?
– Po czêœci tak. Zastanówmy siê

nad tak¹ rzecz¹: jaki sens ma ¿ycie
cz³owieka, który ma ogromne do-
œwiadczenie, prze¿y³ wiele niezwy-
k³ych rzeczy, posiad³ wiedzê i umie-

l u d z i e
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jêtnoœci, które mog³yby pomóc in-
nym, ale zabra³ to wszystko ze sob¹
do grobu? ¯ycie jest trochê czymœ
takim, jak pisanie patykiem po pia-
sku na pla¿y. Mo¿emy narysowaæ
niezwyk³e rzeczy, ale jeœli nic z tym
nie zrobimy, to któraœ fala w koñcu
zaleje nasz rysunek i wszystko zo-
stanie zmazane, nie pozostawiaj¹c
po nim nic. ¯ycie cz³owieka ma
sens, gdy dzieli siê swoimi doœwiad-
czeniami z innymi, gdy wzbogaca
innych o swoj¹ wiedzê. Wtedy na-
wet, gdy ten cz³owiek odejdzie,
to jego cz¹stka bêdzie trwaæ we
wszystkich tych, którzy coœ od nie-
go otrzymali.

Psychologia – misja na ca³e
¿ycie?
– Nie misja, to za du¿e s³owo. Po

prostu chcia³bym mieæ poczucie, ¿e
robiê coœ dobrego, po¿ytecznego. Nie
marzy mi siê, ¿e moja praca bêdzie
wa¿na dla milionów ludzi. Wystar-
czy³aby mi wiadomoœæ, ¿e zrobi³em
coœ dobrego dla konkretnego cz³o-
wieka. Mam nadziejê, ¿e taka bê-
dzie psychologia – ¿e pomagaj¹c
konkretnemu cz³owiekowi, jedno-
czeœnie pomogê samemu sobie, by
lepiej zrozumieæ samego siebie,
œwiat, w którym ¿yjê. Mo¿e to tro-
chê bardziej filozoficzne podejœcie,
ale kto tak naprawdê zna siebie?
Mo¿emy znaæ pewne schematy za-
chowañ, ale trudniej jest zrozumieæ
mechanizmy dzia³añ, które przecie¿
w jakiœ sposób nami kieruj¹.

Czujesz siê na tyle silny, by
spotkaæ siê z drugim cz³o-
wiekiem, zderzyæ siê z jego
problemami?
– To w³aœnie zderzania siê z ró¿-

nymi problemami, swoimi jak i cu-
dzymi, daje tak¹ si³ê.

Studia, praca, dom... Zako-
piesz siê w codziennych
sprawach. Koniec z podró-
¿ami, z wyzwaniami?
– Mam bardzo wiele marzeñ,

równie¿ podró¿niczych. Moje pla-
ny na przysz³oœæ wcale ich nie
wykluczaj¹.

Dok¹d planujesz pojechaæ?
– Marzê o Japonii, fascynuje mnie

jej kultura, sztuka, religia, sposób
¿ycia ludzi, ale chyba przede wszyst-
kim niesamowita przyroda. Co do
organizacji, to ka¿d¹ podró¿ mo¿-
na zorganizowaæ na wiele sposo-
bów. Wcale nie trzeba mieæ wiel-
kich pieniêdzy czy bardzo szerokich
znajomoœci, ¿eby podró¿owaæ. Naj-
wa¿niejsze s¹ chêci.

Zawsze by³eœ tak otwarty,
mia³eœ tyle planów, tyle ener-
gii i ciekawoœci œwiata? Czy
wypadek coœ zmieni³ w two-
im ¿yciu, widzeniu œwiata,
skorygowa³ plany ¿yciowe?
– Wypadek i wyprawa z Mar-

kiem Kamiñskim wiele mnie na-
uczy³y. Zawsze mia³em marzenia
podró¿nicze. Jednak w g³êbi du-
cha by³em przekonany, ¿e to tylko
marzenia – coœ bardzo trudnego,
albo wrêcz nierealnego do osi¹-
gniêcia. Mo¿e skoñczy³oby siê na
planach, nie odwa¿y³bym siê spró-
bowaæ. Te wyprawy uœwiadomi³y
mi, ¿e nigdy nie wolno siê podda-
waæ, ¿e trzeba stawiaæ sobie wy-
soko poprzeczkê i przede wszyst-
kim, nigdy nie wolno w¹tpiæ
w swoje mo¿liwoœci. Najwa¿niejsza
jest wiara w sens d¹¿enia do swoje-
go celu i w sukces, a tak¿e ciê¿ka
praca, bez której siê nie obêdzie.
Trochê przera¿aj¹ mnie ró¿ne sche-
maty ¿yciowe, w które jesteœmy

l u d z i e
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wci¹gani. Schemat dom – praca
(szko³a) – sen, dom – praca – week-
end. To ³atwe. Szczególnie wtedy,
gdy ¿yje siê w takiej kulturze, gdzie
od urodzenia do œmierci ¿ycie mamy
w³aœciwie zaplanowane: przedszko-
le, szko³a, studia, praca, rodzina,
dzieci, spokojne ¿ycie. Maturê zda-
je siê pod k¹tem studiów, studia
wybiera siê z myœl¹ o przysz³ej pra-
cy, któr¹ rozpoczyna siê czêsto jesz-
cze przed ukoñczeniem nauki... Ko-
lejne etapy bez przerwy na coœ
jeszcze – bez miejsca na realizacjê
nieco bardziej szalonych planów, na
spe³nienie marzeñ. To bardzo sta-
tyczny, sztywny schemat. Nie kwe-
stionujê ¿adnego z jego punktów,
ale uwa¿am, ¿e czasami powinno
siê dzia³aæ pod wp³ywem impulsu,
emocji, przeczucia, chêci, ciekawo-
œci. Czasem odrobina szaleñstwa nie
zaszkodzi.

Ty te¿ masz nazwisko. Ma³o
jest ludzi w tym kraju, któ-
rzy na has³o „Jan Mela” nie
powiedz¹ „To ten ch³opak,
który by³ na biegunie”...
– Ja tam nie wiem, ale wcale nie

uwa¿am siebie za osobê znan¹ czy
s³awn¹, bo, szczerze mówi¹c, chy-
ba wcale nie chcia³bym byæ s³aw-
ny. Fascynuj¹ce i ciekawe s¹ za-
wsze te rzeczy, których nie mamy.
Prawie ka¿demu wydaje siê, ¿e
œwietnie by³oby byæ s³awnym. Ja
wcale nie chcia³bym taki byæ, bo
to nie zawsze jest przyjemne. Bar-
dzo wa¿na jest dla mnie prywat-
noœæ i nie chcia³bym, aby ktokol-
wiek w ni¹ ingerowa³. Mam
empirystyczne podejœcie do ¿ycia i
uwa¿am, ¿e wa¿niejsze jest to, co
siê prze¿y³o, a nie to, na ile jest siê
znanym, bo to, tak samo jak dobra
materialne, jest ulotne. Natomiast

doœwiadczenia na zawsze zostan¹
w cz³owieku, to one kszta³tuj¹
œwiatopogl¹d, one wp³ywaj¹ na
ca³oœæ naszego ¿ycia.

Jakiœ czas temu, gdy chcia³em
sobie za³o¿yæ drugie konto e-mail,
z jakimœ normalnym adresem, my-
œla³em o czymœ prostym – jasiek-
mela@... Okaza³o siê, ¿e owszem,
mogê za³o¿yæ takie konto, ale co
najwy¿ej jasiekmela7@... lub ró¿ne
takie, bo inne s¹ ju¿ zajête. Tak
wiêc moje nazwisko wcale nie jest
wyj¹tkowe.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³
Jerzy SZERSZUNOWICZ

l u d z i e



nike nr 1 (6)

12

soba niepe³nosprawna
bardzo dobrze „sprzeda-
je” siê na wielkim ekranie.

Inna, nietypowa, przede wszystkim
fizycznie, jest dobrym t³em,  czy-
telnym symbolem ludzkiego dra-
matu, bezsilnoœci, naznaczenia.
Niepe³nosprawnoœæ jest znacz¹ca
i fotogeniczna.

Kino lubi

Zale¿nie od zapotrzebowania,
osoba niepe³nosprawna mo¿e byæ
zarówno niewinn¹ ofiar¹, jak i okrut-
nym przeœladowc¹. Pomiêdzy jest
ca³a gama postaci o bardzo ró¿nym
nacechowaniu emocjonalnym. Tym,
co ich ³¹czy, jest stereotyp. Tylko
wybitnym twórcom udaje siê wyjœæ
poza schemat postrzegania osoby

O
niepełno

f e l i e t o n
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niepe³nosprawnej. Tylko nielicznych
filmowców staæ na odwagê, by mó-
wiæ o niepe³nosprawnoœci, a nie wy-
korzystywaæ jej jako narzêdzia.

Z³oœliwy karze³, okrutny
quasimodo
Chyba najczêœciej wykorzysty-

wan¹ w kinie form¹ niepe³nospraw-

noœci jako postaæ negatywna jest kar-
³owatoœæ. Zgodnie z definicj¹ s³ow-
nikow¹, quasimodo to uosobienie
fizycznej i moralnej brzydoty; g³uchy,
zezowaty, krzywonogi, potworny
garbus. Niski wzrost, nieproporcjo-
nalne, czêsto zdeformowane cia³o
kojarzono zazwyczaj z negatywny-
mi cechami charakteru – z³oœliwo-

sprawnych
sprawnych

f e l i e t o n
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œci¹, pod³oœci¹, sk³onnoœci¹ do okru-
cieñstwa. Wystarczy przypomnieæ
sobie dziwne monstrum z filmu „Mad
Max. Arena œmierci”: karze³ na bar-
kach goliata – chorobliwa, spaczona
inteligencja po³¹czona z ogromn¹,
bezrozumn¹ si³¹. Niewyjaœniony do
koñca zwi¹zek tych dwóch dziwnych
postaci budzi mieszaninê ciekawoœci
i niechêci.

Owe sprzeczne uczucia zawsze
towarzysz¹ niepe³nosprawnoœci.
£atwo zauwa¿alna innoœæ budzi
naturaln¹ ciekawoœæ, która czasa-
mi wypacza siê w niezdrow¹ eks-
cytacjê. W³aœnie na tym uczuciu
buduje siê zazwyczaj postaci mon-
strów z horrorów, filmów sensacyj-
nych czy dzie³ science fiction.

Przywo³a³em celowo dziwn¹ po-
staæ z „Mad Maxa”, bo jest ona
kwintesencj¹, hybryd¹ powsta³¹
z po³¹czenia dwóch typów niepe³-
nosprawnoœci wykorzystywanej w
kinie. Wypada dodaæ, ¿e w kinie kla-
sy B i C. I to zazwyczaj bezrefleksyj-
nie albo wrêcz ma³odusznie. Czym
ni¿sza jakoœæ artystyczna filmu, tym
bardziej instrumentalne traktowanie
niepe³nosprawnoœci, tym silniejsze
i bardziej prostackie odwo³anie do
stereotypów. W takiej sytuacji bo-
hater niepe³nosprawny nie jest pe³-
noprawn¹ postaci¹. Sprowadzony
czêsto do jednej cechy, obdarzony
uproszczon¹ nieznoœnie psychik¹,
traktowany jest jak gad¿et, a nie istota
ludzka.

Czy cia³o czyni cz³owieka?
Na szczêœcie, poza twórcami hor-

rorów i tanich sensacji niepe³no-
sprawnoœci¹ zajmuj¹ siê te¿ twór-
cy wiêkszego formatu. Wtedy
niezdrowa ciekawoœæ, strach, nie-
chêæ i obrzydzenie mo¿e zostaæ
przekute na dzie³o sztuki, pog³êbia-

j¹ce rozumienie, poszerzaj¹ce pole
wra¿liwoœci na drugiego cz³owieka
i rozumienie tego, co jest istot¹ cz³o-
wieczeñstwa.

Wspania³ym tego przyk³adem
jest pamiêtny „Cz³owiek s³oñ” Da-
vida Lyncha. Scenariusz oparto na
autentycznych wydarzeniach – na
historii Johna Merricka (œwietna rola
Johna Hurta), cz³owieka obci¹¿one-
go dziedziczn¹ chorob¹. Jej efek-
tem jest potworna deformacja koœci
g³owy. Merrick ma twarz, która
budzi przera¿enie. Pod przezwi-
skiem „cz³owiek s³oñ” trafia do cyr-
ku. Nie pokazuje siê jako cz³owiek,
lecz coœ gorszego od zwierzêcia –
istota odarta z godnoœci, maltreto-
wana psychicznie i fizycznie.

Lynch z przera¿aj¹c¹ konse-
kwencj¹ prowadzi studium niena-
wiœci „normalnej”, „zdrowej” spo-
³ecznoœci ludzkiej do odmieñca.
Publicznoœæ przyzwala na bestial-
skie traktowanie Merricka tylko
dlatego, ¿e jest on inny, odra¿aj¹-
cy, ¿e nie jest podobny do swoich
oprawców. Lynch z okrutn¹ szcze-
roœci¹ pokazuje, jak w¹t³e s¹ pod-
waliny naszej kultury, cywilizacji –
jak chêtnie wyg³aszamy wznios³e
s³owa, a jednoczeœnie jak bardzo
jesteœmy spêtani stereotypowym
postrzeganiem œwiata, jak trudno
wykrzesaæ nam ciep³e uczucia do
kogoœ, kto nie mieœci siê w uzna-
wanych powszechnie kategoriach
estetycznych. Czy¿by cz³owieczeñ-
stwo by³o kategoriê estetyczn¹,
a nie etyczn¹? Dlaczego dramat
istoty uznawanej za piêkn¹ wzru-
sza nas nieporównanie g³êbiej ni¿
kogoœ, kto jest brzydki lub – w na-
szej ocenie – odra¿aj¹cy, zdefor-
mowany? To proste, ale fundamen-
talne pytanie jest osi¹ dramatyczn¹
filmu Lyncha.

f e l i e t o n
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Okrucieñstwo bez zmian
Katusze Merricka przerywa le-

karz Frederick Treves (Anthony
Hopkins). Naukowiec zaintereso-
wa³ siê cyrkowym dziwol¹giem,
przypadkiem medycznym – odkry³
istotê g³êboko wra¿liw¹. B³yskotli-
wa inteligencja, talent poetycki
i niezwyk³a wra¿liwoœæ Merricka
sprawiaj¹, ¿e staje siê on ozdob¹
wiktoriañskich salonów. By³ na sa-
mym dnie – trafia do najlepszych
krêgów towarzyskich. Czy¿by Lynch
wykaza³ siê naiwnoœci¹?

Nic z tych rzeczy. Po pierwsze,
odwo³uje siê do historii autentycz-
nej. Po drugie, stosuje specyficzny
zabieg formalny: „Cz³owiek s³oñ”
zosta³ nakrêcony na czarno-bia³ej
kliszy, wyraŸnie wystylizowany na
wzór starych filmów z pocz¹tków
kinematografii. Dziêki temu nabie-
ramy dystansu do jego przekazu –
nie traktujemy go jako przes³ania
odre¿yserskiego, lecz zapis pewnej
historii sprzed lat. Fina³ wydaje siê
mieœciæ w tej nieco naiwnej kon-
wencji – dobro triumfuje, bohater
zyskuje prawo do godnoœci, a w³a-
œciwie godnej œmierci w gronie nie-
spodziewanie pozyskanych, nieja-
ko w ostatniej chwili, przyjació³.
Mo¿emy siê wzruszyæ i powiedzieæ
sobie na pokrzepienie: „Takie okru-
cieñstwo dzisiaj by³oby niemo¿li-
we”. Czy aby na pewno? Bardziej
prawdopodobne jest, ¿e zabiegi re-
¿ysera zmierza³y do tego, by uœpiæ
nasz¹ czujnoœæ i dziêki temu pomi-
n¹æ naturalny opór, z jakim spotka-
³oby siê rzucone w twarz stwierdze-
nie: „Tacy jesteœcie!”

Wystarczy zadaæ sobie pytanie,
czy John Merrick „zas³u¿y³by” na
uwagê, wspó³czucie, a wreszcie
uznanie, gdyby nie okaza³ siê ge-
niuszem w zdeformowanym ciele,

ale osob¹ przeciêtn¹ albo upoœle-
dzon¹ umys³owo. Oczywista ofi-
cjalna odpowiedŸ brzmi, ¿e oczy-
wiœcie tak, bo ka¿dy cz³owiek... Ale
czy w to wierzymy? Czy potrafimy
prze³amaæ niechêæ, czy starczy nam
wytrwa³oœci, by upomnieæ siê
o prawa do ludzkiego traktowania
istot, których siê boimy, które budz¹
w nas odrazê? To próba cz³owie-
czeñstwa, z której rzadko wycho-
dzimy obronn¹ rêk¹.

Kult cia³a
¯yjemy w czasach kultu fizycz-

nej doskona³oœci – w epoce m³o-
dych, wysportowanych starców.
Kultura masowa wypar³a œmieræ
poza nawias percepcji. Wiek siê nie
liczy – zdaj¹ siê mówiæ reklamy –
niezale¿nie od tego, ile masz lat,
mo¿esz zachowaæ sprawnoœæ fi-
zyczn¹ i ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia. Choæ rze-
czywistoœæ skrzeczy, chêtnie daje-
my wiarê w cudown¹ moc
preparatów na wieczn¹ m³odoœæ.

Z jednej strony miliony ludzi
uczêszcza do fitness klubów – z dru-
giej coraz mniej sprzeciwów budzi
eutanazja. Nie trudno us³yszeæ hio-
bowe g³osy mówi¹ce o tym, ¿e ¿yje-
my w cywilizacji œmierci. Z jednej
strony walczy siê o prawo do god-
nej œmierci – z drugiej, nie mniej
intensywne s¹ starania, by nie do-
sz³o do nadu¿yæ. Wystarczy wspo-
mnieæ kontrowersje, jakie wywo³a³
najnowszy film Clinta Eastwooda
„Za wszelk¹ cenê”. Nagrodzony kil-
koma Oscarami obraz opowiada
historiê m³odej dziewczyny, która
zaczyna trenowaæ boks. Naturalny
talent i wielka determinacja spra-
wiaj¹, ¿e szybko wspina siê po
szczeblach ringowej kariery. Gdy
jest u szczytu, w wyniku tragiczne-
go wypadku zostaje sparali¿owana.

f e l i e t o n
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Jej trener, grany przez Clinta Eastwo-
oda, pomaga jej w pope³nieniu sa-
mobójstwa. Choæ motywy decyzji
dziewczyny zosta³y wy³o¿one bar-
dzo czytelnie, a jednoczeœnie ostro¿-
nie, film spotka³ siê z krytyczn¹ re-
akcj¹ amerykañskich œrodowisk
osób niepe³nosprawnych. Eastwo-
odowi zarzucono nawet, ¿e mœci siê
na osobach niepe³nosprawnych. „Za
wszelk¹ cenê” uznano za „wulgarn¹
zachêtê do zabijania osób niepe³-
nosprawnych”. Czy to przejaw hi-
sterii, czy mo¿e jak najbardziej uza-
sadniona i stosowna reakcja? Od
kultu piêkna i tê¿yzny fizycznej do
chêci wykluczenia niepe³nospraw-
nych i „brzydkich” jest tak daleko
i jednoczeœnie tak blisko jak od mi-
³oœci do nienawiœci...

Przegrani mog¹ odejœæ
A mo¿e po prostu jest tak, ¿e po-

trafimy zrozumieæ ludzi podobnych
do nas, ¿e wspó³czujemy piêknym,
podziwiamy bohaterskich i odwa¿-
nych, chcemy naœladowaæ tych, któ-
rzy odnieœli sukces? Nie lubimy tych,
którzy nie radz¹ sobie ze sob¹ i ¿y-
ciem, bo widzimy w nich kulê
u w³asnej nogi – kogoœ, kto opóŸni
nasz bieg ku przysz³oœci, pogoñ za
karier¹, pieniêdzmi, zmusi do „bez-
produktywnej litoœci”, pozbawi
energii i skutecznoœci w dzia³aniu.
Mo¿e unikamy niepe³nosprawnoœci,
zwi¹zanych z ni¹ cielesnych defor-
macji, fizycznych i psychicznych
niemo¿noœci, bo widzimy w niej za-
powiedŸ w³asnego fina³u. Przecie¿
w pewnym momencie, gdy siê ze-
starzejemy, nasze cia³a ulegn¹ gro-
teskowym deformacjom, nasz umys³
przestanie byæ sprawn¹ maszynk¹
do produkcji myœli, stracimy spraw-
noœæ ruchow¹, staniemy siê zale¿ni
od innych ludzi.

Mo¿e z tego strachu przed tym, co
nieuchronne, wynika nasza niechêæ
do osób niepe³nosprawnych – szcze-
gólnie do tych, którzy nie staraj¹ siê
swojej niepe³nosprawnoœci zaprze-
czyæ. Odwracamy g³owê od cz³owie-
ka pozbawionego nogi czy rêki, ale
podziwiamy beznogiego czy niewi-
domego narciarza. Pierwszy symbo-
lizuje wszystko, o czym nie chcemy
s³uchaæ, nie chcemy wiedzieæ, co
odsuwamy w nieœwiadomoœæ, w bli-
¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Drugi jest
poruszaj¹cym przyk³adem triumfu du-
cha nad materi¹ – woli ¿ycia nad ka-
lectwem, zwiastunem staroœci i œmier-
ci.

Mo¿e po prostu nie lubimy, a w
ka¿dym razie staramy siê unikaæ
osób przegranych, a niepe³no-
sprawnoœæ ma tu znaczenie drugo-
rzêdne? Za tak¹ tez¹ zdaje siê prze-
mawiaæ ogromny sukces kasowy
s³ynnego filmu „Forrest Gump”.

Run Forrest, run!
Film Roberta Zemeckisa z ge-

nialn¹ tytu³ow¹ kreacj¹ Toma Hanksa
sta³ siê nie tylko maszynk¹ do pie-
niêdzy, ale dzie³em kultowym. Wie-
le powiedzonek tytu³owego bohate-
ra wesz³o do jêzyka potocznego.
Miliony ludzi powtarza³o s³ynne cy-
taty: Fajnie jest byæ idiot¹, zw³aszcza
kiedy nikt nie patrzy; G³upi ten, kto
g³upio robi; Jedna po³owa staje tam,
druga staje tam, a trzecia staje tu;
¯ycie idioty to nie bu³ka z mas³em;
Mo¿e i jestem idiota, ale nie jestem
g³upi oraz wiele innych.

Za poœrednictwem „Forresta
Gumpa” nast¹pi³a zbiorowa iden-
tyfikacja z postaci¹ niepe³nospraw-
nego umys³owo cz³owieka, który
dziêki trzymaniu siê prostych war-
toœci i zasad odniós³ ogromny suk-
ces. Rzesze ludzi na ca³ym œwiecie
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pokrzepi³y siê myœl¹, ¿e œwiat nale-
¿y nie tylko do „m³odych wilków”,
do bezwzglêdnych kanalii i zwy-
ciêzców wyœcigu szczurów. Kupili-
œmy bajkê o tym, ¿e bêd¹c nikim
mo¿na staæ siê kimœ – wystarczy
wiedzieæ, czego siê chce, iœæ za g³o-
sem serca i byæ wiernym zasadom.

Uwielbiamy ogl¹daæ takie histo-
rie, a kino lubi je opowiadaæ. Nie
do koñca w nie wierzymy, ale dzia-
³aj¹ na nas krzepi¹co.

Kalectwo mo¿e byæ
szans¹?
Na zakoñczenie warto wspo-

mnieæ o pewnym nietypowym fil-
mie. Po pierwsze, jest to dokument.
Po drugie, wprowadza do myœlenia
o niepe³nosprawnoœci pewien za-
skakuj¹cy, niesamowity aspekt.
Mowa o obrazie „Murderball – gra
o ¿ycie”. To historia dru¿yny ko-
szykówki, w której ¿aden z graczy
nie porusza siê na w³asnych no-
gach. Wszyscy walcz¹ na boisku
na dwóch ko³ach – wykorzystuj¹
wózki o specjalnej, niezwykle moc-
nej, a jednoczeœnie lekkiej konstruk-
cji. Wszyscy gracze kiedyœ byli
„normalnymi” ludŸmi. Jeden sko-
czy³ na g³ówkê do p³ytkiej wody,
drugi mia³ wypadek samochodowy
– ktoœ inny odniós³ obra¿enia w bój-
ce, zosta³ postrzelony, niespodzie-
wanie zachorowa³. Mogli skoñczyæ
jako ofiary, zostali bohaterami. Ale
nie sta³o siê to przypadkiem, nie
dlatego ¿e byli dobrymi ludŸmi, ¿e
nauczyli siê ¿yæ z kalectwem. Prze-
ciwnie – tych ludzi uratowano prze-
mo¿ne pragnienie, by pozostaæ twar-
dzielami, prawdziwymi macho,
choæ bez czucia w koñczynach. Fa-
ceci z metalowymi szynami w krê-
gos³upach, pozbawieni w³adzy w
nogach zdobywaj¹ laury w twardej,

czasem brutalnej grze. Dziêki temu
maj¹ odwagê umówiæ siê z kobiet¹,
otwarcie opowiadaj¹ o tym, jak
wygl¹da ich seks. Jeden z tych nie-
zwyk³ych facetów mówi wprost, ¿e
niepe³nosprawnoœæ by³a wyrokiem,
ale i szans¹ – przed wypadkiem by³
nikim, teraz czuje, ¿e coœ osi¹gn¹³,
¿e zas³u¿y³ na szacunek.

Zazwyczaj niepe³nosprawnoœæ –
równie¿ w kinie – traktowana jest
jako wyrok, dopust bo¿y, piêtno,
lecz nigdy jako sposób na nowe,
lepsze i pe³niejsze ¿ycie. By³oby to
stwierdzenie okrutne i naiwne,
zwyczajnie g³upie, gdyby nie to, ¿e
pada z ust osoby niepe³nospraw-
nej. Prosty, twardy koszykarz, facet
zawdziêczaj¹cy wszystko uporowi
i wierze powtarza z wysokoœci swe-
go wózka g³êboko chrzeœcijañsk¹
m¹droœæ o cierpieniu, które jest cen¹
i miar¹ cz³owieczeñstwa.

Janusz KOWAL
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Co to jest audiodeskrypcja?
Jest to rodzaj dubbingu – jed-

nak zamiast dialogów, podawane
s¹ opisy tego, co widaæ na ekranie
(lektor opowiada o tym, jak wy-
gl¹da otoczenie, postaci filmowe,
detale pokazywane na zbli¿eniach
itp.). Narracja jest tak zestrojona
z dialogami, by ich nie zag³uszaæ.
Metoda audiodeskrypcji zosta³a
opracowana i zastosowana po raz
pierwszy w USA w 1975 roku.
Obecnie jest doœæ powszechna.
Nawet niektóre telewizje przygoto-
wuj¹ bloki programów dla osób
niewidomych. W Polsce jest niemal
nieznana. Pomys³ bia³ostockiego
pokazu wyp³yn¹³ od Tomasza Strzy-
miñskiego. – Us³ysza³em o audio-
deskrypcji jakiœ rok temu – mówi
25-latek z Bia³egostoku. Kilka lat
temu straci³ wzrok. – Sprawa ruszy-
³a z miejsca, gdy zacz¹³em na ten
temat rozmawiaæ z Krzyœkiem
Szubzd¹. Zgodzi³ siê przygotowaæ
audiodeskrypcjê filmu i pomóg³ na-
wi¹zaæ kontakt z kinem Pokój.

„Statyœci” oczami wyobraŸni
Wybór pad³ na film „Statyœci”.

– To ciep³a, prosta i dowcipna hi-
storia – mówi Urszula Komsta, kie-
rownik kina Pokój. – Spe³nia te¿
podstawowy warunek przy tego
typu pokazach – film musi byæ
polski lub mieæ polski dubbing.

Niewykonalne jest równoczesne

Niewidomi
poszli do kina

t³umaczenie dialogów i opisywanie
tego, co widaæ na ekranie.

Audiodeskrypcja dotyczy nie tyl-
ko kina. Stosuje siê j¹ z powodze-
niem w teatrze, w muzeach, gale-
riach. – Mam nadziejê, ¿e ten pokaz
uœwiadomi wiêkszej grupie  osób
mo¿liwoœci, jakie daje audiode-
skrypcja – mówi Krzysztof Strzymiñ-
ski. – Chcia³bym t¹ tematyk¹ zain-
teresowaæ marsza³ka. Przy jego
poparciu mo¿liwe by³oby zastoso-
wanie audiodeskrypcji w powsta-
j¹cym w³aœnie budynku opery.

Chcia³bym, by niewidomi mogli
uczestniczyæ w regularnych poka-
zach filmowych, w przedstawie-
niach teatralnych i operowych.

Innowacja i integracja
Pokaz „Statystów” z wykorzysta-

niem audiodeskrypcji adresowany by³
przede wszystkim do osób niewido-
mych, ale mog¹ z niego skorzystaæ
równie¿ osoby widz¹ce. – Zaprasza-
liœmy wszystkich – mówi Urszula
Komsta. – Chodzi³o nam nie tylko to,
by pokazaæ, ¿e osoby niewidome
mog¹ byæ pe³noprawnymi uczestni-
kami ¿ycia kulturalnego. Chcieliœmy,
by pokaz by³ równie¿ wydarzeniem
w kontekœcie spo³ecznym, by mia³
charakter integracyjny.

Doganiamy Zachód
Po pierwszym w Polsce pokazie

z wykorzystaniem  audiodeskrypcji

Tego jeszcze nie by³o!
27 listopada w kinie

Pokój odby³ siê pierw-
szy w Polsce pokaz

filmowy dla...
niewidomych.

Jak to mo¿liwe?
Dziêki audiodeskrypcji.

k u l t u r a



nike nr 1 (6)

21

ktoœ móg³by powiedzieæ – przecie¿
to takie proste. Prawda, to proste.
Wystarczy trochê zapa³u, dobrej woli
i wyobraŸni. Smutne w tym wszyst-
kim jest to, ¿e podobne pokazy w
krajach europejskich i w USA odby-
waj¹ siê od dziesi¹tków lat. Do Pol-
ski dotar³y jakby przypadkiem. Po-
mimo istnienia bardzo wielu
instytucji zrzeszaj¹cych osoby niepe³-
nosprawne i tych zajmuj¹cych siê
problemami zwi¹zanymi z niepe³-
nosprawnoœci¹, pewne rozwi¹zania
docieraj¹ do naszego kraju bardzo
opornie.

O dziwo, nie jest to opór wyni-
kaj¹cy z typowych polskich niemo¿-
noœci – niedostatecznych funduszy
czy braku odpowiednich przepisów.
Tym razem bariera jest wewnêtrz-
na. Mo¿na odnieœæ przykre wra¿e-
nie, jakby nikomu z potencjalnie
zainteresowanych stron (ani niepe³-
nosprawnym, ani ich opiekunom)
nie zale¿a³o na tym, by coœ w swo-
im ¿yciu zmieniæ.

Tym wiêksze znaczenie mia³ ten
pierwszy, prekursorski pokaz. To
by³ wa¿ny krok w stronê prze³ama-
nia barier tkwi¹cych w naszej psy-
chice. Pokaz zosta³ szeroko nag³o-
œniony w mediach – programy
z udzia³em organizatorów obejrza-
³o kilkaset tysiêcy, mo¿e kilka mi-
lionów osób. Naiwnoœci¹ by³oby s¹-
dziæ, ¿e od jutra jak grzyby po
deszczu zaczn¹ wyrastaæ w Polsce
kina i galerie, w których stosowana
bêdzie audiodeskrypcja. Gdy jednak
jakiœ zapaleniec wpadnie na pomys³
zorganizowania takiej imprezy, byæ
mo¿e nie bêdzie musia³ od pocz¹t-
ku wszystkiego t³umaczyæ, przebi-
jaæ siê do œwiadomoœci sponsorów
i lokalnych w³adz. Mur ci¹gle ist-
nieje, ale jest znacznie cieñszy.

Jan Kowal

27 LISTOPADA PIERWSZY W POLSCE
KINOWY POKAZ DLA NIEWIDOMYCH

Pierwszy film, którzy niewidomi mieli okazjê poznaæ w kinie,
to „Statyœci”. Audiodeskrypcji na ¿ywo dokona³ Krzysztof Szubz-
da, znany bia³ostocki konferansjer.

Sprawa jest dla nas bardzo priorytetowa. Mamy nadziejê, ¿e
uda nam siê wywo³aæ medialn¹ dyskusjê na temat realnej mo¿-
liwoœci uczestniczenia osób niewidomych w projekcjach kino-
wych i innych przedsiêwziêciach kulturalnych.

Pracuj¹c przy tym pokazie uzmys³owiliœmy sobie, ¿e wiêk-
szoœæ osób w Polsce (nawet pracuj¹cych w bran¿y kinowej od
wielu lat) nie spotka³a siê z pojêciem audiodeskrypcji, które
w USA czy Wielkiej Brytanii jest szeroko rozpowszechnione.

Mamy nadziejê, ¿e ten pierwszy pokaz nie bêdzie ostatnim.
Chcemy te¿ zaprezentowaæ rozwi¹zania, które s¹ stosowane

w kinach na œwiecie, umo¿liwiaj¹ce osobom niewidz¹cym pe³-
ny odbiór filmu podczas normalnego seansu w kinie. Oznacza
to, ¿e w kinach s¹ wyznaczone specjalne miejsca dla osób nie-
widomych ze specjalnymi s³uchawkami, w których osoba nie-
widoma s³yszy dodatkowy komentarz, kluczowy do rozumienia
fabu³y filmu.

Wybraliœmy film „Statyœci”, poniewa¿ jest to ciep³a opowieœæ
w jêzyku polskim  (przy audiodeskrypcji nie t³umaczy siê dialo-
gów). Pokaz odby³ siê w poniedzia³ek, 27 listopada, o godzinie
17.00.

Wszelkie pytania prosimy kierowaæ do Urszuli Komsty, kie-
rownika kina Pokój, tel. 502 455 310 lub Izabeli Kamiñskiej,
specjalisty ds. marketingu, tel. 509 698 747 lub 500 26 93 91.

Tomek Strzemiñski Kraków – projektant sprzêtu (s³uchawki
Andrzej Woch), Krzysiek Szubzda – 500 040 319.             (jer)
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Koniec roku jest okazuj¹
do podsumowañ i oceny.
Przedstawiamy niektóre z na-
szych dzia³añ w mijaj¹cym
roku. Do najwa¿niejszych
z nich w 2006 roku nale¿a³o:

zorganizowanie imprezy integra-
cyjnej „Spotkanie z twórczym
¿yciem osób niepe³nospraw-
nych”,
Miêdzynarodowy Plener Twór-
ców Niepe³nosprawnych,
wydanie kalendarza NIKE 2007,
wydanie czasopisma spo³eczno-
-kulturalnego NIKE,
prowadzenie zajêæ arteterapii.

G³ównym celem tych dzia³añ jest
promocja sztuki osób niepe³no-
sprawnych i ich integracja ze spo-
³eczeñstwem. A oto nasz kalendarz
NIKE:

MAJ: spotkanie z twórczym ¿yciem
osób niepe³nosprawnych
Od 1999 roku organizujemy

„Spotkanie z Twórczym ¯yciem
Osób Niepe³nosprawnych”. Podsta-
wowym celem „Spotkania…” jest
integracja spo³eczna osób niepe³-
nosprawnych ze spo³eczeñstwem.
Jej celem jest prezentacja dorobku
twórczego osób niepe³nospraw-
nych. W roku bie¿¹cym po raz
siódmy uhonorowaliœmy osoby
dzia³aj¹ce na rzecz tego œrodowi-
ska. W ramach „Spotkania...” zor-
ganizowaliœmy wystawê i aukcjê
prac plastycznych, wyst¹pi³ Zespó³
Pieœni i Tañca „Mazowiacy” z War-
szawy, wrêczyliœmy nagrody i dy-
plomy twórcom niepe³nospraw-
nym. G³ównym punktem programu
by³o wrêczenie „Statuetek Wdziêcz-
noœci” osobom i instytucjom poma-
gaj¹cym niepe³nosprawnym.

Uroczysta impreza, w czasie któ-
rej zosta³y wrêczone statuetki, od-
by³a siê w Operze i Filharmonii
Podlaskiej w Bia³ymstoku w dniu
7 maja 2006. Kandydatami do „STA-
TUETKI WDZIÊCZNOŒCI 2006”
byli:

n i k e
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1. Anna Gawryluk – prezes Sto-
warzyszenia Wspierania Aktywno-
œci Osób Niepe³nosprawnych Inte-
lektualnie AKTYWNI w
Bia³ymstoku. Nominowana za dzia-
³alnoœæ na rzecz osób niepe³no-
sprawnych – organizowanie takich
dzia³añ jak: Marsze Godnoœci Osób
Niepe³nosprawnych, Festyny Inte-
gracyjne, imprezy sportowo-rekre-
acyjne, organizowanie spotkañ z ro-
dzicami dzieci niepe³nosprawnych
w ramach programu „Moja rodzina
i moje niepe³nosprawne dziecko”.

2. dr Leszek Ploch – prezes Fun-
dacji Krzewienia Kultury Artystycz-
nej Osób Niepe³nosprawnych. No-
minowany za wspieranie dzia-
³alnoœci i inicjatyw w zakresie krze-
wienia kultury artystycznej osób
niepe³nosprawnych. Realizowana
w fundacji promocja kultury arty-
stycznej osób niepe³nosprawnych
ma przyczyniæ siê do ich aktywnej
adaptacji spo³ecznej, a tak¿e prze-
³amaæ stereotypy myœlenia  oraz
panuj¹ce jeszcze w chwili obecnej
bariery w szerokim œrodowisku
spo³ecznym.

Fundacja wspiera czynnie dzia³al-
noœæ Zespo³u Pieœni i Tañca Osób
Niepe³nosprawnych „Mazowiacy”
oraz Ogólnopolskiego Teatru Niepe³-
nosprawnych przy Pañstwowym Te-
atrze Ateneum w Warszawie.

3. Alina i Piotr Bendiukowie
– za³o¿yciele Klubu Sportów Psich
„Alpi” z Bia³egostoku. Nominowani
za realizacjê programu – „Kud³aty
Przyjaciel”. Ucz¹ m³odzie¿ bezpiecz-
nego i szczêœliwego ¿ycia z czwo-
rono¿nymi przyjació³mi. Autorzy i or-
ganizatorzy programu pt. „Inicjatywa
Pe³nosprawni”. Projekt dotyczy pro-
pagowania idei psa pomocnika oso-
bom niepe³nosprawnym wœród miesz-
kañców województwa podlaskiego.

4. Kazimierz Hryñ – trener
Olimpiad Specjalnych, nauczyciel
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. Waldemara Ki-
kolskiego w Bia³ymstoku. Nomino-
wany za popularyzacjê sportu wœród
m³odzie¿y niepe³nosprawnej inte-
lektualnie. Prowadzi sekcjê spor-
tow¹ „Maratoñczyk”. Organizator
wielu imprez sportowych skierowa-
nych do osób niepe³nosprawnych
intelektualnie.

5. Wojciech Strza³kowski – pre-
zes Zarz¹du MTC – nominowany za
przekazanie œrodków na dzia³alnoœæ
pracowni terapii zajêciowej funkcjo-
nuj¹cej w Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Zaœciankach.

W czasie imprezy, która odby³a
siê w Filharmonii, wziê³o udzia³ ok.
250 osób.

n i k e
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SIERPIEÑ: IX Miêdzynarodowy Ple-
ner Twórców Niepe³nospraw-
nych „PRZYRODA, INTEGRA-
CJA, SZTUKA”

PRZYRODA, INTEGRACJA,
SZTUKA – pod takim has³em od
roku 1998 odbywa siê Miêdzynaro-
dowy Plener Twórców Niepe³no-
sprawnych. Stowarzyszenie na rzecz
Twórców Niepe³nosprawnych
„NIKE” wspólnie z Domem Pomocy
Spo³ecznej w Zaœciankach po raz
dziewi¹ty przyjê³o goœci z oœrodków
zajmuj¹cych siê rehabilitacj¹ osób
niepe³nosprawnych. Plener odby³ siê
w dniach 16–21 sierpnia w miejsco-
woœci Kukle nad jeziorem Pomorze.
Celem imprezy by³a ekspresja arty-
styczna osób niepe³nosprawnych,
które pod wp³ywem uroku przyro-
dy pozostawiaj¹ na p³ótnie i w drew-
nie swoje spojrzenie na to niepowta-
rzalne miejsce. Prace bêd¹ce efektem
pleneru znajd¹ siê, co roku, w ka-
lendarzu NIKE wydanym przez sto-
warzyszenie na rok 2007.

Uczestnikami pleneru by³y oso-
by niepe³nosprawne z takich oœrod-
ków jak: domy pomocy spo³ecznej,
Warsztaty Terapii Zajêciowej, szpi-
tale psychiatryczne z Polski oraz

z Litwy. W sumie bezpoœrednio w
imprezie uczestniczy³o 40 osób nie-
pe³nosprawnych wraz z instruktora-
mi i opiekunami. W setkach, a na-
wet tysi¹cach, nale¿y liczyæ
poœrednich odbiorców ogl¹daj¹cych
koñcowy efekt pleneru w postaci
kalendarza planowanych wystaw.

CA£Y ROK:  zajêcia arteterapii
Ju¿ pi¹ty rok stowarzyszenie NIKE

prowadzi w ramach programu PART-
NER, wspó³finansowanego przez
PFRON, zajêcia arteterapii. W ra-
mach tych zajêæ prowadzimy trzy
pracownie: w drewnie, plastyczn¹
i muzyczn¹. W ci¹gu tygodnia w za-
jêciach uczestniczy oko³o 60 nie-
pe³nosprawnych intelektualnie
dzieci ze Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. W. Ki-
kolskiego w Bia³ymstoku.

Celem zajêæ jest:
– kszta³cenie umiejêtnoœci samo-

dzielnego organizowania warsz-
tatu pracy oraz celowego dobo-
ru œrodków, metod i form pracy
w dzia³aniach plastycznych,

– kszta³towanie i rozwijanie mo-
tywacji do podejmowania ak-
tywnoœci twórczej,

– wdra¿anie do wykorzystania
œrodków plastycznych w celu
wyra¿ania w³asnych emocji i
prze¿yæ, równie¿ jako alterna-
tywnej formy komunikacji z oto-
czeniem,

n i k e
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– rozwijanie umiejêtnoœci kszta³to-
wania estetyki otoczenia oraz
wykonywania prac plastycznych
o charakterze u¿ytkowym,

– przygotowanie do œwiadomej
i aktywnej percepcji ró¿nych
form sztuki,

– zapoznanie z podstawowymi
dziedzinami sztuk plastycznych,

– tworzenie kryteriów samodziel-
nej analizy i oceny wytworów
plastycznych,

– nauka pos³ugiwania siê narzê-
dziami (m³otek, wiertarka, pi³a
i inne),

– zrytmizowanie organizmu, po-
prawienie koordynacji ruchowej,

– integracja i poprawa komunika-
cji w grupie.

GRUDZIEÑ: wydanie kalendarza
NIKE 2007 i czasopisma spo³ecz-
no-kulturalnego NIKE
Kalendarz NIKE ukazuje siê od

1998 roku. Wydawnictwo adreso-
wane jest do szerokiego grona osób
interesuj¹cych siê twórczoœci¹ osób
niepe³nosprawnych. Kalendarz
wi¹¿e siê z plenerami i ogólnopol-
skim konkursem organizowanym
przez stowarzyszenie NIKE, gdy¿
prace w nim prezentowane po-
wstaj¹ podczas tych imprez. Za
swoje kalendarze otrzymaliœmy sze-
reg nagród w konkursach o tytu³ Pod-
laski Kalendarz. Wydanie kalenda-
rza NIKE jest jednym z etapów
dzia³ania, które realizowane jest pod
nazw¹ „Spotkanie z twórczym
¿yciem osób niepe³nosprawnych”.
Cykl imprez trwa ca³y rok, a jego
etapy to: zajêcia pozalekcyjne z nie-
pe³nosprawn¹ m³odzie¿¹, Miêdzyna-
rodowy Plener Twórców Niepe³no-
sprawnych, Ogólnopolski konkurs
„Cz³owiek – Przyroda”, wydanie
kalendarza NIKE.

  Podejmuj¹c siê redagowania
pisma „NIKE” staramy siê docieraæ
do spo³eczeñstwa z informacj¹ na
temat osób niepe³nosprawnych,
aby umo¿liwiæ wzajemne poznanie
i zrozumienie. Nasze pismo uczy
akceptacji wobec niepe³nospraw-
noœci, stymuluje dzia³ania twórcze,
zachêca niepe³nosprawnych do
aktywnoœci zawodowej, artystycz-
nej i sportowej. Poprzez pismo
chcemy wp³ywaæ na kszta³towanie
postaw i wra¿liwoœæ wobec niepe³-
nosprawnych, zwracaæ uwagê na
problemy tych osób, zmieniaæ ich
wizerunek, pokazywaæ ich doko-
nania w ró¿nych sferach dzia³alno-
œci, pokazywaæ dokonania stowa-
rzyszenia NIKE.

n i k e

Sponsorzy wspó³uczestnicz¹cy
w realizacji naszych dzia³añ

Zorganizowane przez nas imprezy mog³y odbyæ siê dziêki wspar-
ciu i ¿yczliwoœci nastêpuj¹cych instytucji i firm:

 Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
 Philips DAP Industries Poland Sp. z o.o.,
 PZU SA Inspektorat w Bia³ymstoku,
 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podlaskiego,
 Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku,
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Bia³ymstoku,

 Zak³ad Energetyczny w Bia³ymstoku.
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Linoryt jest klasycznym wyna-
lazkiem koñca XIX w. Nie-
odrodne dziecko „wieku pary
i elektrycznoœci” kokietuje
sw¹ „technicznoœci¹” i po-
czciwe linoleum ka¿e nazy-
waæ polichlorkiem winylu –
PCV, czyli linoksynem, utle-
nionym olejem lnianym z do-
mieszk¹ py³u korkowego lub
m¹czki drzewnej. Imponuj¹-
ca jest lista ofert handlowych
polecaj¹cych wyk³adziny
pod³ogowe poliamidowe, po-
lipropylenowe, poliestrowe
czy po prostu – akrylowe. S¹
to przy tym materia³y ³atwo
dostêpne, tanie, elastyczne
i popularne.

Spod butów na piedesta³
W krêgu sztuki, a dok³adnie

mówi¹c wœród rodzajów grafiki
warsztatowej, linoryt „wyró¿nia siê"
tym, ¿e jest technik¹ dziecinnie
³atw¹ w porównaniu z tak¹ np.
such¹ ig³¹ oraz tym, ¿e bezwstyd-
nie naœladuje drzeworyt, zw³aszcza
ten w miêkkim drewnie. A jednak
linoryt potrafi³ siê dŸwign¹æ z pod-
³ogi ³atwo zmywalnej na wy¿yny
sztuki tak subtelnej i wyrafinowa-
nej jak sztuka Józefa Gielniaka,

twórcy fascynuj¹co onirycznej wizji
w cyklu „Sanatoriów” czy jedynego
w swoim rodzaju zapisu œmiertel-
nie chorego artysty – „Podró¿ do-
oko³a karty gor¹czkowej”. Nie da
siê tu uciec przed banalnym stwier-
dzeniem, ¿e wszystko w rêkach i
wyobraŸni twórcy.

Po inspiracjê do natury
Przygoda z linorytem Marka Tur-

kota ze wsi o intryguj¹cej nazwie
O³daki Polonia zaczyna siê nie dalej
jak piêæ lat temu, a to za spraw¹
Œrodowiskowego Domu Samopomo-
cy w £om¿y, gdzie Turkot trafi³ w³a-
œnie w 2001 roku. Charakterystycz-
ne, ¿e technika graficzna – linoryt ze
wszystkimi niedostatkami i wdziê-
kiem – od razu przyku³y uwagê cz³o-
wieka tu¿ po trzydziestce, który byæ
mo¿e nie przeczuwa³ nawet, ¿e mo¿e
to byæ przygoda jego ¿ycia. Znamien-
ne i to, ¿e œwie¿o upieczony grafik
intuicyjnie siêgn¹³ po wartoœæ w tym
przypadku podstawow¹ i nie do
ominiêcia: po efekt mocnego kon-
trastu czerni i bieli. Gdzie Turkot móg³
szukaæ wzorów i inspiracji? Oczywi-
œcie u Matki Natury, nieskoñczenie
w tej kwestii szczodrobliwej. Pejza¿
zimowy to pierwszy cykl linorytów
Marka Turkota, artysty, któremu

Turkota
z PCV,
Œwie¿oœæ ze szczypt¹

dekoracji, ilustrowania,
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naiwnoœci, sk³onnoœæ do
a w sumie – linoryt

przygoda
czyli...
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³y¿eczka do herbaty w domu samo-
pomocy starczyæ musia³a za ca³¹ gra-
ficzn¹ prasê.

¯ycie sztuk¹
Odnotowaæ wypada, ¿e ju¿ te

pierwsze próby grafika nie pozo-
staj¹ niezauwa¿one. Zimy Turkota
pos³u¿y³y redaktorom œrodowisko-
wego kwartalnika jako szata gra-
ficzna jednego z numerów czaso-
pisma. Doczeka³y siê te¿ swoistej
promocji w formie bo¿onarodze-
niowych kartek. St¹d ju¿ tylko krok
do prezentacji w ³om¿yñskiej gale-
rii „N” i do udzia³u w plenerze zor-
ganizowanym w Lewkowie przez
bia³ostockie Stowarzyszenie na rzecz
Artystów Niepe³nosprawnych NIKE.
Ten pierwszy plener Turkota oka-
zuje siê nies³ychanie wa¿ny, bo
umo¿liwia grafikowi kontakt z in-
nymi twórcami o podobnym statu-
sie, a przede wszystkim pe³niejszy i
pog³êbiony dialog z przyrod¹, z któ-
rej wci¹¿ i konsekwentnie czerpie
pe³nymi garœciami. Dlatego te¿
wyznanie artysty, ¿e czeka na ka¿-
dy plener, ¿e nie wyobra¿a sobie
¿ycia bez nich, nie wydaje siê byæ
ani trochê przesadzone.

Elegancja ornamentu
W 2003 roku jego cykl linory-

tów „Natura” zostaje uhonorowany
III nagrod¹ na Ogólnopolskim Kon-
kursie Twórczoœci Niepe³nospraw-
nych „Cz³owiek-Przyroda”. Grafiko-
wi nie wystarcza ju¿ naœladowanie
natury – szuka kosmicznych czy, jak
kto woli, boskich praw rz¹dz¹cych
harmoni¹ wszechrzeczy i tak po-
wstaje cykl „Anio³y natury”. Ci¹gle
jednak rozpoznawalnymi cechami
jego prac pozostaje œwie¿oœæ z po-
granicza naiwnoœci, sk³onnoœæ do

dekoracyjnych p³aszczyzn i ilustra-
cji. Jego linoryty, ca³y ten œwiat ro-
œlin, ptaków i ryb czarno-bia³ych
uk³ada siê dziêki charakterystycz-
nej kresce i rytmom organizuj¹cym
powierzchniê grafiki w rodzaj or-
namentu. Reszty dope³niaj¹ pewna
miêkkoœæ, nierzadko elegancja ry-
sunku.

Pan Marek tworzy
nieustannie...
Nie zawaha siê przed wizerun-

kiem ¿ubra, choæ król puszczy prze-
by³ drogê od kiczowatego bibelo-
tu ze sklepu z w¹tpliwymi
pami¹tkami poprzez etykietê zna-
nej marki piwa do logo banku
i z powrotem, to jednak tworzy jego
portret. Oczywiœcie wystylizowany
na swój sposób, o œwietnym rysun-
ku korpusu i ³bie przypominaj¹cym
cielaka zdziwionego ca³ym tym
zamieszaniem. ̄ ubr ¿ubrem, a pra-
ce Turkota daj¹ siê ogl¹daæ ju¿ na
Miêdzynarodowym Biennale Sztuk
Plastycznych Osób Niepe³nospraw-
nych w Krakowie. Jego linoryty
pokazywane s¹ w Pa³acu Sztuki,
w galeriach takich jak „Kot³ownia”
i „Stañczyk”. Warszawa natomiast
chce mieæ jego bioornamenty na
Ogólnopolskiej Wystawie Twórczo-
œci Artystycznej Sprawnych Inaczej.
W Bia³ymstoku zaœ prace Turkota
wraz z innymi wybrañcami trafiaj¹
na salony presti¿owego muzeum
im. Karnego.

A Pan Marek? Pan Marek, jak
mówi¹ o nim w ³om¿yñskim domu
samopomocy, tworzy nowy cykl li-
norytów – galeriê czarno-bia³ych
wizji kolorowych symboli urody
i ulotnoœci – kolekcjê „Motyli”.

Andrzej S. Koziara
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To moja znajoma z palarni opium, któr¹ zgwa³ci³ Chiñczyk
w Krakowie na Plantach

wydanej u nas dwa
czy trzy lata temu
pozycji pod jedno-

znacznym tytu³em „Lubiê seks”
porady seksualne dla niepe³-
nosprawnych zamieszczono
obok porad, jak u¿ywaæ seksu-
alnych gad¿etów i czego mo¿-
na siê spodziewaæ po nowych
metodach masturbacji.
Bezpruderyjne autorki, Suzi
Godson i Mel Agace, na blisko
300 stronach publikacji do-
wodz¹, ¿e jest to droga do – jak
pisz¹ – „radosnego seksu na
XXI wiek”. Mo¿e i jest, a nawet
jeœli, to nam jeszcze pozosta³
kawa³ drogi do przejœcia.

Temat, którego „nie ma”
Mniejsza z tym, jaka jest spo³ecz-

na donios³oœæ masturbacji i gad¿e-
tów, ale w kwestii erotyzmu ludzi
niepe³nosprawnych najlepiej wycho-
dzi udawanie, ¿e go nie ma. Trudno
zaakceptowaæ  potrzeby seksualne
ludzi niepe³nosprawnych, a ich ma³-
¿eñstwo czy macierzyñstwo wywo-
³uje niechêæ, lêk nawet, a w najlep-
szym wypadku – za¿enowanie.

Znacznie ³atwiej zainteresowaæ
siê maluj¹cym stopami czy ustami,
znacznie ³atwiej „podziwiaæ” ko-
smiczne wizje schizofrenika, ni¿
poœwiêciæ chwilê uwagi erotycznej
sztuce niepe³nosprawnych.

Erotyzm
wypêdzany ze sztuki
Konsekwencj¹ takiej postawy jest

fakt, ¿e sztuka niepe³nosprawnych,
którzy w swych obrazach czy rzeŸ-
bach siêgaj¹ po niewygodny temat
– erotyzm w ró¿nych jego formach
– spychana jest na margines czy
wrêcz do przys³owiowego k¹ta. Co
oczywiœcie w najmniejszym stopniu
nie oznacza, ¿e jej nie ma.

Bardziej dociekliwi obserwatorzy
zjawiska przyznaj¹, ¿e erotyzm
w malarstwie, rzeŸbie, rysunku,
a nawet grafice osób niepe³nospraw-
nych nie tylko istnieje, ale trudno
te¿ traktowaæ go jako marginalny
i pozbawiony znaczenia.

Ka¿dy przypadek
jest osobny
Nawet pobie¿ny wgl¹d w istotê

sprawy jeszcze raz dowodzi, ¿e nie
ma jednej sztuki ludzi niepe³no-
sprawnych – trudno bowiem zna-
leŸæ wspólny mianownik dla ma-
larstwa cz³owieka skazanego na
wózek inwalidzki z powodu prze-
rwania rdzenia krêgowego i cz³o-
wieka dotkniêtego schizofreni¹.
Ró¿na jest samotnoœæ tych ludzi i ró¿-
ne s¹ motywacje podjêcia decyzji
o uprawianiu sztuki. Odrzucenie
i samotnoœæ zapewne jest udzia³em
wielu ludzi niepe³nosprawnych.
Aktywny udzia³ w sztuce pe³ni w ich

Anioły i demony
W

e s e j



nike nr 1 (6)

35e s e j



nike nr 1 (6)

36

przypadku funkcje terapeutyczne
i kompensacyjne, bywa te¿ jedynym
skutecznym sposobem porozumie-
nia z otoczeniem, ale wystarczy
przyjrzeæ siê malarstwu schizofre-
ników, ¿eby odkryæ ró¿nicê.

Dziwne kwiaty
w Bo¿ym ogrodzie
Malarstwo tych ostatnich jest nie

tylko jak krzyk ludzi samotnych, jak
wo³anie zza szklanej szyby, ale s¹
to poufne i intymne rozmowy z wy-
raŸnie okreœlonym adresatem. St¹d
dos³ownoœæ tego malarstwa bardzo
czêsto „uœciœlonego” inskrypcjami
w rodzaju „pan prof. Bronis³aw Bóg”
(Bronis³aw to imiê autora) lub „to
moja znajoma z palarni opium, któr¹
zgwa³ci³ Chiñczyk w Krakowie na
Plantach”. Jeœli ju¿ mowa o stylu,
to warto przypomnieæ o podobieñ-
stwach z najwiêkszymi jak choæby
Marc Chagalle, o którym ktoœ po-
wiedzia³, ¿e jego p³ótna s¹ „bardziej
schizofreniczne ni¿ schizofreników”.
Schizofrenia to rzeczywiœcie „dziw-
ny kwiat w ogrodzie Pana Boga”.

Œlepy anio³ mi³oœci
Badaj¹ca problem Noemi Madej-

ska twierdzi te¿, ¿e malarstwo schi-
zofreników, którego tematem jest
mi³oœæ, podporz¹dkowane jest dwu-
biegunowemu widzeniu rzeczywi-
stoœci. Z jednej strony jest sacrum, z
drugiej profanum: z jednej – œwiat
anielski, z drugiej – przyziemny i
nie ma mowy o przekroczeniu gra-
nicy miêdzy nimi w jakikolwiek
sposób.

W Domu Pomocy Spo³ecznej
w Zaœciankach k. Bia³egostoku wi-
dzia³em galeriê anio³ów i anio³ków,
z których najbardziej reprezentacyj-
ne by³y bez w¹tpienia dwumetro-
we sylwety anio³ów wyciêtych

w desce. Z obowi¹zkowymi skrzy-
d³ami i o spojrzeniu ³agodnych mi-
styków zdawa³y siê pilnowaæ po-
rz¹dku mi³oœci niebiañskiej niczym
chóry cherubinów z najs³awniejszym
z nich Amorem i œlepym anio³em
mi³oœci Thelielem, z najm³odszym
anio³em królestwa ognia Amfrim,
Belethem – specjalist¹ od roznieca-
nia mi³oœci miêdzy mê¿czyzn¹ i
kobiet¹, a nawet Belthialem – anio-
³em mi³oœci w³asnej.

...w rêku zielony badylek
Naturaln¹ kolej¹ rzeczy obraz

mi³oœci idealnej wykoncypowany
przez malarza amatora s¹siaduje
z kiczem lub jest nim bez z³udzeñ.
Jest to obraz bliski lansowanemu
przez Kazika Staszewskiego portre-
towi ukochanej, która na g³owie
kwietny ma wianek / w rêku zielo-
ny badylek, ale bez ironicznego
dystansu. Artysta zza szklanej œcia-
ny chce wierzyæ, ¿e œwiat anio³ów
– dos³ownie i w przenoœni – istnieje
naprawdê, ¿e jest gwarantem uczest-
niczenia w ¿yciu szczêœliwym. Oczy-
wiœcie, w tym œwiecie nie ma miej-
sca dla konsekwentnie upad³ego
Lucyfera, który – podobnie jak Bel-
zebub – by³o nie by³o te¿ pochodzi
z krêgu cherubinów, góruj¹cych nad
innymi anielskimi tronami w³aœnie
mi³oœci¹.

Zapach siarki
Lucyfer to ju¿ „inna bajka”, to

ziemski œwiat demonicznej fizjolo-
gii. To królestwo Szatana, którego
pierwszymi cechami – jak na sam-
ca przysta³o – s¹ duma i po¿¹danie,
to œwiat Asmodeusza, Lewiatana
i Belfegora, ¿eby wymieniæ tych naj-
znaczniejszych, przy których nasi
rodzimi Boruta i Rokita wypadaj¹
doœæ poczciwie. Kobieta w tym œwie-
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cie to femme fatale najgorszej, bo
biologicznej odmiany. To modlisz-
ka o niebo bardziej niebezpieczna
i zdradliwsza ni¿ Laura z najnow-
szego filmu De Palmy.

Seksualne ekstrema
Noemi Madejska w ksi¹¿ce „Ma-

larstwo i schizofrenia” pisze o tym
wprost: „Mi³oœæ idealna os³oniêta jest
tajemnic¹. Liryczny w¹tek erotycz-
ny wyra¿a siê poetyck¹ metafor¹ (...)
Mi³oœæ zmys³owa jest jawna. Ponie-
wa¿ zakazy moralne i obyczajowe
przestaj¹ obowi¹zywaæ – znika
wszelka cenzura. Sceny o treœci sek-
sualnej przybieraj¹ charakter eks-
hibicjonistyczny i czasem wulgar-
ny, a niespe³nione pragnienia
seksualne wypowiadaj¹ siê niekie-
dy w obsesyjnym powtarzaniu po-
jedynczych narz¹dów p³ciowych lub
w natrêtnym ods³anianiu genita-
liów...”

Krzyk zza szyby
Ten dwoisty œwiat, te jak¿e ró¿-

ne obrazy mi³oœci mog¹ powstaæ w
wyobraŸni jednego autora. Znany
jest przypadek malarza, który ko-
bietê przedstawia³ w dwu odmien-
nych seriach. W czarno-bia³ych ry-
sunkach tuszem pojawia³a siê
u niego kobieta wyidealizowana
o „czystej” sylwetce, natomiast na
du¿ych kartkach papieru malowa³
wiêcej ni¿ dosadne portrety w ko-
lorze o uwypuklonych genitaliach.

To zdaje siê byæ jeszcze jeden
dowód na to, jak bardzo intensyw-
nymi pragnieniami i jak wielkim lê-
kiem przepe³niony jest œwiat ludzi
dotkniêtych schizofreni¹. Trudno
skwitowaæ wzruszeniem ramion ten
krzyk zza szklanej œciany.

Andrzej S. Koziara
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Marta Rau z Teatru K3: – Teatr
dla dzieci i o dzieciach, to nasze
zbli¿enie do najm³odszej widowni
wynika byæ mo¿e st¹d, ¿e wszyst-
kie jesteœmy matkami. St¹d siê wzi¹³
„Je¿”...

Przedstawienie o trudnej mi-
³oœci do niepe³nosprawnego,
adoptowanego dziecka?
– Stara³yœmy siê, by to przedsta-

wienie by³o bardziej uniwersalne,
¿eby w ogóle dotyczy³o trudnej
mi³oœci, dojrzewania do g³êbokie-
go uczucia, do kompromisu, do
tego, by zechcieæ uczyæ siê i pod-
j¹æ trud rozumienia drugiego cz³o-
wieka, dziecka.

Jednak kolejny spektakl K3,
zatytu³owany „Niewidzialni”,
by³ przedstawieniem adreso-
wanym bezpoœrednio do
dzieci niepe³nosprawnych.
– Pomys³ na ten spektakl poja-

wi³ siê na samym pocz¹tku, ju¿ na
pierwszych spotkaniach za³o¿yciel-
skich teatru. Chcia³yœmy zrobiæ coœ
specjalnie dla dzieci niewido-
mych...

Dlaczego akurat dla niewi-
domych?
– Postanowi³yœmy pójœæ w po-

przek, prze³amaæ pewne stereoty-

„Niewidzialni” przed

niewidzialnym murem

Jak to siê sta³o, ¿e
Teatr K3 zainteresowa³
siê problemami dzieci

niepe³nosprawnych.
To przypadek czy

œwiadomy wybór?

py. Do tej pory, przynajmniej w Pol-
sce, teatr dla niewidomych kojarzy³
siê g³ównie ze s³uchowiskiem ra-
diowym. Postanowi³yœmy, ¿e zro-
bimy normalne przedstawienie, ¿e
postaramy siê o to, by mo¿na je by³o
odbieraæ nie tylko s³uchem, wzro-
kiem, ale te¿ dotykiem, doœwiad-
czeniem ciep³a... W „Niewidzial-
nych” wieje wiatr, grzeje s³oñce,
pada deszcz. Zapraszamy dzieci do
udzia³u w widowisku. Scena nie jest
miejscem zarezerwowanym dla ak-
torów, lecz przestrzeni¹ spotkania.
Materia³y, z których wykonane s¹
wyk³adziny i lalki, ró¿ni¹ siê fak-
tur¹ tak, by mo¿na by³o rozpozna-
waæ dotykiem.

Jak te wszystkie pomys³y
sprawdzi³y siê w praktyce?
Jakie macie doœwiadczenia
po zagraniu serii spektakli?
– Kontakt z widowni¹ wypad³

znakomicie. Dzieci chêtnie pod-
chwytywa³y nasze zaproszenie,
w³¹cza³y siê w tworzenie spekta-
klu. Niestety, okaza³o siê, ¿e nie
mo¿emy graæ „Niewidzialnych” dla
dzieci niewidomych tak czêsto, jak-
byœmy mog³y...

Dlaczego?
– Przyczyna jest najprostsza

z mo¿liwych: brak zainteresowania.
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Zderzy³yœmy siê z jak¹œ dziwn¹
barier¹ w œrodowisku ludzi niewi-
domych. Bombardowa³yœmy ema-
ilami Polski Zwi¹zek Niewidomych,
stara³yœmy siê zainteresowaæ œro-
dowisko naszym spektaklem, ale
koñczy³o siê na odpowiedziach, ¿e
nasz spektakl jest bardzo ciekawy,
¿e mo¿e w przysz³oœci... Do nicze-
go to nie doprowadzi³o.

Chyba najsmutniejsze zdarzenie
mia³o miejscu na jednym z festi-
wali artystów niepe³nosprawnych,
gdzie „Niewidzialnych” mia³y obej-
rzeæ niewidome dzieci z Lasek. Nie
obejrza³y – na pó³ godziny przed
spektaklem zadzwoniono, ¿e za-
brak³o transportu. Odnios³yœmy
takie wra¿enie, ¿e brakowa³o nie
tylko transportu, ale chyba równie¿
woli, ¿eby coœ z tym zrobiæ i mimo
k³opotów dotrzeæ na przedsta-
wienie.

Poza listami i telefonami nie
próbowa³yœcie innych metod,
jakiegoœ „agresywniejszego”
marketingu, ¿eby siê przebiæ?

– Ogólnie nie jesteœmy z natury
agresywne... Pewnie mo¿na by³o
w³o¿yæ wiêcej energii w promocjê...
Jednak my nie robimy teatru tylko
po to, ¿eby za wszelk¹ cenê sprze-
dawaæ przedstawienia. Jesteœmy
w swojej pracy ci¹gle idealistkami,
wierzy³yœmy, ¿e skoro uda³o nam
siê stworzyæ taki spektakl, to zain-
teresowanie nim bêdzie naturalne
i spontaniczne. Przecie¿ do tej pory
czegoœ takiego nie by³o, nikt nie
proponowa³ takiej formy udzia³u
w sztuce osobom niewidz¹cym.

„Niewidzialnych” mo¿na graæ
dla ka¿dej publicznoœci, jednak
przygotowa³yœmy to widowisko
specjalnie po to, by umo¿liwiæ kon-
takt z teatrem dzieciom niewido-
mym. Myœla³yœmy, ¿e je¿eli w eter
pójdzie wieœæ o tym spektaklu, to
organizacje dzia³aj¹ce w œrodowi-
sku osób niewidomych same bêd¹
szuka³y z nami kontaktu.

Nic takiego siê nie sta³o?
– Niestety, nie. To by³o dla nas

du¿e i niezbyt przyjemne zasko-
czenie.

Czy zagra³yœcie przynaj-
mniej jedno przedstawienie
wy³¹cznie dla dzieci niewi-
dz¹cych?
– Tak – wyst¹pi³yœmy w roli jed-

nej z atrakcji choinki dla dzieci nie-
widomych.

Jaki by³ odbiór?
– Bardzo dobry, bardzo by³yœmy

z tego spektaklu zadowolone. Dzie-
ci doskonale reaguj¹ na to, co so-
bie wymyœli³yœmy. Zgodnie z naszy-
mi intencjami, staj¹ siê ¿ywop³otem,
który odgrywa w przedstawieniu
kluczow¹ rolê. Chcia³ybyœmy czê-
œciej powtarzaæ takie spektakle.
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Tymczasem gramy „Niewidzialnych”
przede wszystkim dla dzieci widz¹-
cych i dla dzieci niepe³nosprawnych
umys³owo.

Po przedstawieniu z dzieæmi
niewidomymi nie by³o ¿ad-
nych propozycji kolejnych
wystêpów?
– Jakoœ nie. Mo¿e nie potrafimy

siê dobijaæ o uwagê. Po którymœ
nieskutecznym emailu czy telefo-
nie odpuszczam, przestajê siê do-
bijaæ, a chyba nie powinnam...

Sparzy³yœcie siê i dosyæ, wiê-
cej nie wyci¹gniecie r¹k w tym
kierunku?
– Ci¹gle mamy nadziejê, ¿e coœ

siê prze³amie, ¿e nasz spektakl
bêdzie cieszy³ dzieci, dla których
powsta³. Poza tym stale pracujemy
z dzieæmi niepe³nosprawnymi
w stowarzyszeniu „Jeden œwiat”.
Z nimi robimy przedstawienia.
Ostatnio zrobi³yœmy taki maleñki
spektakl, trwa ledwie kwadrans, na-
zywa siê „Jak ptaki”.

To jest rzecz czysto teatralna
czy raczej forma terapii?
– My to traktujemy przede

wszystkim jako pracê artystyczn¹.
Funkcja edukacyjna, terapeutycz-
na jest niezwykle wa¿na, ale te¿
staramy siê, by te widowiska mia-
³y wymiar artystyczny.

Z jakim efektem?
– Jak do tej pory jesteœmy bar-

dzo zadowolone. Mo¿e nie jest to
spe³nienie marzeñ o teatrze arty-
stycznym, ale efekty s¹ niezwykle
ciekawe. Osobiœcie chcia³ybyœmy
wyci¹gaæ z naszych podopiecznych
maksimum mo¿liwoœci, nie poprze-
stawaæ na programie minimum. Nie
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zaspokajamy jakichœ w³asnych,
wyœrubowanych aspiracji. Natomiast
ca³y czas jesteœmy nastawione na
to, by nasi aktorzy mogli zaprezen-
towaæ pe³niê swoich mo¿liwoœci, by
nie wbijaæ ich w schemat, nie ule-
gaæ stereotypowi, ¿e sztuka osób
niepe³nosprawnych to tylko terapia,

¿e œwiat prawdziwej sztuki
jest dla nich zamkniêty. Wie-
rzymy, ¿e jest inaczej.

Dziêkujê za rozmowê.
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Po trzecie: aktorki Teatru K3
proponuj¹ twórcz¹  zabawê w
teatr r¹k, czyli warsztaty „Mam
dwie rêce”. „Æwiczenia pole-
gaj¹ na potraktowaniu r¹k
jako materia³u, budulca, z któ-
rego mo¿na tworzyæ ró¿ne po-
staci, obrazy, sytuacje teatral-
ne. Rêka bêdzie nasz¹
plastelin¹, czêœci¹ „odciêt¹”
od aktora. Uczestnicy ucz¹ siê
operowaæ znakiem teatral-
nym, symbolem, rozwijaj¹
swoj¹ wyobraŸniê, ucz¹ siê
otwartoœci i wspó³pracy w gru-
pie.  Nasze warsztaty to rów-
nie¿ œwietna zabawa wynika-
j¹ca z poczucia kreacji innej
rzeczywistoœci”.

Po czwarte: Teatr K3 prowa-
dzi te¿ warsztaty pt. „Metamor-
fozy”. „P³ótno jest materia³em,
który mo¿emy zmieniaæ, for-
mowaæ na oczach widzów.
Mo¿emy budowaæ postaci,
wyra¿aæ ich emocje, tworzyæ
»¿ywe obrazy«, szukaæ powi¹-
zañ pomiêdzy cz³owiekiem
a przedmiotem. Zapraszamy
naszych uczestników do two-
rzenia nowych œwiatów. Warsz-
taty pozwalaj¹ rozwijaæ wy-
obraŸniê, ucz¹ wspó³pracy
w grupie, uwalniaj¹ emocje,
ucz¹ kreatywnoœci. Pozwalaj¹
spojrzeæ na otaczaj¹cy nas
œwiat rzeczy z innej perspek-
tywy”.

Teatr K3 to trzy kobiety, trzy
aktorki. 13 paŸdziernika 2003
roku Marta Rau, Ewa Mojsak
i S³awa Tarkowska (ostatnio za-
st¹pi³a j¹ Dorota Grabek) za³o-
¿y³y w³asny teatr. Niespe³na
dziewiêæ miesiêcy póŸniej „uro-
dzi³a siê” pierwsza premiera –
przedstawienie plastyczne
„...etcetera…”. Ca³¹ historiê
oraz wszelkie informacje na te-
mat Teatru K3 mo¿emy znaleŸæ
w internecie, na stronie
www.teatrk3.republika.pl.

W tym miejscu warto zacy-
towaæ kilka informacji istotnych
dla osób niepe³nosprawnych.

Po pierwsze: Teatr K3 ma
w repertuarze sztukê „Niewi-
dzialni” – przedstawienie od po-
cz¹tku tworzone z myœl¹ o oso-
bach niewidz¹cych. „Spektakl
opowiada o przyjaŸni dwóch
ch³opców. Jednego niewido-
mego i drugiego, ignorowa-
nego przez najbli¿szych – „nie-
widzialnego”. Ich spotkanie
pozwala na poznanie tego, co
najwa¿niejsze w ka¿dym z ich in-
dywidualnych œwiatów: na roz-
poznaniu potrzeby mi³oœci”.

Pod drugie: Teatr K3 wspó³-
pracuje ze Stowarzyszeniem
rodzin dzieci z zespo³em Do-
wna „Jeden Œwiat” z Bia³ego-
stoku. Raz w tygodniu aktorki
teatru prowadz¹ z dzieæmi
warsztaty teatralne.

Teatr K3
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