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Odby³y siê w Grudzi¹dzu
 w dniach 28-30 listopada
z udzia³em twórców niepe³-

nosprawnych z Polski, Bu³garii,
Bia³orusi, Ukrainy i cz³onków Rady
Programowej �Teatru ¯ycia� im. ks.
biskupa Jana Chrapka. Jej trzon stanowi¹
postaci znane z estrady, sceny, twórczo-
�ci literackiej i plastycznej. W�ród nich:
Ernest Bryll, Miros³aw Czy¿ykiewicz,
Krzysztof Daukszewicz, Zbigniew
Poliszczuk, Henryk Wojciechowski,
Tadeusz Wo�niak, Stanis³aw Jasku³ka �
prowadz¹cy warsztaty poetycko-muzycz-
ne oraz Krzysztof Wachowiak, Jacek
Frankowski, Grzegorz Sprusik, Maciej
Pietrzyk � prowadz¹cy warsztaty pla-
styczne. Wielkie indywidualno�ci, jed-
nostki nietuzinkowe i niezwyk³e, tak jak
niezwyk³a jest idea �Teatru ̄ ycia� � pro-
gramu twórczej opiekii wspierania
rozwoju artystycznego uzdolnionych
niepe³nosprawnych.

Panowie ci, owszem, dostojni i zna-
ni, ale przede wszystkim oddani temu, co
robi¹. Nie samo zasiadanie w Radzie by³o
dla nich najwa¿niejsze, ale praca, która
siê za tym urzêdem kry³a � tak orzekli
chórem, jednog³o�nie. Harmonogram
zajêæ by³ napiêty, aczkolwiek nieforsu-
j¹cy. Jak sama nazwa tego wydarzenia
wskazuje, by³y to warsztaty � czyli pro-
wadzenie ich mia³o charakter interaktyw-
ny. Zajêcia prowadzone by³y w teatrze,
w Klubie Akcent oraz... w jednostce
wojskowej, która co prawda ze sztuk¹
w dok³adnym tego s³owa znaczeniu ma
ma³o wspólnego, ale tam odbywa³y siê
zawody sportowe przygotowuj¹ce do
fina³owych rozgrywek w tenisie sto³o-
wym i strzelectwie sportowym. By³a to
impreza towarzysz¹ca Warsztatom
Artystycznym.

Ich uczestnicy indywidualnie przedsta-
wiali w³asne utwory. Po ka¿dym wystêpie
�delikwent� schodzi³ z wysoko�ci sceny

na niziny i zasiadaj¹c przed szacownym
gronem Rady wys³uchiwa³ opinii na te-
mat tego, co i w jaki sposób zaprezento-
wa³. Tzw. poprawno�æ polityczna nie
obowi¹zywa³a. Pada³y s³owa pochlebne,

ale by³a te¿ krytyka � oczywi�cie kon-
struktywna. Spotka³a siê z najwiêkszym
entuzjazmem artystów, bo dowodzi³a, ¿e
ich twórczo�æ nie pozosta³a obojêtna dla
odbiorców. Nikt nie chcia³ ich g³askaæ po
g³owie w akompaniamencie komplemen-
tów, aby nie uraziæ � tylko rzeczowo
i profesjonalnie wskazywano im pewne
niedoci¹gniêcia. Równie¿ plastycy nie
byli traktowani ulgowo. Prowadz¹cy
zajêcia byli równie pomocni co obiek-
tywni w swoich radach.

Taka forma prowadzenia warsztatów
mia³a na celu zapoznanie siê z dorobkiem
artystycznym uczestników imprezy,
ocenê kierunku i celu podjêtych dzia³añ
twórczych oraz spójno�ci zamierzeñ
z mo¿liwo�ciami, jak i w³a�ciwym
doborem repertuaru. Rozmowa po pre-
zentacji dotyczy³a rozpoznania
problemów zwi¹zanych z procesem
tworzenia utworu oraz narzêdzi i warsz-
tatu, za pomoc¹ których zosta³ przedsta-
wiony.

MIÊDZYNARODOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Jak jedna rodzina
� Otaczamy sta³¹ opiek¹ najzdolniejszych, bêdziemy k³adli nacisk  na ich rozwój, m.in. poprzez

konsultacje, spotkania z instruktorami, pedagogami. Ju¿ najbli¿sze warsztaty artystyczne bêd¹ okazj¹ do
wymiany do�wiadczeñ � tak Krystyna Grabowska, prezes Centrum Rehabilitacji �Start� w Grudzi¹dzu,
organizator dorocznego Przegl¹du Twórczo�ci Artystycznej Niepe³nosprawnych OPTAN zapowiedzia³a

kolejn¹ imprezê. By³y ni¹ Miêdzynarodowe Warsztaty Artystyczne z wystaw¹ twórczo�ci plastycznej
i widowiskiem poetycko-muzycznym, organizowane w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób

Niepe³nosprawnych.
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Krystyna Grabowska i Ernest Bryll

Zajêcia prowadzi Jacek Frankowski



37

Uwieñczeniem spotkania by³o wido-
wisko poetycko-muzyczne, wystawiane
na deskach teatru z udzia³em wszystkich
uczestników Warsztatów. Zadziwiaj¹ce
jest, ¿e przygotowania do przedstawie-
nia trwa³y zaledwie pó³ dnia i powsta³o
ono na bazie prezentowanych wcze�niej
przez niepe³nosprawnych utworów
i scenek. Suma tych wszystkich w¹tków
u³o¿y³a siê zgrabnie we wzruszaj¹ce
przedstawienie� .

Efekty zmagañ plastycznych zosta³y
przedstawione na wystawie twórczo�ci
we foyer teatru i spotka³y siê z wielkim
zainteresowaniem nie tylko niepe³no-
sprawnych i ich rodzin.

Pytania postawione przy okazji
OPTAN-u o dalsze losy tego przedsiê-
wziêcia zyska³y tutaj swoj¹ odpowied�.
� Warsztaty artystyczne wykaza³y dobit-
nie, jak bardzo procentuje sta³a mo¿li-
wo�æ konsultacji i opieki twórców
z grup¹ warsztatow¹. Poziom artystycz-
ny reprezentowany przez niektórych

wykonawców mo¿na �mia³o nazwaæ profe-
sjonalnym, czego najlepszym dowodem jest
owacja na stoj¹co po fina³owym wystêpie �
powiedzia³a Krystyna Grabowska.

Warsztaty poza swoim statutowym zada-
niem spe³nia³y te¿ rolê integracyjn¹ i rekre-
acyjn¹. Wszystkie spotkania nios³y ze sob¹
ogromn¹ dawkê ciep³a i wzajemnej akcepta-
cji. Po raz pierwszy wykonawcy wystêpowa-
li w grupach, nie pojedynczo, co wyra�nie
wzmocni³o wiê� miêdzy nimi i poczucie
odpowiedzialno�ci za wspólny program.
W trakcie widowiska powstawa³ nascenie ob-
raz na p³ótnie � by³ to zatem swoisty happe-
ning. Tworzy³ go Jerzy Omelczuk, artysta ma-
luj¹cy ustami, cz³onek AMUN-u, a proces
jego powstawania by³ �podlg¹dany� przez
kamerê i projektowany na du¿y ekran. Prace
plastyczne by³y jednocze�nie zmieniaj¹c¹ siê
scenografi¹ widowiska. Na tym  samym ekra-
nie pojawia³y siê ich projekcje i zbli¿enia
wykonawców z kamer telewizyjnych, które
rejestrowa³y program na potrzeby maj¹cego
powstaæfilmu dokumentalnego.
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� Najwa¿niejszym efektem ca³o�ci warsz-
tatów i widowiska � podkre�li³a prezes
Grabowska � wydaje siê byæ fakt zaistnienia
zespo³u w miejsce dotychczasowych indywi-
dualno�ci wspó³zawodnicz¹cych ze sob¹.
My�lê, ¿e jest to najwa¿niejsze osi¹gniêcie
Warsztatów Artystycznych i nale¿y je w przy-
sz³o�ci rozwijaæ szczególnie, nie tylko
ze wzglêdu na wzmocnienie wiêzi miêdzy
niepe³nosprawnymi. Wszêdzie � podsumowa-
³a � nawet na scenie jeste�my razem,
razem tworzymy, razem dzia³amy,
jeste�my jedn¹ rodzin¹.

Nastêpne Warsztaty Artystyczne dopiero
za 365 dni, ale �wiadomo�æ, ¿e maj¹ szansê
znów zaistnieæ bardzo cieszy. ¯yczymy,
kolejnych równie udanych, i orgranizatorom,
i uczestnikom.

Joanna Demska, Iwona Kucharska
fot. Centrum Rehabilitacji

                       �Start� Grudzi¹dz,
Piotr Bilski

Strzelanie - impreza towarzysz¹ca warsztatomStrzelanie - impreza towarzysz¹ca warsztatom�piewaj¹ przedstawicielki zespo³u �K¹bajn�


