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Wraz ze swoimi przyjació³mi gra³am w jase³kach anio³a, który zwiastowa³ narodziny Jezusa. Ja nawet siê spo-
dziewa³am, ¿e bêdê mia³a tê rolê. Bardzo dobrze siê z tym czu³am, chocia¿ jestem cz³owiekiem i mam k³opoty 
z poruszaniem siê. Ale mia³am te¿ moj¹ przyjació³kê, która  gra³a razem ze mn¹ anio³a, co by³ moim pomocni-
kiem, i ma na imiê Damiana. Chcia³abym raz jeszcze zagraæ.                                                                                 
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Aneta W¹sek
Ruch Wiara i Œwiat³o 

Wspólnota z Pi³y

Maria Schejbal

Jase³ka w Pile
Fot. Ks. Mariusz Ambroziewicz

Jesteœmy ...

Jacy jesteœmy? OdpowiedŸ przynosz¹ niezwyk³e opowieœci, historie i gawêdy. O tym, jak pomimo choroby,    
niepe³nosprawnoœci i cierpienia mo¿na ¿yæ piêknie, ciekawie i twórczo. O niecodziennych doœwiadczeniach 
i wspania³ych sukcesach. O têsknotach i marzeniach. O sile i energii mierzonych na ambitne zamiary. 
Ale tak¿e o smutku, samotnoœci i braku nadziei. O potrzebie bliskoœci i zrozumienia.                                            

W tym numerze równie¿ temat œwi¹teczny i spojrzenie na Teatr Grodzki z perspektywy piêciu lat dzia³alnoœci.                
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bimy coœ wielkiego, uzmys³owi-
³am sobie, ¿e to wcale nie jest ta-
kie normalne, ¿e to w³aœnie my
wystawiamy te Jase³ka. Zrozu-
mia³am, ¿e to wszystko ma sens, 
o wiele g³êbszy ni¿ to, co sama 
dotychczas zauwa¿a³am. I nawet, 
jeœli po przedstawieniu zebra³am 
bardzo wiele pozytywnych opinii, 
nawet gdy inni dzielili siê ze mn¹ 
swoim odkryciem œwiata niepe³-
nosprawnych w spo³eczeñstwie, 

ja wiedzia³am, ¿e to by³o potrzeb-
ne naszej wspólnocie. Daliœmy 
coœ z siebie, daliœmy samych sie-
bie. A ja... mogê tylko potwierdziæ, 
¿e z Wiar¹ i Œwiat³em wychodz¹ 
mi  najlepsze rzeczy  w ¿yciu.    .

s. Barbara Manasterska RMI
Ruch Wiara i Œwiat³o - Wspólnota z Pi³y

Œwiadectwo pracy re¿yserskiej z niepe³nosprawnymi

Ruch Wiara i Œwiat³o gromadzi 
osoby niepe³nosprawne, ich ro-
dziny i przyjació³. Nasza wspól-
nota z Pi³y ju¿ od 10 prawie lat 
nale¿y do ruchu. Zbieramy siê co 
dwa tygodnie, aby pobyæ razem,

 

œwiêtowaæ, modliæ siê i dzieliæ 
swoje sprawy. W wakacje wyje¿-
d¿amy na obozy, wtedy wspólnie 
gotujemy obiady, bawimy siê, od-
poczywamy. Lubimy razem COŒ 
zdzia³aæ, nie leniuchujemy. Czês-
to rysujemy, robimy plastyczne 
akcje (w tym roku wytwarzaliœmy 
ozdoby œwi¹teczne oraz œwiecz-
ki), raz na rok przygotowujemy 
te¿ przedstawienie. Raz by³a to  
,,Królewna  Œnie¿ka’’, innym ra-
zem ,,Wiosna’’, dwa lata temu 
przygotowaliœmy jase³ka, które 
pokazaliœmy w koœciele. By³o to 
dla nas trudne, ale jednak uwieñ-
czone sukcesem przedstawienie. 
Sukcesem, poniewa¿ wzruszy-
liœmy nasz¹ widowniê. Zrobiliœ-
my te jase³ka tak po swojemu.
Nie udawaliœmy, byliœmy sob¹
i w swojej prostocie chcieliœmy 

 

œwiêtowaæ Bo¿e Narodzenie. Sta-
raliœmy siê, by wszystko wysz³o 
jak najlepiej, a jednoczeœnie nie 
wstydziliœmy siê naszych trud-
noœci. Krzyœ za ka¿dym razem 
(równie¿ w trakcie oficjalnego 
przedstawienia) przed wypowie-
dzeniem swojej kwestii pyta³  ,,ju¿ 
mam mówiæ?’’ Karol, który by³ 

                                                                                                                                                                                                    

 

Jezuskiem, krzycza³ g³oœno - nikt
nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e stajenka 
by³a zimna. Artur, który by³ biz-
nesmenem, wnosi³ w wydarzenie 
sprzed 2000 lat znamiona uni-
wersalnoœci. Grzesiu - król - przy-
wita³ wszystkich z pierwszych 
rzêdów widowni, zapominaj¹c, ¿e 
niesie dary dla Jezusa. Przyœpie-
                                                                                                                                                                                                  

 

wywa³ nam chór anio³ów. Czuliœ-
my, ¿e to nasze bardzo wspólne 
dzie³o znaczy coœ nie tylko dla
nas - osób niepe³nosprawnych, 
rodziców, przyjació³ - ale i dla 
tych, którzy przybyli jako widzo-
wie.                                            

 

.
  

                        Aleksandra Zabel
Ruch Wiara i Œwiat³o - Wspólnota z Pi³y

 

Zrobiliœmy te jase³ka tak po swo-
jemu. Nie udawaliœmy, byliœmy 
sob¹ i w swojej prostocie chcie-
liœmy œwiêtowaæ Bo¿e Narodze-
nie. Staraliœmy siê, by wszystko 
wysz³o jak najlepiej, a jedno-
czeœnie nie wstydziliœmy siê na-
szych trudnoœci.                       

 

.

Nasz ruch

Od kilku ju¿ lat wspólnota Wiara 
i Œwiat³o stara siê uczestniczyæ 
jak najpe³niej w ¿yciu naszej pa-
rafii i miasta. Udaje nam siê to 
dziêki determinacji i zaanga¿owa-
niu wielu ¿yczliwych nam ludzi. 
Dwa lata temu postanowi³am w³¹-
czyæ wspólnotê do rytmu pracy 
duszpasterskiej i zg³osi³am chêæ 
wystawienia jase³ek dla ca³ej pa-
rafii, przygotowanych w³aœnie 
przez wspólnotê. Przyznam, nie 
myœla³am wtedy o wielu wa¿nych 
sprawach, szlachetnych celach, 
szoku, jaki to wywo³a wœród od-
biorców. Zale¿a³o mi jedynie na 
tym, by moja wspólnota da³a coœ 
z siebie, coœ szlachetnego, piêkne-
go, czym sama ¿yje na co dzieñ. 
Czêsto doœwiadczaliœmy g³êbo-
kich wzruszeñ podczas naszych 
normalnych spotkañ w salce, gdy 
przedstawialiœmy spontanicznie 
scenki do omawianych scen z 
Ewangelii. Pomyœla³am, ¿e to bê-
dzie chyba czymœ naturalnym, jeœ-
li poka¿emy „ca³emu œwiatu”, ¿e 
mo¿emy daæ z siebie wiele, obda-
rowaæ innych, podzieliæ siê tym, 
co wœród nas dobre i piêkne.    
Wspólnota przyjê³a mój plan z en-
tuzjazmem i zaczê³y siê przygoto-
wania. O ile pocz¹tkowo wszystko 
wydawa³o siê ³atwe i mo¿liwe, 
oczyma wyobraŸni „widzia³am” 
przecie¿ niektóre sceny, o tyle 
szybko pojawi³y siê trudnoœci. Po 
pierwsze dobór odpowiedniego 
scenariusza, który w swej ostatecz-
nej formie nie by³ podobny w ¿a-
den sposób do pierwowzoru, 
a i podczas samego spektaklu zo-
sta³ przerobiony przez spontanicz-

ne „wyjœcia aktorskie”.  Po drugie 
dopasowanie ról do aktorów, któ-
rych mo¿liwoœci by³y przedmiotem 
wielu rozmów i przymiarek. Wresz-
cie próby, których przebieg do 
ostatniego dnia, do próby general-
nej wskazywa³ bardziej na kom-
pletn¹ klapê, ni¿ na choæby zna-
miona sukcesu. Trudne by³y te 
przygotowania...  Czu³am jednak, 
¿e muszê te Jase³ka  wystawiæ. 
Wiedzia³am, ¿e ludzie musz¹ zo-
baczyæ niepe³nosprawnych i ich 
mo¿liwoœci wczucia siê w abstrak-
cyjne przecie¿ dla nich role,  tak 
mi siê przynajmniej wydawa³o. 
Nadszed³ Wielki Dzieñ, a ja ba-
³am siê coraz bardziej. Mia³am  
ochotê uciec z Pi³y gdzie pieprz 
roœnie i wróciæ do niej ju¿ po 
wszystkim, by tylko zebraæ zas³u-
¿one wed³ug mnie baty za zmar-
nowanie czasu i wysi³ku tylu lu-
dzi. A jednak trwa³am do koñca. 
Kiedy na scenie pojawili siê moi 
aktorzy w piêknych strojach, wie-
dzia³am, ¿e przy nich zostanê do 
koñca. Przedstawienie siê zaczê-
³o, a ja mia³am wra¿enie, ¿e na-
stêpuj¹ce po sobie sceny s¹ ¿y-
we, jakbyœmy przenieœli siê w in-
n¹ rzeczywistoœæ. Aktorzy z ge-
nialnym wyczuciem kreowali 
swoje role. Wszyscy mieli swoje 
miejsce w tym przedstawieniu, 
swoj¹ rolê nie do zast¹pienia, 
wszyscy byli potrzebni. I dopiero 
rzut oka w stronê widowni pozwo-
li³ mi na powrót znaleŸæ siê w kli-
macie przedstawienia, które sz³o 
swoim rytmem. Niektórzy z wi-
dzów p³akali, inni œpiewali razem 
z nami kolêdy. Poczu³am, ¿e ro-
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JASE£KA W TEATRZE GRODZKIM

2001 rok                                                                                                    
Na pierwsze urodziny Teatru Grodzkiego grupa teatralna Katarantki 
przygotowuje pastora³kê pod tytu³em ,,Gore Gwiazda Jezusowi’’. Premie-
ra 5 stycznia w Domu ¯o³nierza.                                                                                                             

W grudniu maj¹ miejsce kolejne œwi¹teczne prezentacje widowisk:
,,Ktoœ puka do drzwi’’ - Grupa Teatralna Centrum                                      
,,Dobranocka Betlejemska’’ - grupa teatralna w Ewangelickiej Œwietlicy 
                                              Integracyjnej przy Parafii Zbawiciela 
,,Wigilia u Pippi’’ - Grupa Teatralna Z³ote £any                                       
,,Jase³ka’’ - grupa teatralna w Œwietlicy Œrodowiskowej przy ul. Grzybowej  
,,U stajenki’’ - grupa teatralna w Ognisku Wychowawczym przy 
                           ul. Wyspiañskiego.                                                   

.

.

.

.

.

2002 rok                                                                                                    
14 grudnia w Domu ¯o³nierza odbywa siê premiera integracyjnego spe-
taklu ,,Ktoœ puka do drzwi’’. Pokazowi towarzyszy spotkanie wigilijne, 
w którym bior¹ udzia³ wszyscy uczestnicy zajêæ prowadzonych przez Sto-
warzyszenie, instruktorzy, pedagodzy i terapeuci z placówek objêtych pro-
jektami artystycznymi, przedstawiciele w³adz lokalnych i mediów.            

2003 rok                                                                                                   
,,Byœmy tam pobie¿eli...” - pod tym has³em 22 stycznia w Domu ¯o³nie-
rza ma miejsce przegl¹d widowisk bo¿onarodzeniowych, w którym bie-
rze udzia³ 10 zespo³ów teatralnych dzia³aj¹cych przy stowarzyszeniu. 
Prezentowane s¹ widowiska:                                                                    
Pastora³ki’’ - Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne dla Dzieci Niepe³-

                      nosprawnych Nadzieja                                                     
,,Do stajenki’’ - ,,Centrum’’- Œrodowiskowy Dom Samopomocy oraz Ewan-
                         gelicka Œwietlica Integracyjna przy Parafii Zbawiciela    

.

.

.

.

.

.

,,

,,Widziane oczyma wielb³¹da’’ - Œwietlica Œrodowiskowa przy ul. Matusiaka 
,,Przemiany’’ - Œwietlica Œrodowiskowa przy ul. Wapiennej
,,Bardzo krótka opowieœæ wigilijna’’ - Œwietlica Œrodowiskowa przy ul. Tuwima
,,Nasze jase³ka’’ - Œwietlica Œrodowiskowa przy ul. Wyspiañskiego 
,,Od stworzenia do narodzenia’’ - Œwietlica Œrodowiskowa Dziupla 
 przy ul. Lipnickiej 
,,O królu Herodzie’’ - Œrodowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zabu-
rzeniami Psychicznymi Podkowa 
,,Czy s³yszysz?’’ - Hostel dla dziewcz¹t  Klimczokówka Fundacji  Nadzieja 
,,Jase³ka’’ - Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2   

16 grudnia na Placu Ratuszowym mieszkañcy Bielska-Bia³ej œwiêtuj¹
 ,,Wigiliê z Teatrem Grodzkim’’. Na schodach Ratusza grupy teatralne dzia-
³aj¹ce przy stowarzyszeniu prezentuj¹ spektakle bo¿onarodzeniowe
i  œpiewaj¹ kolêdy. W przerwie sesji Rady Miejskiej do kolêdników przy³¹-
czaj¹ siê radni oraz prezydent miasta. ¯o³nierze z bielskiego batalionu 
czêstuj¹ wszystkich  barszczem i kapust¹ z grochem i grzybami.

2004 rok
„Jase³ka muzyczne” 20 grudnia w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 2 

1999 rok                                 
Grupa teatralna Doroœlak dzia³aj¹ca przy Teatrze Grodzkim (uczniowie 
œródmiejskich szkó³ podstawowych) wystawia Jase³ka Joanny Kulmowej. 
Premiera 17 grudnia w  Domu ¯o³nierza.                                                  

.

.

Realizacje widowisk bo¿onarodzeniowych zajmuj¹ w historii Teatru 
Grodzkiego szczególne miejsce. Ka¿dego roku nasi warsztatowicze dzie-
l¹ siê z widzami œwi¹teczn¹ Radoœci¹ i Nadziej¹, g³osz¹c ze sceny Nie-
zwyk³¹ Nowinê.  Czyni¹ to na  ró¿ne teatralne sposoby, z wielkim  zapa-
³em i wzruszeniem, jak najpiêkniej potrafi¹.                                                .

Kronika Grodzkich Jase³ek
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Program „Jesteœ potrzebny!” ju¿ zakoñczony, ale jeszcze chcia³bym coœ 
dodaæ od siebie. Poza tym, przynajmniej z Aktywnymi, to jeszcze nie ko-
niec...  Najpierw jednak chcia³bym powiedzieæ parê s³ów o sobie. Urodzi-
³em siê... nie, nie, to nie ¿yciorys. W zasadzie jestem zdrowy, jednak 
mam problemy jak ka¿dy... Na zajêcia Teatru Grodzkiego trafi³em z doœæ 
prozaicznych powodów. W Centrum Wychowania Estetycznego dowie-
dzia³em siê, ¿e jest coœ takiego jak Teatr Grodzki, który prowadzi zajêcia
dziennikarskie i jest wolne miejsce. Gdy przyszed³em pierwszy raz do 
Domu ¯o³nierza, pyta³em siê o zajêcia teatru gromadzkiego. Trafi³em 
gdzieœ na pó³metek programu „Jesteœ potrzebny!”, do grupy Aktywnych.     
Wspó³praca z niepe³nosprawnymi to by³o dla mnie coœ nowego, ale ja 
lubiê nowe doœwiadczenia.                                                                        

Pierwsz¹ osob¹, jak¹ spotka³em by³a Asia. Rety, ale siê ucieszy³a z no-
wego uczestnika zajêæ! A jaka ¿ywa, spontaniczna! Pani te¿ chodzi na te 
zajêcia? - zapyta³em kogoœ. Nie, ja tylko jestem mam¹ -  us³ysza³em. 
Obok Asi by³a Kasia. Kasia to wolontariuszka. Nie zd¹¿y³em zapoznaæ siê 
nowymi ludŸmi, a ju¿ przysz³a Ela z jakimœ panem...  Okaza³o siê ¿e ten
pan to jest nasz goœæ. Bêdziemy robiæ z nim wywiad na temat rodziny. 
No a Ela? Ela du¿o siê œmieje i studiuje teologiê. Potem przyszed³ we-
d³ug Asi skrzat, czyli Agnieszka. To taka ma³a, co zadaje pytania. Gdy ju¿ 
wszyscy siê zgromadziliœmy w sali, rozpoczêliœmy wywiad z goœciem. 
W pewnej chwili wesz³a jakaœ pani. Rozmowa na boku z Kasi¹ - a kto to 
jest? Kasia poda³a jak¹œ gazetê z t¹ pani¹ na zdjêciu. Wskaza³a na swój 
podpis pod wywiadem, nie od razu skojarzy³em, a ona po prostu chcia-
³a siê pochwaliæ. Do Kasi od razu poczu³em du¿o sympatii. Zauwa¿y³em 
¿e Kasia jest zaobr¹czkowana, wspomina³a te¿ coœ o wyjeŸdzie na wieœ
z mê¿em. W czasie  przerwy dowiedzia³em siê o pasji Asi, jak¹ jest foto-
grafia. Od Kasi z kolei dowiedzia³em siê, ¿e dzisiaj na zajêciach jest nud-
no, ale zapewnia³a, ¿e zwykle s¹ ciekawsze.                                                                                                                                                                                                   

.

.

Tak by³o na pierwszych zajêciach. Wtedy jeszcze, gdy mówiono o „Jesteœ-
my”, programie „Jesteœ potrzebny!” czy chocia¿by o Œwiêcie Ma³ych i Du-
¿ych, to by³a to dla mnie abstrakcja. Potem ju¿ bywa³o ró¿nie. Nie zaw-
sze przychodzi³em na zajêcia, czêsto nie robi³em zadañ domowych. Mi-
mo to polubi³em wszystkich Aktywnych. Gdy program zbli¿a³ siê ku koñ-
cowi, nie mieliœmy wcale ochoty rozejœæ siê ka¿dy w swoj¹ stronê. Prag-
niemy dalej dzia³aæ i tworzyæ wspólnie w tej czy innej postaci. Na jednych 
z ostatnich zajêæ dowiedzieliœmy siê o programie M³odzie¿ i o mo¿liwoœ-
ciach, jakie on stwarza dla nas. Zaczêliœmy wype³niaæ wniosek, ale by³o 
ju¿ niewiele czasu. Wspólnie postanowiliœmy prze³o¿yæ projekt do nastêp-
nej edycji programu w lutym. Trzeba napisaæ wniosek, przemyœleæ wszyst-
ko, co i jak. Zapraszam do wspó³pracy  wszystkich m³odych reporterów, 
fotografów i grafików. Jestem pewien, ¿e dla ka¿dego znajdzie siê coœ, 
czym móg³by siê zaj¹æ. Jeœli siê uda i dostaniemy dofinansowanie, stwo-
rzymy razem coœ fajnego. Niewa¿ne, jaki gazeta bêdzie mia³a tytu³ i kto 
bêdzie koordynatorem, to s¹ szczegó³y techniczne. A propos tytu³u, na 
razie propozycj¹ s¹ Aktywni, mo¿e wy macie jakieœ pomys³y? Wa¿ne, 
¿e gazeta bêdzie pisana przez m³odzie¿, dla m³odzie¿y. Bêdziemy pisaæ
o m³odych ludziach. O ich troskach, radoœciach i problemach. Poka¿emy
tych, których warto pokazaæ, ludzi maj¹cych ciekawy pomys³ na ¿ycie. 
Gazeta mia³aby wychodziæ przez pó³ roku co miesi¹c, ale kto wie, mo¿e 
znajdzie siê mo¿liwoœæ jej d³u¿szego wydawania, a mo¿e nawet usamo-
dzielnimy siê?                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lokomotywa o nazwie Aktywni stoi na stacji, jeœli ruszy i siê rozpê-
dzi, to ju¿ nie³atwo bêdzie j¹ zatrzymaæ. Wystarczy j¹ rozpêdziæ. 
Pomo¿ecie?                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                     

.

.

                                                                                            

Od Redakcji                                                                                                                                                                                                                           

Projekt pod nazw¹ „Jesteœ potrzebny!” by³ realizowany przez BSA Teatr Grodzki od lutego do paŸdziernika 2004. W ramach projektu dzia³a³y cztery pra-
cownie: dziennikarska, grafiki komputerowej, technik graficznych oraz introligatorsko-drukarska. Pracowniom poœwiêcony by³ niemal w ca³oœci poprzed-
ni numer „Jesteœmy”.                                                                                                                                                                                                              

Informacje na temat europejskiego programu M³odzie¿ mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej: www.youth.org.pl                                                          

.

.
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Moja kropka nad Aktywnymi

Dok¹d prowadzi Twoja œcie¿ka
weŸ siê zastanów
na podwórku czterech ma³olatów
pierwsza przyjaŸñ
pierwsza mi³oœæ
sam decydujesz i nie 
zapominasz
byæ kimœ, byæ sob¹
ten czas szybko mija
Ja nawijam to nie meta
jeden marzy³ o wielkiej forsie
i kobietach
pozna³ dziewczynê
okaza³o siê, ¿e to nie ta
i aby utrzymaæ potomka
musi tyraæ w fabryce
to nie by³a m...
wiatr w oczach piach
Pamiêtam drugi zacz¹³ paliæ
jointy i poszed³ do wódy
mia³ byæ sportowcem
lecz (....) mu w klatê
trzeci narkotyki i pop³yn¹³
z tematem
czwarty by³ ostrzejszy
nie chcia³ baæ siê niczego
pragn¹³ piek³a dla siebie samego
i nie lubi³ domu swego
lecz by³a jedna rzecz
której pragn¹³
zakochaæ siê w kobiecie
któr¹ mu los wyznaczy³
Jak szybko mijaj¹ chwile
Jak szybko mija czas.

                                  Bartek  Fia³ek
                    Œ wietlica Œ rodowiskowa   
  p  rzy u l. S obieskiego w B ielsku-Bia³ejPrace plastyczne dzieci -  Œ wietlica Œ rodowiskowa p  rzy u l. S obieskiego w B ielsku-Bia³ej

Zastanów siê 

Nazywam siê Anna Sularczyk, mam 12 lat i uczêszczam na œwietlicê 
œrodowiskow¹ w Wapienicy. Oprócz mnie na œwietlicê uczêszcza 29 
dzieci. Odrabiamy tu zadania domowe, bawimy siê i gramy w ró¿ne 
gry planszowe. Wiêkszoœæ dzieci na œwietlicê uczêszcza codziennie 
i tylko niektórzy chodz¹ w kratkê. Mamy tak¿e nagrody i kary. Nagro-
dy dostaje siê co miesi¹c za niebieskie kartki. Kary za z³e zachowanie 
s¹ w postaci czerwonych i ¿ó³tych kartek. Trzy ¿ó³te kartki to kartka 
czerwona, ta zaœ - to zwolnienie ze œwietlicy na dwa tygodnie.               
Moim zdaniem œwietlica jest fajna, zajêcia ciekawe, a panie mi³e.        
Wszystkie dzieci s¹ zadowolone ze œwietlicowych zasad.                    
                                                                                           
                               Anna Sularczyk
                                    Œwietlica Œrodowiskowa przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Bia³ej

.

.

.

Nasza œwietlica

Niewinna
  

Spadaj¹ z nieba
  

tak niewinne, czyste
   

okruszyny puchu lepi¹ siê
  

jedna do drugiej
  
i tworz¹ jednoœæ
   

a jednoœæ to si³a
  

p³atek po p³atku
  

tworzy siê zima
 

tak piêkna
 

tak œliczna
 

jak ty.

Zmieniæ siê
  

Patrzeæ w niebo
   
i nie widzieæ gwiazd

 
widzieæ obraz
   

a nie dostrzegaæ barw
  

chodziæ po górach
   

a nie czuæ nóg
  

zmieniaj¹c swe ¿ycie
   

zmywasz ca³y swój brud
  

zaczynasz od nowa
   
i zauwa¿asz tego trud.

                             
Maciej Matkowski

Adam Kawka

Jacy jesteœ my
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Niekiedy mamy wra¿enie, ¿e najlepiej by³oby, gdyby nas nie by³o. 
Nie ma nas i nie ma problemu. Jednak¿e nie o to chodzi.

Ela Moll

           
 Jaka jestem? Jestem radosna, pogodna, choæ mam czasem chandrê. 
Gdy j¹ mam, zastanawiam siê nad sensem ¿ycia. Po co ja w ogóle 
¿yjê? Dzieje siê to wtedy, gdy mnie ktoœ okrzyczy, a robi to przewa¿nie 
moja mama. Tak¿e mam j¹ wtedy, gdy spadnie mi ciœnienie lub mam 
niedotleniony mózg. G³ównym powodem tego niedotlenienia jest to, 
¿e jestem po wylewie oko³oporodowym. To w³aœnie z tego powodu 
mam problemy w nauce i czasem zachowujê siê jak œpi¹ca królewna.
Kiedyœ mia³am niedow³ad manualny i by³am zamkniêta w sobie. Mia³am 
swój w³asny œwiat, w³asne zabawki. Wola³am bawiæ siê sama ni¿ z ró-
wieœnikami. To minê³o. Zrozumia³am, ¿e muszê siê zaakceptowaæ tak¹, 
jak¹ jestem. Zaczê³am siê zmieniaæ w trzeciej klasie w podstawówce. 
PóŸniej wiele da³ mi dwuletni pobyt w Dziennym Oddziale Terapeuty-
cznym w Bielsku. Nauczy³am siê tam normalnie funkcjonowaæ, samo-
dzielnie myœleæ i dzia³aæ. Choæ i dziœ mam czasem z tym problemy
i dlatego czasem mama mnie okrzyczy. W szkole œredniej, gdy stara-
³am siê o zaœwiadczenie o dysgrafii powiedziano mi, ¿e mam za niski 
iloraz inteligencji. Nie wiadomo by³o, jakim cudem z tak¹ inteligencj¹ 
przechodzi³am z klasy do klasy, a o maturze nie by³o mowy. Jednak ja 
zda³am maturê i dosta³am siê na studia. Wiem, ¿e jeœli siê nie poddam, 
zrealizujê swoje marzenia. Chcê byæ katechetk¹, gdy¿ wiem, ¿e Bóg 
mnie podtrzymuje w trudnych sytuacjach. Stawia na mojej drodze ¿ycia 
wiele wspania³ych ludzi, którzy mnie wspieraj¹ i pomagaj¹.                  
I za to BÓG ZAP£AÆ.                                                                            
 
 

.

.

Tu my niepe³nosprawni. Zapewne s³yszeliœcie o nas, a mo¿e ktoœ 
z Was zna kogoœ z nas...                                                                       

Kim jesteœmy? Mieszkamy na tej samej planecie Ziemi. ¯yjemy w ró¿-
nych czêœciach œwiata. Mamy ró¿ny kolor skóry i jesteœmy ró¿nych na-
rodowoœci. Wed³ug statystyk stanowimy ponad pó³miliardow¹ spo³ecz-
noœæ sprawnych inaczej. Mówimy ró¿nymi jêzykami, a niektórzy z nas 
porozumiewaj¹ siê jêzykiem migowym. Mieszkamy samotnie, z rodzi-
cami, rodzeñstwem lub zak³adamy w³asne rodziny.                               

Niekiedy naszym domem staje siê szpital, oœrodek rehabilitacyjny lub 
Dom Pomocy Spo³ecznej. Mamy ró¿ne charaktery, temperamenty i za-
pewne nie jesteœmy idea³ami, ale któ¿ jest? Uczymy siê, studiujemy, 
pracujemy, jesteœmy na rencie lub zupe³nie wycofujemy siê z ¿ycia 
zmêczeni walk¹ o normalne traktowanie. W poszczególnych pañ-
stwach nasza sytuacja wygl¹da inaczej, a jak jest w Polsce?                  

Czêœæ z Was jest bardzo zaprzyjaŸniona z nami. Jednak¿e zazwyczaj 
nie wiecie, jak zachowaæ siê wzglêdem nas, poniewa¿ nie mieœcimy siê 
w ogólnie przyjêtych normach, a przecie¿ nie zawsze niepe³nospraw-
noœæ jest widoczna dla oczu. Zastanawialiœcie siê kiedyœ nad tym? 
Pojêcie niepe³nosprawnoœci jest bardzo szerokie i nie dotyczy tylko na-
rz¹du ruchu, wzroku czy s³uchu, ale tak¿e narz¹dów wewnêtrznych czy 
psychiki. Zapewne siê zdziwicie, ale osoba maj¹ca cukrzycê czy no-
wotwór lub niedostosowana spo³ecznie tak¿e jest niepe³nosprawna, 
a przecie¿ nigdy siê jej tak nie traktuje.                                                 

Niekiedy mamy wra¿enie, ¿e najlepiej by³oby, gdyby nas nie by³o. Nie 
ma nas i nie ma problemu. Jednak¿e nie o to chodzi. Jeszcze do nie-
dawna mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e otoczenie kszta³towane jest w wiêk-
szoœci przypadków tylko wed³ug Waszych potrzeb i mo¿liwoœci. Obec-
nie sytuacja powoli siê zmienia i miejmy nadziejê, ¿e tak pozostanie. 
Zdajemy sobie sprawê, ¿e czasami s¹ nam potrzebne pewne pomoce 
w postaci, wózka, kul, gorsetu, itp., tak jak potrzebne s¹ g³oœniki w ra-
diu czy wie¿y, by us³yszeæ muzykê, a paliwo w samochodzie, aby móc 
wyruszyæ w drogê…   W relacjach miêdzy nami a Wami by³o ró¿nie 
i zapewne wina nie le¿y tylko po jednej stronie. Nie bójmy siê siebie 
nawzajem. Niech zniknie raz na zawsze podzia³ na nas i Was, ponie-
wa¿ wbrew pozorom mamy tak wiele wspólnego. Dlaczego? Otó¿ ma-
my podobne marzenia, aspiracje, cele… a co najwa¿niejsze - ka¿-
dy z nas jest CZ£OWIEKIEM i razem stanowimy jedn¹ wielk¹ rodzinê!!       

                                                                                         Agnieszka K³usak

.

.

.

.

Prace plastyczne dzieci -  Œ wietlica Œ rodowiskowa p  rzy u l. S obieskiego w B ielsku-Bia³ej

Prace plastyczne dzieci -  Œ wietlica Œ rodowiskowa p  rzy u l. S obieskiego w B ielsku-Bia³ej

Do zdrowych!

Jacy jesteœmy

Wdziêcznoœæ i wytrwa³oœæ

Ela Moll

Idê szlakiem
w górê, w dó³
po kamieniach.
Na stromym wzniesieniu
liczê krople potu
wœród zmêczenia.
Piêkny widok opromieniony s³oñcem
to polana - chwila wytchnienia
potem w wielkim trudzie wzd³u¿
chlapi¹cego i weso³o bulgocz¹cego
strumienia - po b³ocie
i ju¿ ostatni krok na szczyt
i wygra³am
wygra³am sama z sob¹.
 

Wytrwa³oœæ
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Wanda Then: Jak uda³o siê w ci¹gu zaledwie roku dzia³alnoœci skupiæ 
wokó³ teatru blisko 300 dzieci, m³odzie¿y, doros³ych?                              
Jan Chmiel: Zaproponowaliœmy dobr¹, wspóln¹ zabawê, wiêc chêtni 
zg³aszaj¹ siê grupami. Teatr jest jak magnes.                                          

                                                                                         Dziennik Zachodni
                                                                                           29 stycznia 2001

Pierwsze urodziny Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr 
Grodzki zgromadzi³y w sali widowiskowej Domu ¯o³nierza tak du¿e 
grono sympatyków i przyjació³, ¿e spóŸnialscy znajdowali siedz¹ce 
miejsca z wielkim trudem. Dzieñ poprzedzaj¹cy œwiêto Trzech Króli 
by³ terminem wybranym w sam raz na pokazy teatralne o tematyce 
bo¿onarodzeniowej z pastora³k¹ „Gore gwiazda...” na czele. 
Przedstawi³ j¹ zespó³ Katarantki, w sk³ad którego wchodzi szesnaœ-
cie m³odych osób. (mal)

                                                                        Beskidzki Informator Kulturalny
                                                                                                      luty 2001

Wieloletnia praktyka pozwoli³a opracowaæ profesjonalny program, który 
spodoba³ siê miêdzynarodowej komisji. Spoœród 136 projektów, zg³o-
szonych w unijnym konkursie, nagrodzonych zosta³o zaledwie  dwa-
dzieœcia siedem, ale o tematyce teatralnej  tylko jeden, ten wymyœlony 
w Bielsku.

                                                                                                Agata Paruch
                                                                                             Dziennik Polski
                                                                                                 4 maja 2002 

Skupione twarze, bez cienia zdenerwowania. A przecie¿ ju¿ za moment 
wystêp. Dla niektórych pierwszy w ¿yciu. Tylko Tomek na wózku siê 
martwi: - Jak ja wyjadê na scenê? -  Wniesiemy ciê -  odpowiadaj¹ ko-
ledzy. W II Beskidzkim Œwiêcie Ma³ych i Du¿ych najwa¿niejsi byli aktorzy.

                                                                                                Krzysztof B¹k
                                                                                          Gazeta Wyborcza
                                                                                                27 maja 2002

Widzia³em efekt ich pracy - pokazane publicznie w czasie Œwiêta Ma³ych 
i Du¿ych oraz zarejestrowane na taœmie  minispektakle: wzruszaj¹ce, 
zaskakuj¹ce, dramatyczne, zabawne, g³êbokie, piêkne. Lecz nie sam 
efekt tu siê najbardziej liczy, a zainteresowanie innymi ludŸmi, praca 
z nimi, tworzenie tak potrzebnych, szczególnie dziœ, nowych postaw 
i autentycznych, nie plakatowych wartoœci.

                                                                                           Stanis³aw Janicki
                                                                                             Trybuna Œl¹ska
                                                                                      15-16 czerwca 2002

.

.

Ca³y zespó³, wszyscy instruktorzy i pracownicy Teatru Grodzkiego 
uczyli siê na w³asnych b³êdach, wysi³kach i sukcesach. (...) £¹czy ich to, 
¿e ka¿dy próbowa³ swoj¹ pasjê teatraln¹ przenieœæ na inne warunki. 
A te warunki s¹ bardzo trudne - choroba, ró¿ne jej fazy, za³amania, chwile
lepsze i gorsze. Zdarza siê, ¿e ktoœ, kto bardzo d³ugo przygotowywa³ siê 
do wystêpu, w dzieñ przed premier¹ oœwiadcza, ¿e nie bêdzie gra³ 
lub ucieka. Trzeba sobie wtedy jakoœ poradziæ.

                                                                                              Jakub Jasiñski
                                                                                             Rzeczpospolita
                                                                                            9 czerwca 2003

We wspó³dzia³aniu, nawi¹zaniu kontaktu, mówi¹c najproœciej: w zwyk³ym 
ludzkim cieple i próbie zrozumienia odnajduj¹ siebie i sens nieustannego 
widowiska  teatru istnienia. Na swój sposób wszystkie te spektakle 
powtarzaj¹ przes³anie podobne do „Liœci”: „Ka¿de istnienie ma sens”. 
I ka¿de jest potrzebne.

                                                                                           Justyna Zarzycka
                                                                                                   Teatr nr 7-9
                                                                                       lipiec-wrzesieñ 2003

Stowarzyszenie Teatr Grodzki nie ustaje w pionierskim dzia³aniu. 
Z konsekwencj¹ pozyskuje pieni¹dze z Unii Europejskiej na coraz 
ambitniejsze programy. (...) Za dzia³alnoœæ w 2003 r. zosta³ wyró¿niony 
Z³ot¹ Superat¹, nagrod¹ Regionalnego Oœrodka Kultury. 
Otrzyma³ te¿ nominacjê do Ikara 2003, dorocznej nagrody Prezydenta 
Miasta w dziedzinie kultury i sztuki.

                                                                                       Katarzyna Kucyba³a
                                                        „W Bielsku-Bia³ej” Magazyn Samorz¹dowy
                                                                                           23 stycznia 2004

Teatr Grodzki swoje warsztaty teatralne kieruje w³aœnie do tych, którzy 
maj¹ utrudniony dostêp do kultury. Do tych, którzy z powodu ¿yciowych 
ograniczeñ nie potrafi¹ znaleŸæ miejsca w spo³eczeñstwie. Na co dzieñ 
s¹ niepewni siebie, nisko oceniaj¹ swoje mo¿liwoœci. Ale dziêki scenie 
mog¹ siê przekonaæ, ¿e jest inaczej, ¿e wiele potrafi¹. 
W teatrze ka¿dy mo¿e opowiedzieæ o sobie. Opowieœæ na scenie jest 
fikcj¹, ale emocje aktorów s¹ prawdziwe.

                                                                                              El¿bieta Piznal
                                                                                         Kronika Beskidzka
                                                                                             8 kwietnia 2004

Najwa¿niejsze w tych wystêpach by³y prze¿ycia samych aktorów, 
uczestników projektu: radoœæ z bycia razem na scenie, z mo¿liwoœci 
zaprezentowania swojej pracy rodzicom, kolegom, z udowodnienia 
sobie i innym, ¿e jest siê wa¿nym, ¿e coœ siê potrafi. To one 
udzieli³y siê widzom i to one zbudowa³y atmosferê teatralnego œwiêta.

                                                                                        Zuzanna G³owacka
                                                                            Œl¹ski Kwartalnik Kulturalny
                                                                                              wrzesieñ 2004

Pi¹te urodziny Teatru Grodzkiego to dobra okazja, by podziêkowaæ wszystkim 
Dziennikarzom i Redakcjom, które od pocz¹tku  wspiera³y i wspieraj¹ nasze 
dzia³ania.Przypominamy kilka prasowych g³osów o Teatrze Grodzkim, 
dziêkuj¹c za zainteresowanie, ¿yczliwoœæ i czas poœwiêcony stowarzyszeniu.

                                                                                                                                                                                                                 
Maria Schejbal

5 LAT TEATRU GRODZKIEGO
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,,Tajemnice œwiata’’  Fot. Micha³ Bagrowski

,,¯ycie jest piêkne’’  Fot. Krzysztof Tusiewicz

,,¯ycie na wieszaku’’  Fot. Krzysztof Tusiewicz

,,Liœcie’’  Fot. Krzysztof Tusiewicz

,,Pierwsi w Unii’’  Fot. Archiwum

,,Katarantka’’  Fot. Archiwum

,,Lokomotywa’’  Fot. Krzysztof Tusiewicz

,,Nauka latania’’  Fot. Krzysztof Tusiewicz
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Jestem niepe³nosprawna, bo:
nie chodzê sama
szarpie mi rêkami
nie mam sprawnoœci manualnej

Jestem pe³nosprawna, bo:
mam normalny kontakt z ludŸmi
skoñczy³am szko³ê z dobrymi wynikami
jestem sprawna umys³owo

                                         Sylwia Juraszek

Dlaczego jestem niepe³nosprawna?
Logika podpowiada, ¿eby jako pierwszy powód niepe³nosprawnoœci 
podaæ wózek. 
Jako drugi powód do niedawna mog³abym podaæ zupe³-
n¹ niepe³nosprawnoœæ ¿yciow¹.
Niepe³nosprawna, gdy¿ tak postrzega mnie rodzina.

Dlaczego jestem sprawna?
Jestem sprawna, bo mam w miarê pouk³adane piêæ klepek.
Przyjaciele widz¹ mnie sprawn¹.
A po trzecie sama zaczynam siebie tak postrzegaæ.

                                                                                              Kasia Wiewióra

                                                                                            

Jestem niepe³nosprawna, dlatego ¿e  ...
Nie przejmowa³am siê tzw. obciachem, chodz¹c po ulicy 11 Listopada 
przebrana za wiedŸmê oraz innym razem za cygankê.
Prawie wszystko, czego siê tknê, w jakiœ sposób komplikujê.
Nie jestem dostosowana do wspó³czesnego œwiata, nie potrafiê oszuki-
waæ, nawet œci¹gn¹æ czegoœ na sprawdzianie. Nie lubiê te¿ wiêkszoœci 
rzeczy, które zazwyczaj lubi¹ kobiety, np. zakupów czy makija¿u.

Jestem sprawna, poniewa¿  ...
Chodzê do dobrej szko³y i do tego ca³kiem nieŸle sobie tam radzê.
Generalnie ludzie mnie tak odbieraj¹.
Szybko nauczy³am siê mówiæ i wi¹zaæ sobie sznurówki od butów.

                                                                                                   Ela Sraga

TRZY POWODY

Prace plastyczne dzieci -  Œ wietlica Œ rodowiskowa p  rzy u l. S obieskiego w B ielsku-Bia³ej

Jacy jesteœmy

Zwyczajny dzieñ

Nie mogê d³u¿ej spaæ, nawet je¿eli 
bym chcia³. Organizm broni siê 
przed ponownym zapadniêciem siê 
w bezpieczn¹, gêst¹ jak piana ni-
coœæ. Przez zas³ony przeœwituj¹ 
jaskrawe, s³oneczne ramiona. 
Czy¿by to one kaza³y mi wstaæ 
wbrew mej woli? Wygrzebujê siê 
z ciep³ego, miêciutkiego ³ó¿ka i sta-
jê twarz¹ w twarz z ¿yciem i sa-
mym sob¹. ¯ycie, có¿ to jest i dla-
czego jest takie, jakie jest? Prze-
cie¿ ja go sobie nie wybra³em, tak 
jak wybiera siê sweter czy smak 
jogurtu w osiedlowym sklepiku. 
By³oby mi proœciej gdybym mia³ 
inne ¿ycie, mniej beznadziejne, 
mniej pod³e i puste, gdyby....       

Codzienne, poranne zajêcia zabie-
raj¹ mi mnóstwo czasu, o wiele za 
du¿o i o wiele wiêcej ni¿ innym, 
zdrowym ludziom. Powoli ¿ujê bu³-
kê z serem, nie czuj¹c jej smaku. 
Czy w ogóle cokolwiek posiada 
smak? Jestem przekonany, ¿e nie, 
bo inaczej nie by³oby tej wszech-
ogarniaj¹cej beznadziei. S³yszê tu-
panie i œmiech na klatce schodo-
wej. Przeklête dzieciaki! Zawsze 
i wszêdzie ich  pe³no, jak much 
w duszne, letnie popo³udnie, ci¹-
gle siê naprzykrzaj¹ cz³owiekowi. 
Pytaj¹: A dlaczego pan tak chodzi? 
A dlaczego nie potrafi pan porz¹d-
nie rzuciæ pi³ki? A dlaczego... Z roz-
dziawionymi buziami czekaj¹ na 

.

odpowiedŸ, ale zamiast wyjaœnieñ 
s³ysz¹ zawsze trzaœniêcie drzwia-
mi. Wiem, ¿e potem stoj¹ chwilkê 
przed drzwiami, coœ szeptaj¹, a po-
tem ze œmiechem i nazbyt  g³oœ-
nym tupaniem zbiegaj¹ na dó³. 
O tej porze w telewizji nic nie ma, 
ale i tak metodycznie, a zarazem 
bezmyœlnie przyciskam kolejne gu-
ziki z cyferkami. Czarnym pilotem 
zabijam czas, skracaj¹c dzieñ. 
W koñcu, gdy czujê lekki ból g³owy, 
wy³¹czam czarne, bezduszne pu-
d³o. Robi siê cicho, przera¿aj¹co 
cicho, za cicho. Cisza wype³za 
z ka¿dego k¹ta pokoju i zbli¿a siê 
do mnie powolnym, majestatycz-
nym krokiem wampirzycy, która za 
chwilê rzuci siê na swoj¹ ofiarê. 
Œciany zaczynaj¹ siê przesuwaæ, 
pokój kurczy siê. Martwe rzeczy 
zwabi³y mnie w pu³apkê. Robi siê 
coraz bardziej duszno i gor¹co, po-
wietrze przemienia siê w gêsty ki-
siel. Zaraz zostanê zmia¿d¿ony. 

Najszybciej jak to jest tylko mo¿li-
we zrywam siê z fotela i kuœtykaj¹c, 
pow³ócz¹c nogami dopadam do 
drzwi balkonowych. Dwa mocne, 
jak mi siê wydaje, szarpniêcia nie 
zdo³a³y jednak otworzyæ drzwi. 
Tylko szyba niepokoj¹co zabrzê-
cza³a. Jeszcze jedna próba. Tym 
razem uda³o siê. Dopadam barier-
ki i ³ykam rzeœkie powietrze. S³oñ-
ce nadal œwieci i gra z kolorowymi 
liœæmi na drzewach. To pierwsze 
piêtro, nie ma sensu skakaæ, za 
nisko. Patrzê na ludzi, którzy ci¹gle 
dok¹dœ id¹. Nieprzerwany ludzki 
sznur. Oni s¹ tam na dole, a ja tyl-
ko o piêtro wy¿ej i ju¿ niezauwa¿al-
ny, wyrzucony poza nawias. Jakaœ 
kobieta z dwiema pe³nymi zakupów 
torbami zadar³a g³owê i uœmiechnê-
³a siê do mnie. Trzaskam szklany-
mi drzwiami. Nie znoszê litoœci. Nie 
jestem jakimœ dziwad³em na wysta-
wie osobliwoœci. W lustrze wisz¹-
cym w przedpokoju widzê swoj¹ 
zaciêt¹ twarz i zaraz uciekam od 
swojego odbicia. Na korytarzu s³y-
szê kroki listonosza. Wiem, ¿e to 
listonosz. Tylko on chodzi, szelesz-
cz¹c kopertami i przystaje od cza-
su do czasu, by wrzuciæ listy do 
skrzynek. Ale nigdy to nie jest moja 
skrzynka. Kiedyœ mia³ ktoœ do mnie 
napisaæ, ale jak ka¿da letnia obiet-
nica i ta nie zosta³a spe³niona. Let-
nie turnusy rehabilitacyjne: wielkie 
zgromadzenie ludzkiego nieszczêœ-
cia w jednym miejscu. Udawanie, 
¿e wszystko jest wspania³e, ¿e jes-
teœmy szczêœliwi, bo ktoœ siê nad 
nami zlitowa³, przywo¿¹c te wszyst-
kie okazy chorób, jakie mog¹ spot-
kaæ ludzkoœæ w jedno ciche, ustron-
ne miejsce. Nie mo¿na uszczêœli-
wiaæ na si³ê i byæ szczêœliwym 
wbrew sobie. Tak, ja te¿ mog³em 
napisaæ do kogoœ, ale po co? By 
dalej ci¹gn¹æ tê ob³udn¹ grê i wy-
krzywiaæ twarz w uœmiechu?        

S³oñce ju¿ zesz³o z najwy¿szego 
punktu nieba. Powoli schodzi w dó³, 
by utopiæ siê w nadci¹gaj¹cym mro-
ku. Zjadam byle co, nie chcê ba-
wiæ siê w kucharza. Robiê herbatê 
i przy okazji wysypujê cukier. Klnê 
na czym œwiat stoi, to pomaga. 
Odrobinki s³odkiego kryszta³u wci-
snê³y siê w szpary w pod³odze. 
Nie chce mi siê sprz¹taæ, zrobi to 
pielêgniarka, która przychodzi trzy 
razy w tygodniu. Ju¿ widzê jej zim-
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ne oczy, patrz¹ce na mnie oskar¿y-
cielsko. Ale nic mnie ta pozbawiona 
uczuæ kobieta nie obchodzi. Znów 
biorê do rêki pilota. ¯ycie ustawio-
ne wed³ug programu telewizyjnego. 
Patrzê na bohaterów bzdurnej tele-
noweli, przejmujê siê ich losem, 
zapominaj¹c o swoim bez ziarenka 
nadziei. Czasem nag³a myœl, ni-
czym b³yskawica, przeszywa mój 
umys³: przecie¿ móg³bym gdzieœ 
wyjœæ. I nawet zrywam siê z fotela. 
Ale równie szybko na niego opa-
dam. Szyderczy ¿art podœwiado-
moœci. Dok¹d pójœæ? Wszêdzie 
schody, krzywe chodniki i te oczy: 
ciekawskie, oburzone lub pe³ne li-
toœci. Czasem mo¿e znalaz³by siê 
ktoœ, kto by pomóg³, ale przy okaz-
ji zapyta³: dlaczego? I byæ mo¿e 
na jednym dlaczego, by siê nie 
skoñczy³o. Byæ mo¿e jego g³os by³-
by ciep³y i pe³en prawdziwego zain-
teresowania, ale ja nie chcê odpo-
wiadaæ na ¿adne pytania. Zostajê 
tutaj, gdzie nie ma nikogo, kto by 
pyta³ o cokolwiek i tak jest dobrze. 
Chyba jest dobrze.                        .

            

Okna kamienicy naprzeciwko za-
b³ys³y jaskrawym, ¿ó³tym œwiat³em. 
Zza przeŸroczystych firanek widaæ 
poruszaj¹ce siê ludzkie cienie: dwa, 
trzy, cztery... Przynajmniej ja dos-
trzegam zawsze kilka cieni w jed-
nym mieszkaniu. Ka¿dy kogoœ ma 
i nie je kolacji ze spikerem  tele-
wizyjnych Wiadomoœci. Koniec 
dnia. Wracam do miêkkiego ³ó¿ka, 
które za kilka chwil znów bêdzie 
ciep³e od mojego cia³a. Zas³aniam 
oczy powiekami i znowu jestem 
w swoim œwiecie, pe³nym przyja-
ció³, zawsze gotowych, by mnie 
wys³uchaæ. Najcudowniejsza dziew-
czyna czeka przez ca³y, blady dzieñ 
gdzieœ poza œwiatem, by wreszcie 
w aksamitnej ciemnoœci powitaæ 
mnie najpiêkniejszym uœmiechem. 
Jestem u siebie i nie potrzebne  
mi jutro.                                      

Monika £ysek
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liwoœæ brania udzia³u w turniejach pozwoli³a wróciæ do formy recytacji. Komputer 
i oprogramowanie mówi¹ce pozwoli³o mi ³atwiej radziæ sobie z tekstami. Choæ 
mo¿e to, co napiszê, zabrzmi dziwnie, ale nie potrafiê uczyæ siê tekstu, którego 
nie mam napisanego w brajlu. Co innego powtórki, obróbki œredniówek czy temu 
podobne dzia³ania, a co innego zwyczajne nauczenie siê tekstu. Pismo Braile’a 
jest dostêpne bardziej osobiœcie ni¿ te wszystkie osi¹gniêcia elektroniki. Fakt 
powa¿nej dysfunkcji wzroku nie jest w moim przekonaniu niczym, co mog³oby 
przeszkodziæ w recytacji. Pojêcie integracja ma w moim przypadku i w kontekœcie 
recytacji pe³ny zakres swojego znaczenia.                               .

Bez pracy nie ma ko³aczy. Bez przygotowania tekstu, z¿ycia siê z nim i dopraco-
wania szczegó³ów interpretacyjnych nie by³oby tych wyników. To ju¿ æwieræ wieku 
trwa nieprzerwana wspó³praca z jednym i tym samym instruktorem, panem 
Andrzejem Jakubiczk¹. Chyba tylko dziêki nieustannej zmianie repertuaru nie 
znudziliœmy siê sobie. Jest to klasyczny przyk³ad wzajemnej zale¿noœci. Moje 
sukcesy s¹ sukcesami mojego instruktora. Nie ma w tym stwierdzeniu przesady. 
Z obiektywnych przyczyn nie mam zbyt wielkich mo¿liwoœci wyszukiwania teks-
tów. Mój instruktor jest w tej dyscyplinie mistrzem. Wynajduje kilka tekstów i poz-
wala mi dokonaæ wyboru.  Lata wspó³pracy sprawiaj¹, ¿e teksty dobierane s¹ 
w pe³nej  zgodzie z moim gustem i charakterem. Kiedy teksty s¹ ju¿ opanowane, 
pozostaje jeszcze ustalenie kolejnoœci prezentacji.  O wyj¹tkowych zdolnoœciach 
w dobieraniu tekstów przez mojego instruktora œwiadczy fakt, ¿e za scenariusz 
oparty na tekstach  Zbigniewa Herberta pt. ,,Arytmetyka wspó³czucia’’ otrzyma³ 
on  nagrodê na konkursie ogólnopolskim, a ja mia³em niepowtarzaln¹ okazjê 
rozsmakowaæ siê w twórczoœci tego poety i pisarza. Wczeœniej prezentowa³em 
monodram przygotowany równie¿ przez mojego instruktora  oparty na tekstach 
Cypriana Kamila  Norwida pt. ,,Gorzki to chleb jest polskoœæ’’. Za ten scenariusz 
nie otrzyma³ on co prawda nagrody, ale tekst jeszcze wtedy musia³ byæ zatwier-
dzany przez œp. cenzurê w Bielsku-Bia³ej.  O³ówek cenzora pou¿ywa³ sobie na 
tekœcie. Na stwierdzenie, ¿e nie ma w tym tekœcie niczego, co nie by³oby wydru-
kowane w oficjalnym obiegu, i ¿e po tych ciêciach monodram przestanie istnieæ 
jako forma do prezentacji, pan cenzor powiedzia³: ,,Nie szkodzi, tu i tak jeszcze 
wiele tekstu zosta³o’’. Na szczêœcie innego zdania by³ cenzor w Nowym S¹czu. 
W koñcu wygra³ argument, ¿e jest to zamkniêta impreza, a by³ ni¹ Turniej Poezji 
Romantycznej w Zakopanem, i w drodze wyj¹tku zezwolenie na prezentacjê ca-
³oœci tekstu zosta³o udzielone. Wœród wielu tekstów, które dane mi by³o przygoto-
wywaæ na kolejne prezentacje, by³ niejeden, który podoba³ mi siê bardziej od 
innych. Nie ma wœród tekstów prezentowanych przeze mnie takich, których bym 
nie lubi³, ale s¹ takie, które lubiê szczególnie. S¹ to teksty, które sw¹ treœci¹ po-
magaj¹ roz³adowywaæ napiêcia i wyra¿aæ mocne nastroje. Szczególne miejsce 
w mojej duszy zajmuje wiersz Adama Zagajewskiego ,,Jechaæ do Lwowa’’. Autor 
poœwiêca ten wiersz rodzicom, z którymi podobnie jak ja musia³ wyjechaæ z mias-
ta, w którym siê urodzi³ i spêdzi³ pierwsze lata ¿ycia. Wiersz ten wyra¿a ogromn¹ 
têsknotê za czymœ utraconym i  ¿al, ¿e istniej¹ granice. Na jednym z Konkursów 
Recytatorskich, w czasie omawiania prezentowanych tekstów, jeden z jurorów 
powiedzia³, ¿e ka¿dy ma swój Lwów. To w³aœnie z tego miasta jako dwuletnie 
dziecko przyjecha³em wraz z rodzicami na Œl¹sk. Ten wiersz na d³ugo przed jego 
wykonaniem tkwi³ we mnie. Mówi¹c go, rozumia³em, co chcia³a powiedzieæ ma-
ma twierdz¹c, ¿e do Lwowa gotowa jest wróciæ choæby na klêczkach. 

Osobnym zjawiskiem teatralnym by³ nasz Teatr Poezji Niewidomych.  Piszê ,,by³’’, 
poniewa¿ w sposób naturalny wykruszyli siê jego cz³onkowie. Niektórzy odeszli 
na zawsze, a niektórym wiek ju¿ nie pozwala na wyjœcie na scenê. Zespó³ Teatru 
liczy³ od szeœciu do oœmiu osób. Repertuar by³ urozmaicony: od sk³adanek teks-
tów Norwida przez ,,Dwunastu’’ B³oka po ,,Niobe’’ Ga³czyñskiego (która nigdy 
nie by³a wystawiona  pomimo przygotowania). Do szczególnych programów na-
le¿y zaliczyæ spektakle ,,Wpisani w Beskid’’ i ,,Frywolnoœci plebejskie’’. By³y to 
programy, które przynios³y Teatrowi licz¹ce siê trofea nie tylko na konkursach 
recytatorskich i teatralnych  niewidomych. ,,Frywolnoœci plebejskie’’ by³y pre-
zentowane w liceach dla uczniów zapoznaj¹cych siê z literatur¹ Reja, Kocha-
nowskiego, Morsztyna i innych twórców tego okresu w polskiej literaturze. Dodat-
kow¹ atrakcjê prezentacji stanowi³ fakt wystawiania programu w kostiumach 
z epoki. By³y równie¿ programy okolicznoœciowe oparte zawsze na dobrych lite-
racko tekstach. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych zosta³a podjêta próba stwo-
rzenia Teatru na nowo, z nowymi ludŸmi, niestety skoñczy³o siê jedynie na pierw-
szym spotkaniu. Nie pomog³y coroczne konkursy recytatorskie organizowane 
przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Niewidomych. O ile jeszcze na indywidualne pre-
zentacje byli chêtni, to ju¿ do pracy w zespole ich brak³o.                              

Teatr Poezji Niewidomych to tak¿e ciekawe studium w temacie ..Teatr dla ¿ycia’’. 
Do naszego Teatru móg³ przyjœæ ka¿dy. Nawet ktoœ z k³opotami z wymow¹ czy 
z figur¹ nieteatraln¹. Nasz instruktor potrafi³ wszystkie anomalia braæ pod uwagê 
przy doborze tekstów. Wszystkim jednakowo nasz Teatr dawa³ mo¿liwoœæ obco-
wania z piêknem ¿ywego s³owa, stwarza³ koniecznoœæ rozumnego uczenia siê 
tekstu i wreszcie uczy³ nie³atwej sztuki wspó³pracy w zespole. Ró¿ne bywaj¹ ko-
leje losu niewidomych dzieci. O nasz Teatr takie dziecko te¿ siê otar³o. Nazbyt 
troskliwi rodzice trzymali córeczkê ,,pod kloszem’’. Przypadek sprawi³, ¿e uda-
³o siê tê dziewczynê zabraæ prawie si³¹, a na pewno sposobem, na kurs rehabi-
litacji podstawowej. Mia³em wtedy, jako instruktor na tym kursie, uczyæ tê dziew-
czynê pisma Braille’a. By³o to pierwsze w jej ¿yciu pismo, którym bardzo szybko 
zaczê³a siê pos³ugiwaæ biernie i czynnie. Dysponowa³a ciekawym tembrem g³osu. 
Kiedy przysz³a na pierwsz¹ próbê naszego Teatru, okaza³o siê, ¿e ma wra¿liw¹ 
na teksty poetyckie duszê. Kilka udanych prezentacji i nasza pupilka postanowi³a 
w wieku 17 lat rozpocz¹æ edukacjê.  Ukoñczy³a eksternistycznie szko³ê podsta-
wow¹, a potem jeszcze kursy zawodowe. Si³¹ sprawcz¹ dla podjêcia przez ni¹ 
trudu pe³niejszego ¿ycia sta³a siê mo¿liwoœæ samorealizacji w oparciu o scenê 
i dobre teksty. Próbowa³a nawet tworzyæ sama. Przypadek ten mocno uzasadnia 
rolê teatru w s³u¿bie ¿ycia chc¹cego byæ pe³nym.                    

Antoni Szczuciñski
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Teatr dla ¿ycia

Wtedy po raz pierwszy zdarzy³o mi siê startowaæ w konkursach  recytatorskich. 
I taki by³ pocz¹tek nie³atwej, ale ciekawej przygody z recytacj¹, teatrem jednego 
aktora i z poezj¹. Znalaz³em siê w towarzystwie osób, którym bezradnoœæ medy-
cyny lub wypadki zapewni³y miejsce wœród cz³onków Polskiego Zwi¹zku Niewido-
mych. Praca w zespole teatralnym z jednej strony  by³a mi³ym i po¿ytecznym 
spêdzaniem czasu, a równoczeœnie dawa³a mo¿liwoœæ prezentowania swoich 
umiejêtnoœci recytatorskich przed publicznoœci¹. Pierwszy Klucz do Skarbca Li-
teratury Polskiej (nagroda wojewódzka)  uda³o mi siê zdobyæ po kilku latach pra-
cy. Oznacza³o to, ¿e po eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego przysz³a kolej na miêdzywojewódzkie. Za pierwszym razem na
tym siê skoñczy³o. Kolejny Klucz okaza³ siê bardziej szczêœliwy, otworzy³ on 
drogê do eliminacji centralnych. Poznañ by³ wtedy miejscem piêknych zmagañ 
recytatorów. Znalaz³em siê w cieniu podium. Cenne wyró¿nienie pozwoli³o uwie-
rzyæ w siebie i doda³o si³ do dalszej pracy nad doskonaleniem amatorskiego 
warsztatu. Ogromn¹ przyjemnoœci¹ by³a mo¿liwoœæ pos³uchania innych recyta-
torów oraz udzia³ w warsztatach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, jak 
np. Irena Jun, Andrzej G³owacki, Lech Œliwonik. Postanowi³em sobie wtedy, ¿e je-
¿eli przejdê do rezerwy recytatorskiej, to bêdê bra³ udzia³ jako wolny s³uchacz 
w centralnych eliminacjach. Póki co jednak udaje mi siê jeszcze w nich uczestni-
czyæ czynnie i nie jestem najstarszy.                                                                    

Do przytoczonych imprez dosz³o seminaryjno-naukowe spojrzenie na teatr w po-
staci cennej inicjatywy Uniwersytetu £ódzkiego. Mia³em przyjemnoœæ uczestni-
czyæ w dwóch takich spotkaniach. Prezentowa³em swój warsztat recytatorski
i równoczeœnie bra³em udzia³ jako uczestnik we wszystkich innych prezentacjach 
oraz seminariach. Na  pierwszym Spotkaniu £ódzkim by³y prezentowane zes-
po³y z zak³adów dla osób z upoœledzeniem umys³owym, na drugich swoje umie-
jêtnoœci artystyczne prezentowali inwalidzi s³uchu i wzroku. Œmia³e rozwi¹zania 
w zakresie artterapii, czy - jak kto woli -  teatroterapii, stosowane przez Anglików, 
Belgów i innych przedstawicieli tej formy rehabilitacji, w wielu przypadkach szo-
kowa³y naszych znawców przedmiotu. Mnie utkwi³o w pamiêci z pierwszego spot-
kania to, ¿e spektakle prezentowane przez polskie zak³ady dla osób z obni¿on¹ 
norm¹ umys³ow¹ nie musia³y siê wstydziæ swojego dorobku artystycznego. Za 
drugim razem ogromne wra¿enie wywar³o na mnie prezentowanie przez inwali-
dów s³uchu (ze znacznym jego upoœledzeniem) tañców hiszpañskich. Na sali 
siedzieli Hiszpanie i to oni nie chcieli pozwoliæ na zejœcie ze sceny zespo³u z³o-
¿onego z szeœciu czy oœmiu par m³odych dziewcz¹t i ch³opców, którzy na gor¹-
c¹ proœbê widowni bisowali trzy razy flamenco. Jak to by³o mo¿liwe, ¿e tak ryt-
micznie i tak ogniœcie tañczy³y osoby pozbawione s³uchu? Muzyka by³a g³oœniej-
sza ni¿ zwykle, ale dla nich i tak nie by³a s³yszalna, chyba jedynie jej rezonans, 
a jednak pary w tak p³ynny i poprawny sposób wirowa³y na scenie, jakby dok³ad-
nie s³ysza³y melodiê, a nie tylko rytm. Moja przewodniczka wyjaœni³a mi póŸniej, 
¿e ca³ym uk³adem tanecznym sterowa³ stoj¹cy na widowni w widocznym dobrze

 

.

oœwietlonym miejscu, ubrany na bia³o instruktor. Kiedy ten cz³owiek po wielu bi-
sach schodzi³ ze swojego strategicznego stanowiska by³ zmêczony, ale i szczê-
œliwy sukcesem swoich tancerzy.                                                                           

W historiê moich przygód teatralno-recytatorskich na trwa³e wpisa³y siê te¿ inne 
zdarzenia.  Pierwsze to Rydzyna, rok 1996,  piêkna sala tamtejszego zamku i pro-
za Witkacego w po³¹czeniu z poezj¹ Herberta. Wynik tej prezentacji pozwoli³ mi 
zostaæ laureatem III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. By³o to 
dodatkowo najwy¿sze trofeum, jakie  w tej dziedzinie, od wielu lat, zdoby³ bielski 
recytator. Wynik, poza satysfakcj¹, zobowi¹zywa³ do utrzymania, a raczej dosko-
nalenia warsztatu. W tym miejscu zda³em sobie sprawê z ró¿nicy pomiêdzy mn¹ 
a m³odymi laureatami tego¿ Konkursu. Ich wysokie pozycje otwiera³y im drogê 
do wymarzonej szko³y teatralnej, a mnie pozwala³y, po prostu, cieszyæ siê z osi¹-
gniêcia. Bielskie w³adze miasta odpowiedzialne za kulturê zaczê³y czêœciej finan-
sowaæ moje wyjazdy zwi¹zane z ró¿nymi turniejami i konkursami. I, co najwa¿-
niejsze, da³y mi mo¿liwoœæ korzystania w dalszym ci¹gu z fachowej pomocy in-
struktora. Po Rydzynie postanowiliœmy zmieniæ formê prezentacji. Wróci³em do
uprawianej wczeœniej sztuki prezentowania monodramów. Przez dwa kolejne lata
w miejsce recytacji podj¹³em o wiele trudniejsz¹ formê teatru jednego aktora.
W obydwu przypadkach mia³em zaszczyt znaleŸæ siê w gronie piêtnastu laure-
atów tej formy prezentacji i braæ udzia³ w Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycz-
nych Teatrów Jednego Aktora odbywaj¹cych siê tradycyjnie w Zgorzelcu. Mo¿-
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a ja drugie! Kolejn¹ okazjê do zetkniêcia siê ze scen¹ dawa³o harcerstwo. 
Uda³o siê przy hufcu zorganizowaæ teatrzyk amatorski, którym kierowa³ student 
ostatniego roku Krakowskiej Szko³y Teatralnej. Jedno jest pewne, ¿e kontakty 
ze scen¹ pozwoli³y mi na wyzbycie siê nadmiernej tremy i by³y doskona³ym tre-
ningiem dla wyobraŸni, pamiêci i smaku artystycznego.                                                                                                                                          

Studenckie lata przynios³y inne problemy. Jednym z trudniejszych by³ pogarsza-
j¹cy siê wzrok. Przerwane z koniecznoœci studia i krok w realizm polegaj¹cy na 
zdobyciu zawodu masa¿ysty. Po ukoñczeniu szko³y masa¿u - praca, ma³¿eñs-
two i od nowa nauka. W tym zestawie nie by³o czasu na teatr. Los niespodziewa-
nie stworzy³ mi  now¹ szansê. Po studiach przenios³em siê z rodzin¹ do Bielska-
Bia³ej, ¿eby zorganizowaæ i poprowadziæ w nowym województwie Okrêg Polskie-
go Zwi¹zku Niewidomych. Przy tej okazji natrafi³em znowu na teatr. By³ to Teatr 
Poezji, pocz¹tkowo przy Kole Terenowym w Bielsku-Bia³ej, a póŸniej przy Zarz¹-
dzie Okrêgu. Teatr ten w swoim dzia³aniu by³ podobny do Teatru Rapsodycznego. 
Przy bardzo oszczêdnych œrodkach inscenizacyjnych opiera³ siê na s³owie.
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Od wczesnych lat dzieciñstwa dane by³o mi byæ widzem w teatrze. Na pocz¹tku 
by³ to nie byle jaki teatr, bo Opera Bytomska. Staranna inscenizacja, wykonaws-
two i muzyka, wszystko to kszta³towa³o poczucie piêkna ma³ego jeszcze wtedy 
ch³opca. Moim ulubionym zajêciem po powrocie z teatru by³o odgrywanie zapa-
miêtanych scen z danej opery czy operetki. Na szczêœcie w moim dzieciñstwie 
bardzo póŸno pojawi³ siê telewizor. Mia³em wiêc sporo czasu na poznawanie 
œwiata na w³asn¹ rêkê. Pierwszym powa¿niejszym zafascynowaniem poezj¹ by-
³a lektura ,,Pana Tadeusza’’, w siódmej klasie, a pierwsze recytacje wi¹za³y siê 
z akademiami na czeœæ. Z czarnego Œl¹ska wyjecha³em do Krakowa. Miesz-
ka³em w Nowej Hucie, gdzie Operê zast¹pi³ mi Teatr Ludowy. Na co dzieñ mie-
liœmy okazjê stykaæ siê te¿ z innymi formami sztuki, takimi jak koncerty muzyki 
powa¿nej, Teatr Rapsodyczny i inne. W liceum dzia³a³o kó³ko teatralne, które 
wystawi³o ,,Antygonê’’. Przypad³a mi w tej sztuce ma³a rólka pos³añca. Mieliœmy 
te¿ kó³ko literackie. Owocem jego dzia³ania by³ ciekawy konkurs literacki na 
wiersz o Nowej Hucie. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajê³a Ewa Lipska,

Jak to by³o mo¿liwe, ¿e tak rytmicznie i tak ogniœcie tañczy³y osoby pozbawione 
s³uchu? Muzyka by³a g³oœniejsza ni¿ zwykle, ale dla nich i tak nie by³a s³yszalna, 
chyba jedynie jej rezonans, a jednak pary w tak p³ynny i poprawny sposób wiro-
wa³y na scenie, jakby dok³adnie s³ysza³y melodiê, a nie tylko rytm.                    .
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¿e wystêpowaæ w konkursie otwar-
tym, nie tylko w „getcie” dla wspó³-
nieszczêœników, ale te¿, co bardzo 
istotne, w konfrontacji z ludŸmi zdro-
wymi. Mo¿e z tej rywalizacji nawet 
wychodziæ zwyciêsko, bo najwa¿niej-
sze jest niewidoczne dla oczu, jak 
powiedzia³ Ma³y Ksi¹¿ê. Takie przy-
k³ady mo¿na mno¿yæ. St¹d ju¿ tylko 
krótka droga do autokreacji. Jest to 
ogromna szansa na „wyjœcie z cie-
nia”, pokazanie, ¿e coœ siê potrafi, 
¿e coœ mo¿na zrobiæ, ¿e mo¿na byæ 
kreatywnym, ¿e mo¿na pokazaæ swo-
j¹ wra¿liwoœæ w formie literackiej, ma-
larskiej, teatralnej czy muzycznej. To 
jest argument nie do przecenienia, 
który wielu z tych ludzi bardzo pod-
budowuje i wzmacnia psychicznie. 
Nie mniej wa¿ne s¹ funkcje eduka-
cyjne, kiedy to przy okazji dzia³añ, 
których przyk³ady podawa³em wczeœ-
niej, poznaje siê literaturê, historiê 
teatru, techniki plastyczne, kierunki 
i pr¹dy w historii sztuki czy muzyce. 
Jest to na pewno znakomita mo¿li-
woœæ wzbogacania wiedzy ogólnej, 
stanowi¹ca czêsto stymulator dzia-
³añ autoedukacyjnych.                     

W tym miejscu nie mogê odmówiæ 
sobie przytoczenia pewnego, jak¿e 
znamiennego przyk³adu. Zdarzy³o siê 
przed laty, ¿e na jednym z wielkich 
bielskich osiedli mieszka³a niewido-
ma od urodzenia dziewczyna. Ro-
dzice uwa¿ali, ¿e skoro Bóg poka-
ra³ ich takim dzieckiem, nie nale¿y siê 
tym chwaliæ tylko trzymaæ w domu 
„pod kloszem”, godz¹c siê z okrut-
nym losem. W ten sposób w centrum 
trzydziestopiêciotysiêcznego osiedla 
ros³a sobie i ty³a niewidoma analfa-
betka. Harcerki z „Nieprzetartego 
szlaku”, które tê dziewczynê wypro-
wadza³y na spacer, opowiedzia³y mi 
o niej. Któregoœ popo³udnia przypro-
wadzi³y j¹ do nas, na próbê zespo³u. 
Okaza³o siê wtedy, ¿e Gra¿yna to 
bardzo wra¿liwa i bardzo inteligentna 
osoba, która w dodatku ³adnie mówi. 
Zaproponowa³em jej udzia³ w naszym 
teatrze. Poniewa¿ pracujemy takimi 
metodami, które nie wymagaj¹ znajo-
moœci czytania i pisania, mog³a za-
cz¹æ od zaraz. Sta³o siê jednak coœ, 
czego nikt wczeœniej nie przewidzia³. 
Po „zaszczepieniu siê” naszym spe-
cyficznym teatrem Gra¿yna zaczê³a 
nagle robiæ w domu awantury rodzi-
com, ¿e chce siê uczyæ, chce skoñ-
czyæ szko³ê, zdobyæ zawód. Wyrzu-
ca³a im, ¿e unieszczêœliwili j¹ dodat-
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Zacz¹æ wypada od banalnego stwier-
dzenia, i¿ rehabilitacja przez kulturê 
i sztukê jest jedn¹ z najbardziej efek-
tywnych form rehabilitacji spo³ecznej, 
a równoczeœnie nadal zupe³nie nie-
docenian¹ w Polsce. Takie trakto-
wanie wynika g³ównie z ca³kowitego 
przyt³oczenia problemami ¿ycia co-
dziennego pozosta³ych sfer dzia³al-
noœci ludzkiej. Psychologiczne te-
orie potrzeb spo³ecznych wyraŸnie 
wskazuj¹ na ich hierarchicznoœæ. 
Innymi s³owy, je¿eli cz³owiek nie bê-
dzie mia³ zaspokojonych potrzeb 
ni¿szego rzêdu, takich jak np. po-
czucie bezpieczeñstwa, zaspokoje-
nie g³odu, potrzeba ogniska domo-
wego, to có¿ mu tam mówiæ o po-
trzebach wy¿szego rzêdu, jak uwra-
¿liwienie na piêkno czy obcowanie 
ze sztuk¹. Wiem, wiem, wiele wy-
bitnych dzie³ powstawa³o w „udrê-
ce i ekstazie”, a ich twórcy koñczyli 
¿ywot w przytu³kach dla ubogich, s¹ 
to jednak wyj¹tki, które potwierdzaj¹ 
regu³ê.                                            

Terapeutyczn¹ funkcjê sztuki w od-
niesieniu do osób niepe³nosprawnych 
nale¿a³oby rozpatrywaæ wielorako. 
Z jednej strony (niejako przy okazji) 
jest terapia fizyczna, gdy poprzez 
aktywne dzia³ania w zakresie ró¿-
nych dyscyplin sztuki mamy mo¿li-
woœæ usprawniaæ fizycznie tych ludzi. 
RzeŸbienie, zw³aszcza w glinie, daje 
przecie¿ kapitaln¹ mo¿liwoœæ rozwi-
jania sprawnoœci manualnej, a kto 
widzia³ z jak¹ niezwyk³¹ zrêcznoœci¹ 
malarze bez r¹k pos³uguj¹ siê kred-
kami czy pêdzlem, trzymaj¹c je miê-
dzy palcami nóg, wie, ¿e wymaga to 
iœcie cyrkowego wygimnastykowania. 
Takim usprawnianiem jest te¿ terapia 
ogólnoruchowa w czasie zajêæ tea-
tralnych czy parateatralnych, na przy-
k³ad dramowych, szczególnie przy-
datna dla ludzi niewidomych. Akurat 
w tym zakresie mam pewne doœwiad-
czenia, bo od 1975 roku nieprzerwa-
nie prowadzê Teatr Poezji Niewido-
mych, jedyny tego typu teatr w Pols-
ce, a w ka¿dym razie, jedyny tak d³u-
go dzia³aj¹cy. Pracujemy w oparciu 
o specjalne metody, zwi¹zane w³aœ-
nie z orientacj¹ przestrzenn¹, które 
w toku wieloletnich doœwiadczeñ uda-
³o mi siê wypracowaæ. Osobie nie-
pe³nosprawnej ruchowo mo¿na po-
wiedzieæ: s³uchaj, przejdziesz tutaj 
albo tam, tu zrobisz trzy kroki do ty³u. 
Ta osoba z trudem, jednak wykona 
postawione jej zadanie. Zagospoda-
rowanie przestrzeni scenicznej przez 
osobê niewidom¹ nastrêcza o wiele 
wiêcej k³opotów, ale te¿ wdra¿anie 
pewnych metod powoduje, ¿e ona 
sobie potem znacznie lepiej radzi 
w ¿yciu codziennym i jest du¿o spraw-
niejsza ni¿ niewidomy, który w takich 
zajêciach nie uczestniczy³. Drugim
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aspektem omawianego zagadnienia 
jest terapia psychiczna. Jej celem 
jest mo¿liwoœæ uzyskania akceptacji 
spo³ecznej, a co jeszcze wa¿niejsze 
- daje mo¿liwoœæ autoakceptacji, kie-
dy to cz³owiek niepe³nosprawny mo-
¿e sam zaakceptowaæ swoj¹ innoœæ. 
Na przyk³ad niewidomy recytator mo-

 
Trzeci z owych elementów, to ten 
z „najwy¿szej pó³ki”, czyli sztuka 
jako instrument daj¹cy mo¿liwoœæ 
poprawy w³asnego statusu material-
nego i zawodowego. Obecnie zapa-
nowa³a w Polsce dziwna moda na 
dzielenie sztuki kryteriami poza-
artystycznymi. Z du¿¹ rezerw¹ pod-
chodzê jednak do konkursów czy 
wystaw, na których prezentuje siê 
twórczoœæ wy³¹cznie osób niepe³-
nosprawnych. Stosowanie zamiast 
kryteriów artystycznych np. kryterium
rodzaju schorzenia artysty samo 
w sobie jest chore i prowadzi do ab-
surdu. Id¹c dalej, mo¿emy prezento-
waæ osobno sztukê ³ysych, rudych 
i jeszcze jakichœ innych. Przecie¿ 
miliony dolarów p³aci siê za obrazy 
van Gogha nie dlatego, ¿e by³ schi-
zofrenikiem i obci¹³ sobie ucho, ale 
dlatego, ¿e by³ genialnym malarzem. 
S³uchamy Charlesa, Wondera czy 
znakomitego tenora Bocellego nie 
dlatego, ¿e s¹ niewidomi, lecz dla-
tego, ¿e s¹ wspania³ymi muzykami. 
IX Symfonia Beethovena, któr¹ za-
chwyca siê ca³y œwiat, powsta³a wte-
dy, gdy kompozytor nie móg³ ju¿ sam 
jej us³yszeæ, bo og³uch³, ale przecie¿ 
nie to jest powodem naszego za-
chwytu. Wybrana grupa twórców, 
oczywiœcie nie wszyscy, bo talentami

kowo, nie kszta³c¹c jej. Trochê jej po-
mogliœmy i w wieku siedemnastu lat 
eksternistycznie skoñczy³a szko³ê 
podstawow¹, a potem w bydgoskim 
zak³adzie dla niewidomych szko³ê 
zawodow¹. Niestety, ju¿ nie ¿yje, ale 
jest kapitalnym przyk³adem „odwró-
conej piramidy”. Normaln¹ bowiem 
jest rzecz¹, ¿e ktoœ ma pewien za-
sób wiedzy i chc¹c j¹ poszerzyæ 
wchodzi w sk³ad grupy artystycznej. 
W przypadku Gra¿yny sta³o siê 
odwrotnie; najpierw ten wy¿szy pu-
³ap, a potem dopiero œwiadomoœæ, 
¿e brakuje podstawowych narzêdzi, 
które koniecznie trzeba zdobyæ.     .

 

 

w Bielsku-Bia³ej niewidomy rzeŸ-
biarz Jan Szklany, którego pracami 
zachwycaj¹ siê znawcy tej dziedzi-
ny sztuki. Œwietnie radz¹ sobie 
równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia 
Artystów Maluj¹cych Ustami i No-
gami, których kartki œwi¹teczne 
sprzedawane s¹ na ca³ym œwiecie. 
Wiem, bo tak¹ kartkê dosta³em a¿ 
z Kanady. Podobnie prosperuje wie-
lu niewidomych muzyków, których 
kszta³c¹ wyspecjalizowane w tym 
krakowskie i poznañskie szko³y mu-
zyczne.                                           

Doskonale zdajê sobie sprawê z te-
go, ¿e w naszej ogólnej mizerii mó-
wienie o kulturze i sztuce, zarówno 
w sensie konsumpcyjnym, jak i twór-
czym, mo¿e byæ uznawane za ja-
kieœ fanaberie. Mimo to zachêcam 
do pielêgnowania i rozwijania za-
interesowañ takich odmieñców, je-
¿eli siê w Waszym œrodowisku po-
jawi¹. Wierzcie mi, to naprawdê 
wszystkim siê op³aca.                      
                                                                           
                                AndrzejJakubic zka

.

.

 

Bóg nierówno rozdziela, ma mo¿li-
woœæ zaistnieæ szerzej i na d³u¿ej, 
niezale¿nie od swej niepe³nospraw-
noœci. Te osoby maj¹ prawie wszyst-
ko, co do szczêœcia potrzebne: z jed-
nej strony spe³nienie, a z drugiej ze-
wnêtrzn¹ akceptacjê tego, co robi¹, 
wyra¿aj¹c¹ siê czêsto w ca³kiem wy-
miernych z³otówkach. Przyk³adem 
jest choæby maluj¹cy nogami i usta-
mi pewien artysta malarz. Jego obra-
zy tak znakomicie siê sprzedaj¹, ¿e 
twórca ten wybudowa³ sobie pod 
Nowym S¹czem wspania³y dom i ku-
pi³ luksusowego Mercedesa, którego 
prowadzi, notabene, nogami. Zna-
komicie funkcjonuje, nie musz¹c ko-
rzystaæ z pomocy PFRON-u, PCPR-u 
i tym podobnych instytucji. Œwietnie 
sobie daje radê, mimo ¿e urodzi³ siê  
pozbawiony obu r¹k. Równie wybit-
nym artyst¹ jest mieszkaj¹cy 

Sztuka jako narzêdzie rehabilitacyjne

Prace plastyczne dzieci -  Œ wietlica Œ rodowiskowa  
p rzy u l. S obieskiego w B ielsku-Bia³ej



Wrzuci³em kilka dat do komputera 
i obliczy³ mi, ¿e  29 kwietnia tego  
roku prze¿yjê tyle samo dni na 
wózku, co za „starego” ¿ycia.  
W jêzyku ludzi poruszaj¹cych siê 
na wózku „starym” lub „poprzed-
nim ¿yciem” okreœla siê czas do 
wypadku lub choroby. Stare ¿ycie  
skoñczy³o siê 24 czerwca 1977 ro-
ku, gdy przez lekkomyœlnoœæ i m³o-
dzieñcz¹ fantazjê stan¹³em na
parapecie czwartego piêtra w aka-
demiku i obsunê³a mi siê noga.  
Oto kilka kartek z kalendarza 
drugiego  ¿ycia.                            

28  paŸdziernika  1977      
Budzi³ siê poranek  paŸdzierni-
kowy, taki  jak ka¿dy inny z poran-
ków spêdzonych w szpitalu. Le¿ê 
ju¿ piêæ miesiêcy i to le¿ê ca³ko-
wicie, po wypadku, który zakoñ-
czy³ siê uszkodzeniem rdzenia 
krêgowego i paraplegi¹, czyli spa-
rali¿owaniem po³owy cia³a od pa-
sa w dó³. Pielêgniarki jak zwykle  
zaczynaj¹ obchód, przynosz¹c  
miski z wod¹ do mycia i poranne  
pozdrowienie. Dzieñ ten bêdzie 
dla mnie jednak niepowszedni.  
Dzisiaj mam  zdawaæ egzamin  
magisterski. W szpitalu, na ³ó¿ku.  
Na tê okazjê sprowadzono spe-
cjalne ³ó¿ko,  ³amane, które  ste-
rowane by³o elektrycznie i mog³o  
przyj¹æ kszta³t fotela. Jak na owe  
czasy wynalazek by³ rewolucyjny  
i paraplegikowi dawa³ wiêksz¹ 
swobodê w przyjmowaniu ró¿nych  
pozycji  obola³ego  cia³a. Dla mnie  
by³ szczególnie przydatny, gdy¿ 
w pozycji pó³le¿¹cej mog³em przy-
st¹piæ do  egzaminu. Na zwyk³y  
wózek inwalidzki jeszcze wtedy 
nie siada³em. Wielu zabiegów ze  
strony rodziców, promotorki, or-
dynatora oddzia³u wymaga³o do-
prowadzenie do mojego egzaminu  
magisterskiego. By³y  trudnoœci.  
Dziekan upar³ siê, ¿e sprawa jest  
nie do za³atwienia. Jakiœ regula-
min akademicki mówi³,  ¿e egza-
min magisterski musi odbywaæ siê 
na terenie uczelni. Chocia¿ szpital 
to nie uczelnia, m¹drzejszy pro-
rektor (a mo¿e odwa¿niejszy) wy-
razi³ zgodê, i stwierdzi³, ¿e nic nie  
stoi na przeszkodzie, abym móg³ 
zdawaæ egzamin w szpitalu.  
Komisja sk³ada³a siê z dziekana,  
dyrektora mojego instytutu i pani 
docent, mojej promotorki, która  
ca³¹ dusz¹ popiera³a mnie i do-
pingowa³a, abym zdawa³ ten¿e  
egzamin w tym miejscu i czasie.  
Zabawna i inna ni¿ na zwyk³ym  
egzaminie by³a narada komisji,  
bo komisja musia³a udaæ siê na  
naradê do gabinetu ordynatora.  
Podczas normalnego egzaminu  
komisja  wyprasza  zdaj¹cego 
z sali i obraduje na temat oceny. 
Egzamin zda³em. Ocena by³a nie-
wa¿na, wa¿ne by³o (wiem to dzi-
siaj z perspektywy 23 lat na wóz-
ku) pokonanie pierwszego wiel-
kiego progu i pogodzenie siê 
z tym, ¿e i w takiej nietypowej  
i strasznej sytuacji jestem coœ 
wart. Mo¿e trochê nieœwiadomie,  
mo¿e trochê mocno zdopingowa-
ny przez innych, mo¿e trochê
jeszcze wierz¹cy w jakieœ ozdro-
wienie, podj¹³em siê ten krok wy-
konaæ. I zaowocowa³ on w przy-
sz³ym ¿yciu. Przez ostatnie 23 
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lata mia³em setki takich egzami-
nów, pocz¹wszy od malutkich  
progów z pokoju do pokoju, po-
przez pracê przez osiem lat  
jako nauczyciel w  szkole podsta-
wowej, œlub i ma³¿eñstwo, do dzi-
siejszej pracy w du¿ej firmie prze-
mys³owej na samodzielnym sta-
nowisku.              

20  sierpnia  1979   
Patrzy³o na mnie piêtnaœcie par  
oczu (9 z czwartej i 6 z pi¹tej kla-
sy; by³y to czasy klas ³¹czonych), 
trochê wystraszonych, trochê ³o-
buzerskich, a jednak zaciekawio-
nych, gdy po czêœci ogólnej roz-
poczêcia roku szkolnego siedzie-
li w ³awkach i patrzyli na mnie 
wje¿d¿aj¹cego do klasy na wóz-
ku. Ja by³em nie mniej przejêty
i stremowany, choæ w duchu 
powtarza³em sobie, ¿e muszê byæ 
opanowany, jednoczeœnie oficjalny, 
ale i przystêpny. Scenariusz tego 
pierwszego kontaktu z dzieæmi 
uk³ada³em sobie ju¿ od kilku tygod-
ni, gdy otrzyma³em z kuratorium 
oœwiaty wiadomoœæ, ¿e mogê pod-
j¹æ pracê jako nauczyciel w szkole 
podstawowej. Kurator tytu³em pró-
by (do dziœ podziwiam jego odwagê, 
bior¹c  poprawkê na komunistycz-
ne czasy i przepis mówi¹cy o nie-  
zatrudnianiu nauczycieli z widocz-
nymi oznakami kalectwa) zgo-
dzi³ siê na zatrudnienie mnie na  
3/4  etatu, z mo¿liwoœci¹ pracy na  
ca³ym etacie, gdy tylko siê spraw-
dzê i podo³am trudom zawodu na-
uczycielskiego. Wed³ug mego ro-
zeznania, w tamtych czasach 
by³em chyba jedynym w Polsce  
nauczycielem na wózku, ucz¹cym  
w normalnej szkole podstawowej.
Przedstawi³em siê,  powiedzia³em  
dzieciom,  czego bêdê ich uczy³,  
powiedzia³em, ¿e rada pedago-
giczna wyznaczy³a mnie na ich  
wychowawcê i zaproponowa³em  
przedstawienie siê z ich strony. 
Zapad³a krótka chwila milczenia  
i by³o widaæ,  ¿e  jednak nie 
o czymœ takim w  tej chwili my-
œleli. Ja ich nie ponagla³em i te¿ 
na si³ê nie wskazywa³em nikogo  
do przedstawienia siê. Po krótkiej  
chwili nie wytrzyma³, jak siê póŸ-
niej okaza³o, przywódca grupy,  
jeden z najodwa¿niejszych dzie-
ciaków, i troszeczkê sepleni¹c  
zapyta³ „prose pana, a cy pan  
kiedyœ bêdzie chodzi³”? Wiedzia-
³em, ¿e muszê w tej chwili byæ 
szczery, bo t ³umaczenie siê 
i wymijaj¹ce odpowiedzi nie mia-
³yby sensu. Odpowiedzia³em krót-
ko:  nie. I przez nastêpne osiem  
lat, kiedy by³em nauczycielem  
w tej szkole, ¿adne dziecko nie 
pyta³o mnie o to, dlaczego jestem  
na wózku, co wiêcej nie zauwa-
¿y³em najmniejszego gestu czy  
ironii z ich strony co do mej od-
miennoœci.                                   

        27 grudnia 1986
      Lekko prószy³ œnieg i zapad³

    wczesny grudniowy zmrok, gdy
    wysiadaliœmy z Gabrysi¹ z mer-

     cedesa kolegi, który zgodzi³ siê
      zawieŸæ nas do œlubu. Po cichu

    przeklina³em tego mercedesa i by-
       ³em z³y na to, ¿e ktoœ tak wymy-
    œli³, aby m³odo¿eñcy, jechali kom-
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fortowym autem do œlubu. Jaki 
to komfort dla paraplegika, gdy 
nie ma siê za co z³apaæ przy 
wsiadaniu. I jeszcze schody w koœ-
ciele. Na szczêœcie kolega, który 
nas wióz³, by³ w pobli¿u i ju¿ mo-
gliœmy dumnie przemaszero-
waæ przez ca³y koœció³. Zerkaj¹c 
ukradkiem na boki,  widzia³em 
w koœcielnych ³awkach twarze 
moich uczniów, rodziców moich 
uczniów, jak i obcych  ludzi, któ-
rzy przyszli ze zwyk³ej ciekawoœci, 
aby zobaczyæ œlub trochê niezwy-
k³y, trochê inny. Droga do tego 
o³tarza by³a d³uga.  Znaliœmy siê 
z Gabrysi¹ od  dziesiêciu lat i jej 
upór, ale i niecierpliwoœæ sprawi³a, 
¿e w dziesi¹tym  roku znajomoœci 
po prostu zagrozi³a mi rozstaniem,
je¿eli nie zdecydujê siê na œlub. 
Dziœ wiem, ¿e straci³em te dzie-
siêæ lat. Ale wtedy oboje byliœmy 
szczêœliwi t¹ chwil¹. Podchodzimy 
do o³tarza. Sytuacja trochê nie-
zwyk³a jak na œlub, bo jedno z ma³-
¿onków klêczy na klêczniku, a dru-
gie siedzi na wózku. Proboszcz 
z tajemniczym uœmiechem wy-
szed³  wraz z ministrantami z za-

krystii. Zaintonowa³ jak¹œ pieœñ 
i omal  oboje  z Gabrysi¹ nie pa-
dliœmy z wra¿enia - z zakrystii 
wychodzi trzech  naszych znajo-
mych ksiê¿y, którzy specjalnie 
na nasz¹ uroczystoœæ „uciekli” ze 
swoich parafii. Jak siê póŸniej 
okaza³o, „odsunêli” oni probosz-
cza od ceremonii naszego  œlubu, 
przypisuj¹c mu tylko rolê kantora. 
Kilka godzin póŸniej, ju¿ podczas 
biesiady weselnej wda³em siê 
w dyskusjê z moimi  ksiê¿mi o kilku 
z³amanych zasadach  i  tradycjach  
jak  chocia¿by klêczenie w czasie 
nabo¿eñstwa czy przeniesienie 
panny m³odej  przez próg. Jeden 
z moich ksiê¿y, ju¿ nie wiem który, 
powiedzia³: „Je¿eli Pan Bóg po-
sadzi³ ciê na wózku, to widocznie 
nie zale¿y mu na tym, abyœ na 
swoim œlubie klêcza³ i przenosi³ 
¿onê przez próg. Bogu wystarczy, 
¿e j¹ przewieziesz”.                       

10  czerwca  1994         
Doje¿d¿am do szpitala w Byd-
goszczy, gdy po telefonie od Ga-
brysi wiedzia³em, ¿e bêdzie 
nam siê rodzi³ syn. ¯ona ju¿ od  
kilku dni le¿a³a na oddziale pato-
logii ci¹¿y pod opiek¹ znajomej  
lekarki, bo spodziewaliœmy siê 
trudnego porodu i ja mia³em w tym  
te¿ uczestniczyæ. By³y to pocz¹tki  
porodów rodzinnych i oddzia³ po-
³o¿niczy szpitala w Bydgoszczy 
by³ do tego przygotowany, ale nie 
by³ przygotowany na to, ¿e  part-
nerem asystuj¹cym przy porodzie 
bêdzie osoba na wózku. Pomiesz-
czenie izby porodowej by³o sto-
sunkowo ma³e. £ó¿ko, jakiœ monitor 
pokazuj¹cy têtno p³odu, stojak do 
kroplówki i jeszcze ja krêc¹cy siê 
od jednej strony do drugiej, raz trzy-
maj¹cy Gabrysiê za rêkê, raz ocie-
raj¹cy jej pot z czo³a, stanowiliœmy 
w tej izbie komplet. A tu jeszcze 
przylatuj¹ce co jakiœ czas pie-
lêgniarki z pytaniami o samo-
poczucie przysz³ej matki i przy-
sz³ego ojca i ciekawskie pacjent-
ki, które te¿ chcia³y zobaczyæ tê 
trochê niezwyk³¹ parê. Musia³em 
mieæ chyba nietêg¹ minê, gdy ko-
le¿anka - lekarka po raz kolejny py- 
ta³a mnie, czy aby na pewno chcê 
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asystowaæ przy tym, co mia³o siê za 
parê chwil wydarzyæ. Ustawili mnie 
z lewej strony Gabrysi, gdy¿ z pra-
wej lekarka musia³a ca³y czas moni-
torowaæ przebieg porodu, a u stóp 
by³y dwie po³o¿ne przyjmuj¹ce po-
ród. Po  jakimœ zastrzyku wszystko 
mia³o siê stosunkowo szybko za-
cz¹æ. I tak te¿ siê sta³o. Kilkanaœcie 
minut napiêcia, pokrzykiwañ po³o¿-
nych, ¿eby Gabrysia par³a. Spo-
kojne polecenia  lekarki, fachowa  
analiza u³o¿enia  noworodka, in-
formacje o etapach porodu i po kil-
kunastu minutach szybszego bicia 
serca, zacz¹³ krzyczeæ, malutki, 
drobniutki, ale wrzaskliwy - nasz sy-
nek. By³em w tej chwili chyba naj-
szczêœliwszym cz³owiekiem na Zie-
mi. Nie mog³em siê na niego napa-
trzeæ. Zaraz pojecha³em z pielê-
gniark¹ do pokoju, gdzie siê nowo-
rodki wa¿y i mierzy. By³em dumny, 
¿e po oœmiu latach  ma³¿eñstwa 
wreszcie urodzi³ nam siê syn. By³o 
ju¿ po pó³nocy, gdy uszczêœliwiony 
opuszcza³em szpital. Portier szpital-
ny nie chcia³ mnie wypuœciæ, bo my-
œla³, ¿e jestem chyba jakimœ pomy-
lonym pacjentem, na dodatek na 

wózku, który w nocy chce uciec ze 
szpitala. I jeszcze, gdy mu powie-
dzia³em, ¿e dopiero co urodzi³ mi siê 
syn, to ca³kowicie zaniemówi³ i po 
chwili dzwoni³ na oddzia³, prosz¹c 
o potwierdzenie, czy to wszystko 
jest  prawd¹.  By³o.                         

marzec  2000        
Jedziemy z Adasiem po  wodê do  
miejskiej studni. On  rowerkiem  
jeszcze na  czterech kó³kach,  bo  
nie opanowa³ dobrze równowagi,  
i ja te¿ na czterech kó³kach, na  
wózku. W Toruniu jest kilka ujêæ  
wody oligoceñskiej. Jedno jest  
blisko naszego domu. Aby do  
niego dojechaæ, muszê w dwóch  
miejscach pomóc Adasiowi poko-
naæ krawê¿nik. Ja pokonujê je tak,  
jak nauczy³em siê tego ponad dzie-
siêæ lat temu na jednym z pierw-
szych obozów aktywnej rehabilitacji. 
Rozpêdzam siê, podrywam przednie 
kó³ka i si³¹ rozpêdu  wje¿d¿am na 
krawê¿nik. Zje¿d¿am z krawê¿nika 
w balansie na dwóch  kó³kach. Na-
przeciwko, widzê, idzie dwóch lekko 
chwiej¹cych siê goœci, pewnie po 
kilku piwach. Po ubiorze, zachowa-
niu i sposobie mówienia, ju¿ z dale-
ka daje siê wyczuæ, ¿e s¹ z tych, 
którzy za du¿o w swoim ¿yciu nie 
popracowali. Widz¹c mnie pomaga-
j¹cego Adasiowi w przejechaniu 
przez krawê¿nik chc¹ zagadaæ i je-
den z nich odzywa siê w te s³owa: 
„te, Stasiek, patrz jak jedna bida po-
maga drugiej”. Przez prawie dwa-
dzieœcia trzy lata widzia³em dziesi¹t-
ki ludzi na ró¿ny sposób nieszczê-
œliwych, widzia³em takich, których 
jedynym pragnieniem by³o skoñczyæ 
ze sob¹, takich, dla których jedynym 
celem by³a ucieczka w alkohol, ta-
kich którzy, aby choæ trochê po-
czuæ siê „normalnymi”, poœwiêcili siê 
sportowi zapominaj¹c, ¿e chyba 
najwiêksz¹ wartoœci¹ jest jednak ro-
dzina. Prawie dwadzieœcia trzy lata 
na wózku, to co prze¿y³em, czego 
doœwiadczy³em, co wydaje mi siê,  
¿e da³em innym, pozwala mi 
dzisiaj  powiedzieæ: „i kto tu jest 
bida”.                                              

Ryszard Marek Czukiewski
                    

.

.

.

JACY JESTEŒMY

Po cichu przeklina³em tego mercedesa i by³em z³y na to, ¿e ktoœ tak 
wymyœli³, aby m³odo¿eñcy jechali komfortowym autem do œlubu.
Jaki to komfort dla paraplegika, gdy nie ma siê za co z³apaæ przy 
wsiadaniu. I jeszcze schody w koœciele.                                            .
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Jestem osob¹ niepe³nosprawn¹ 
od urodzenia. Jest to ju¿ 26 lat. 
Lekarze powiedzieli, ¿e przy 
moim schorzeniu nie bêdê cho-
dziæ, mówiæ, robiæ czegokolwiek, 
bêdê - jak to siê ³adnie mówi roœ-
link¹. Moja mama jednak by³a 
bardzo uparta i nie podda³a siê. 
Dziêki niej przesz³am operacjê 
bioder, mia³am liczne badania 
i rehabilitacje. Efekt jest taki, ¿e 
poruszam siê prawie samodziel-
nie, przy pomocy balkonika lub 
na d³u¿sze dystanse wózkiem. 
Dziêki jej namowom pojecha³am 
pierwszy raz na wakacje dla cho-
rych. Towarzystwo jednak nie by-
³o w moim wieku, mia³am wtedy 
zaledwie 9 lat. Tam pozna³am 
wolontariuszki i jedna z nich za-
bra³a mnie rok póŸniej na wakacje 
dla m³odzie¿y, gdzie rokrocznie 
jeŸdzi³am i spêdza³am 10 dni cu-
downych wakacji. W liceum wy-
ci¹gnê³a mnie na spotkanie grupy, 
która - jak siê okaza³o - organizo-
wa³a wyjazd integracyjny do 
Anglii. Tam zawi¹za³y siê liczne 
przyjaŸnie i czêœæ z nich trwa do 
dziœ. Pozna³am, co to byæ osob¹ 
akceptowan¹ wœród obcych ludzi, 
jak byæ osob¹ niepe³nosprawn¹ 
tam. Skoñczy³am liceum, uda³o 
mi siê znaleŸæ pracê i teraz ju¿ 
jest 5 lat, jak pracujê w domu na 
komputerze.                                

Rok temu pozna³am dziewczynê, 
która pracuje w organizacji wolon-
tariackiej. Wymyœli³a sobie, ¿e 
osoba niepe³nosprawna równie¿ 
mo¿e byæ wolontariuszem i mo¿e 
wyje¿d¿aæ. Pocz¹tkowo mia³ byæ 
to roczny wolontariat za granic¹, 
ale ze wzglêdu na mój wiek do-
szliœmy do wniosku, i¿ tymczaso-
wo pojadê na tzw. krótkotermi-
nowy wyjazd. Wymyœli³am sobie, 
co bym chcia³a robiæ i szukaliœmy 
organizacji w Europie, która zech-
ce mnie przyj¹æ. Po nawet nied³u-
gim staraniu uda³o siê. W Irlandii 
znalaz³ siê pewien wariat, który 
powiedzia³: ,,O.K., to mo¿e siê 
udaæ i bêdzie to dla nas ciekawe 
doœwiadczenie’’. By³ tylko ma³y 
problem, poniewa¿ wyjazd powi-
nien trwaæ trzy tygodnie, a ja mia-
³am tylko dwutygodniowy projekt. 
Uda³o siê jednak zorganizowaæ 
dla mnie ostatni, trzeci, tydzieñ 
pobytu. Mieliœmy trzy dni w sumie, 
aby przygotowaæ mój wyjazd, 
czyli bilet lotniczy i kilka innych 
wiadomych rzeczy. Tak siê szczê-
œliwie zdarzy³o, ¿e urlop mia³am
zaplanowany od jakiegoœ czasu 
w takim w³aœnie terminie, w któ-
rym wypad³ mój wyjazd, czyli 

.

 

6 wolontariuszy by³am jedyn¹ 
osob¹ niepe³nosprawn¹. Naro-
dowoœci by³y ró¿ne lecz wiek po-
dobny. Oœrodek, w którym mieliœ-
my pracowaæ - to coœ w rodzaju 
rezerwatu przyrodniczego. Tam 
dzieci uczy³y siê ekologii, pozna-
wa³y roœliny, uczy³y siê, jak segre-
gowaæ œmieci, jak dbaæ o œrodo-
wisko i otaczaj¹c¹ je zieleñ. Na-
sza praca polega³a g³ównie na 
porz¹dkowaniu terenu z chwas-
tów, od¿ywianiu ma³ych drzewek 
,,witaminkami’’. Dano mi sekator 
do obcinania ga³êzi oraz grabie 
do oczyszczenia trawy i nie 
przeszkadza³o to, i¿ jestem na 
wózku. Jednak praca nie by³a na 
terenie naszego miejsca pobytu, 
trzeba by³o iœæ oko³o dwa kilo-
metry ze sprzêtem, a na dodatek 
mieliœmy do pokonania olbrzymi¹ 
górê. Zawsze mog³am liczyæ na 
pomoc w jej pokonaniu. By³o 
trzech ch³opaków, którzy - choæ 
nie musieli - zawsze s³u¿yli po-
moc¹ i nigdy nic z³ego mi nie po-
wiedzieli. Gdy prace by³y za trud-
ne, abym mog³a w nich uczestni-
czyæ, zawsze mog³am liczyæ na 
pracê w biurze na miejscu oraz 
w kuchni, poniewa¿ tam równie¿ 
mia³am balkonik i kuchenne me-
ble, mog³am swobodnie siê poru-
szaæ i zazwyczaj do mnie nale¿a³ 
obowi¹zek gotowania obiadoko-
lacji. Razem chodziliœmy do pu-
bów, razem zwiedziliœmy miasto 
Bre nad Morzem Irlandzkim, ra-
zem wybraliœmy siê do Dublina, 
gdzie zwiedzaliœmy muzeum, ga-
leriê narodow¹. Wybraliœmy siê 
te¿, aby zwiedziæ stare zamczys-
ko i ruiny w Glendalough. Wszy-
stko robiliœmy razem. Dogadywa-
liœmy siê bardzo dobrze, podszko-
li³am swój jêzyk angielski.           
   
Czas mija³ niestety za szybko. 
Gdy musieliœmy siê rozstaæ, 

.

 
w czerwcu. Pierwszy raz lecia³am 
sama, by³am ca³kowicie zdana na 
siebie i na ludzi, którzy pracuj¹ na 
lotnisku. Œwiat z góry wygl¹da 
bardzo fajnie, a chmury na niebie 
s¹ przepiêkne w minusowej tem-
peraturze.                                   

Szczêœliwie dotar³am do Irlandii. 
Moim oczom ukaza³y siê góry 
wieczorow¹ por¹. PrzyjaŸnie na-
stawieni ludzie i moja przewodni-
czka z tamtejszego wolontariatu. 
Zawioz³a mnie do noclegowni, 
pomog³a siê zameldowaæ i umó-
wi³yœmy siê na nastêpny dzieñ. 
W po³udnie dnia nastêpnego do-
starczono mnie do miejsca doce-
lowego. Okaza³o siê, i¿ w gronie

.

 

by³y ³zy. Dwoje wolontariuszy wró-
ci³o do domu, pozosta³a trójka ru-
szy³a na zwiedzanie Irlandii, a ja 
na podbój kolejnego miejsca pracy 
wolontariackiej. Wróci³am do sto-
licy Irlandii, odprowadzono mnie 
na poci¹g i pojecha³am sobie na 
œrodek wyspy. Tam czeka³ na 
mnie kierownik oœrodka dla osób 
niepe³nosprawnych, w którym 
urz¹dzane s¹ wakacje dwutygod-
niowe lub tez dwu-, trzydniowe 
wypady. Równie¿ i tam pozna³am 
mi³ych i przyjaznych ludzi, zarów-
no tam pracuj¹cych, jak i kilka 
grup, które w miêdzyczasie przy-
jecha³y. Wywioz³am  stamt¹d kilka 
przyjaŸni, niezapomniane prze¿y-
cia i mi³oœæ do ¿ywej, zazwyczaj 
gitarowej, irlandzkiej muzyki.           

     Wzmocni³am siê w wierze w ludz-
     k¹ dobroæ i w tolerancjê. Chcia³a-

      bym bardzo,aby równie¿w Polsce
     by³o wiêcej tolerancji dla osób nie-

   pe³nosprawnych. Aby osoby nie-
    pe³nosprawne wierzy³y w siebie

        i w swe mo¿liwoœci, w to, ¿e mog¹
     coœ osi¹gn¹æ, a nie tylko siedzieæ

      w domu.Aby po prostu by³y trakto-
   wane jak NORMALNY PE£NO-

                       WARTOŒCIOWY CZ£OWIEK.

     
¯yczê te¿ ka¿demu takiej Mamy,                                     
jak¹ ja mam.

                              
          

.

.

Klub Garnizonowy
„DOM ¯O£NIERZA”

Teatr Grodzki
 
do rozmowy i o postawienie wa¿-
nych pytañ: co ka¿dy z nas mo¿e 
zrobiæ, by nie by³o miejsca na spo-
³eczn¹ marginalizacjê, na podzia³y 
w naszym najbli¿szym œrodowisku.
A tak¿e o pokazywanie dobrych, 
m¹drych i piêknych inicjatyw 
i o prezentacjê twórczoœci osób
niepe³nosprawnych, w bardzo sze-
rokim rozumieniu pojêcia niepe³-
nosprawnoœci. Pierwszym i naj-
wa¿niejszym adresatem „Jesteœ-
my” s¹ od pocz¹tku ludzie m³odzi, 
którzy w³¹czyli siê aktywnie do 
wspó³tworzenia profilu gazety. 
Pismo wydawane jest od 2002 ro-
ku, ukazuje siê nieregularnie 
i wci¹¿ szuka swojego w³asnego 
kszta³tu. Niniejszy numer powsta³ 
pod has³em: „Jacy jesteœmy?”.                                                                                                  

Bielskie Stowarzyszenie Artystycz-
ne Teatr Grodzki  powsta³o 
w Bielsku-Bia³ej w 1999 roku. 
Skupia artystów, pedagogów i ani-
matorów kultury zaanga¿owanych 
w teatraln¹ pracê warsztatow¹ 
z dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi 
z tzw. grup dysfunkcyjnych - œro-
dowisk doœwiadczonych i zagro-
¿onych patologiami spo³ecznymi, 
dotkniêtych bied¹, chorob¹, cier-
pieniem i przemoc¹, osób upoœle-
dzonych fizycznie i umys³owo, wy-
³¹czonych z wielu dziedzin ¿ycia. 
„Jesteœmy” powsta³o z potrzeby 
dzielenia siê doœwiadczeniami, 
które s¹ udzia³em Teatru Grodz-
kiego na co dzieñ. Chodzi³o nam 
o oswajanie z innoœci¹ i budzenie 
wra¿liwoœci, o stworzenie okazji
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