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�wiadectwo
przezwyciê¿enia ograniczeñ

��cie¿ka, po której nikt nie chodzi, szybko zarasta traw¹. Trzeba �pieszyæ
�cie¿kami ¿ycia z mi³o�ci¹, by nie zaros³y traw¹ zapomnienia i obojêtno�ci�

ks. bp. Jan Chrapek

W dniach 8�11 wrze�nia
odby³ siê

w Grudzi¹dzu VIII
Ogólnopolski Przegl¹d

Twórczo�ci Artystycznej
Niepe³nosprawnych

OPTAN 2005,
zorganizowany przez
Centrum Rehabilitacji

im. biskupa Jana Chrapka
w Grudzi¹dzu.

OPTAN 2005

OPTAN ju¿ po raz ósmy zgromadzi³
niepe³nosprawnych twórców z ca³ej Pol-
ski, którzy, jak sami przyznaj¹, przy-
je¿d¿aj¹ tu nie po to, aby zdobyæ nagro-
dy, ale by dopracowaæ swój warsztat
i wiele siê nauczyæ. � A naprawdê jest od
kogo siê uczyæ, poniewa¿ na grudzi¹dz-
kim Przegl¹dzie nie jest trudno otrzeæ siê
o wielkiego cz³owieka � powiedzia³a
Krystyna Grabowska organizator impre-
zy � bowiem Radê Programow¹ Przegl¹-
du tworz¹ oraz w jury zasiadaj¹ wybitni
przedstawiciele kultury, dla których
OPTAN jest wyj¹tkowym i wa¿nym do-
�wiadczeniem, podczas którego maj¹
szansê oceniæ i nagrodziæ naprawdê wy-
j¹tkowych ludzi, czasem obdarzonych
prawdziwym talentem.

Formu³a OPTAN-u nie zamyka siê
na przes³uchaniach, wystawach i konkur-
sach, uczestnicy Przegl¹du maj¹ okazjê
uczestniczyæ w konsultacjach artystycz-
nych i warsztatach prowadzonych miêdzy
innymi przez Ernesta Brylla, El¿bietê
Jod³owsk¹, Stanis³awa Jasku³kê oraz
Franciszka Ma�luszczaka. Podczas tych
zajêæ mo¿na nie tylko zdobyæ autograf
mistrza, ale przede wszystkim z nim po-
rozmawiaæ, uzyskaæ szczer¹ ocenê swo-
jej twórczo�ci oraz zachêtê do dalszej
pracy. Tadeusz Wo�niak (juror w kon-
kursie piosenki) przyznaje, ¿e wskazów-
ki udzielane uczestnikom podczas
konsultacji s¹ przez nich wykorzystywa-
ne oraz dostrzegalne w ich  dalszym
artystycznym rozwoju.

Grzegorz Sprusik � cz³o-
nek jury konkursu plastyczne-
go � uwa¿a, ¿e istot¹ Przegl¹-
du nie powinny byæ nagrody,
ale zachêta i motywacja do po-
dejmowania dalszych dzia³añ
twórczych.  � Ka¿da praca ma
w sobie co� wyj¹tkowego,
dzie³a te s¹ efektem pracy
g³ównie artystycznej, ale
i fizycznej � podkre�li³ juror �
s¹ one wizualizacj¹ przezwy-
ciê¿enia bardzo wielu fizycz-
nych i mentalnych ograniczeñ

i pewnie dziêki temu prace, które trafiaj¹
na Przegl¹d, s¹ tak wyj¹tkowe. Natomiast
o tym,  ¿e dla wielu osób twórczo�æ
plastyczna, nawet w skromnym wydaniu,
jest zrozumieniem swego ¿ycia, a zara-
zem prób¹ opisania i ob³askawienia
�wiata przez stworzenie jego wizerunku
w³asnymi �rodkami, przypomnia³
Krzysztof Wachowiak � przewodnicz¹-
cy jury konkursu plastycznego.

OPTAN-owskie jury oceni³o poziom
tegorocznego Przegl¹du bardzo wysoko,
a oceniano twórczo�æ oko³o 120 niepe³-
nosprawnych artystów z ca³ego kraju.
Nagrody przyznano w czterech katego-
riach: teatralnej w konkursie pt. �Teatr
¿ycia�, plastycznej w konkursie pt.
�Rado�æ tworzenia rado�ci¹ ¿ycia�,

recytatorskiej w konkursie pt. �Widzimy
ten sam �wiat� oraz w kategorii wokal-
nej w konkursie pt. �Latarnia�.

Wieloletni¹ tradycj¹ Przegl¹du jest
niedzielny Koncert Galowy Laureatów,
który jest doskona³ym podsumowaniem
i uwieñczeniem ca³ej imprezy. Pozwala
on zaprezentowaæ siê najlepszym oraz
doskonale siê bawiæ pozosta³ym uczest-
nikom OPTAN-u, dla których chwile
spêdzone tutaj s¹ niezapomnianym prze-
¿yciem. OPTAN nie jest imprez¹ pole-
gaj¹c¹ na rozdaniu nagród i wrêczeniu
dyplomów i statuetek, ale jest wyj¹tko-
wym wydarzeniem, podczas którego
mo¿na spotkaæ wielu nietuzinkowych
ludzi, wiele siê nauczyæ, ale równie¿
doskonale siê bawiæ. Urszula i Zdzis³aw
Dudziñscy z Gdañska w tym roku przy-
jechali do Grudzi¹dza po raz czwarty.
S¹ tu g³ównie dlatego, ¿e � jak mówi¹ �
mog¹ zaprezentowaæ siebie poprzez
w³asn¹ twórczo�æ, nauczyæ siê czego�,

ulepszyæ swój warsztat,
ale tak¿e po to, aby poczuæ
tê niepowtarzaln¹ atmosferê,
spotkaæ starych przyjació³
i dobrze siê bawiæ we wspa-
nia³ym towarzystwie. Tak¿e
Damian z Bydgoszczy,

który wystawia swe prace w Grudzi¹dzu
od lat, nie wyobra¿a sobie, aby móg³
tê imprezê pomin¹æ, i tak dzieje siê
z wiêkszo�ci¹ uczestników, bowiem kto
raz we�mie udzia³ w Przegl¹dzie, wraca
tu za rok.

Podczas tegorocznego Przegl¹du
wyró¿nieni zostali nie tylko jego niepe³-
nosprawni uczestnicy, niedzielna Gala
Laureatów OPTAN 2005 zosta³a poprze-
dzona wspania³ym wstêpem � Krystyna
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KONKURS PLASTYCZNY
pt. �Rado�æ tworzenia rado�ci¹ ¿ycia�
I � Marcin Schubert (Toruñ)
II � Henryk ¯arski (Bojanowo)
III � Karolina Baran (Toruñ)
Wyró¿nienia: Ireneusz Betlewicz, El¿bieta Cepil,
Micha³ Hawe³ko
KONKURS TEATRALNY pt. �Teatr ¿ycia�
I � zespó³ teatralny �Za kurtyn¹� (Gdañsk)
II � zespó³ teatralny �Miêdzy wierszami�(Toruñ)
III � zespó³ teatralny �Bratanki� (Toruñ)
KONKURS RECYTATORSKI
pt. �Widzimy ten sam �wiat�
I � Krystyna Korolczuk (Bia³ystok)
II � Waldemar Garbo� (Nowa Dêba)
Wyró¿nienia: Barbara Chutkowska, Janusz
Kamiñski, Szczepan Kara�
KONKURS PIOSENKARSKI pt. �Latarnia�
GRAND PRIX Dzieci Papy (Owiñska)
I � Katarzyna Maliszewska (Gdañsk)
II � Ryszard Manias (Gdynia)
III � Krzysztof Szymaszek (Bieruñ Nowy)
III � Angela Wawrzyk (Czelad�)
Wyró¿nienia: Patrycja i Pawe³ Bogda³a,
Katarzyna Maliszewska, Armand Perykietko,
Marta Rogalska

Konkurs Recytatorski i Piosenkarski
Ernest Bryll � przewodnicz¹cy

El¿bieta Jod³owska
Henryk Wojciechowski

Tadeusz Wo�niak

Konkurs Plastyczny
Krzysztof Wachowiak � przewodnicz¹cy

Franciszek Ma�luszczak
Grzegorz Sprusik

Konkurs Teatralny
Andrzej Jakimiec � przewodnicz¹cy

Stanis³aw Jasku³ka

JURY OPTAN 2005

Grabowska, Ernest Bryll i Tadeusz
Wo�niak zostali uhonorowani przez
przedstawicieli Kapitu³y konkursu
�Piêkniejsza Polska� wyró¿nieniami
i statuetkami, a Grzegorz Sprusik Nagrod¹
im. ks. bp. Jana Chrapka za ca³okszta³t
twórczo�ci.

Joanna Zarzycka
fot. Autorka, Centrum Rehabilitacji

Prezes Krystyna Grabowska, gospodarz imprezy
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