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Ma∏gorzata Czerwiƒska

NIEWIDOMI W KULTURZE – PROBLEM 
INTERDYSCYPLINARNY. ZAMIAST
WST¢PU

Problematyka „obecnoÊci” osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià wzroku w kulturze jest zagadnieniem in-
terdyscyplinarnym do wieloaspektowych rozwa˝aƒ:
kulturoznawczych, pedagogicznych, psychologicz-
nych, historycznych, socjologicznych, dotyczàcych
równie˝ arteterapii, historii sztuki, estetyki. Niestety,
dorobek piÊmienniczy wzmiankowanej problematyki
jest skromny. Tworzà go przede wszystkim artyku∏y
rozproszone g∏ównie w czasopismach wydawanych
przez Polski Zwiàzek Niewidomych oraz nieliczne
rozdzia∏y w naukowych pracach zbiorowych z zakre-
su pedagogiki, psychologii, kulturoterapii. Stàd te˝
przygotowanie odr´bnej publikacji, w ca∏oÊci po-
Êwi´conej sygnalizowanej tematyce, wydaje si´
w pe∏ni uzasadnione. Równie istotnà motywacj´ dla
podj´tych prac edytorskich odnaleêç mo˝na w prak-
tycznym wymiarze rehabilitacji osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià wzroku. Kultura, jej animacja oraz bier-
ne, a zw∏aszcza czynne w niej uczestnictwo – jako
elementy rehabilitacji spo∏ecznej – sà obecnie alter-
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natywà dla koƒczàcej si´ niejednokrotnie niepowo-
dzeniem (z powodu transformacji ustrojowo-gospo-
darczej) rehabilitacji zawodowej.

InterdyscyplinarnoÊç sygnalizowanej problema-
tyki rodzi wiele pytaƒ: Jakie psychospo∏eczne kon-
sekwencje ma niepe∏nosprawnoÊç wzroku? Czy
twórczoÊç osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku jest
bli˝sza terapii czy sztuce? Jakie znaczenie dla reha-
bilitacji osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku ma
sztuka i za pomocà jakich metod terapeutycznych
jest wykorzystywana? Jakich rozwiàzaƒ organiza-
cyjnych dopracowano si´ w obszarze animacji kul-
tury wÊród osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku?
Jaki jest dorobek edukacji artystycznej osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià wzroku? Czym dla niewidomych
twórców jest ich dzia∏alnoÊç artystyczna – profesjà
czy sensem ˝ycia?

Wymienione kwestie zrodzi∏y potrzeb´ przygoto-
wania publikacji, uwzgl´dniajàcej wiele aspektów
wzmiankowanego tematu, z pokazaniem ich historii,
teraêniejszoÊci i perspektyw rozwoju. Do wspó∏pra-
cy zaproszono zatem specjalistów z zakresu tyflope-
dagogiki, rehabilitacji, pedagogiki kultury, edukacji
artystycznej, muzykologii, literaturoznawstwa, histo-
rii sztuki – majàcych bogate doÊwiadczenie zawodo-
we, dorobek naukowy i praktyczny. Autorzy repre-
zentujà oÊrodki akademickie i najwa˝niejsze instytu-
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cje zajmujàce si´ rehabilitacjà, edukacjà artystycznà
oraz uczestnictwem w kulturze osób niewidomych
i s∏abowidzàcych. Nie bez znaczenia jest fakt, ˝e
wÊród autorów publikacji znajdujà si´ równie˝ osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku, których dorobek na-
ukowy, praktyczny, artystyczny wzbogacany jest
osobistym doÊwiadczeniem – co niewàtpliwie pod-
nosi poziom kompetencji ich wypowiedzi. Stworze-
nie zespo∏u autorów, pracujàcych nad treÊcià niniej-
szej publikacji – nie by∏o ∏atwe, gdy˝ w skali kraju
mamy niewiele osób, których dorobek teoretyczno-
praktyczny w interesujàcym nas temacie, predesty-
nuje do merytorycznej, kompetentnej wypowiedzi
w zbiorowej publikacji.

Nie ma to jednak ujemnego wp∏ywu na wartoÊç
merytorycznà opracowania. 

Publikacja nie ma charakteru wyczerpujàcego
podr´cznika. Jest przeglàdem problematyki, uj´tej
w pi´ciu cz´Êciach, prowadzàcej Czytelnika od roz-
wa˝aƒ z zakresu tyflologii do kwestii profesjonalnego
uprawiania sztuki poprzez zagadnienia terapii sztukà,
animacji kultury, edukacji artystycznej. Publikacj´
rozpoczyna przeglàd problematyki z zakresu nauk
tyflologicznych (M. Papliƒska) oraz interdyscyplinar-
nej wiedzy o sztuce i twórczoÊci osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià wzroku (M. Czerwiƒska). W rozwa˝a-
niach nad miejscem sztuki w procesie rehabilitacji
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osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku skupiono si´
nad zagadnieniami: tyflomuzykoterapii (P. Cylulko),
terapii taƒcem (E. Dziedzic-Szeszu∏a), wizualizacji
w procesie terapii dzieci z dysfunkcjà wzroku (J. G∏a-
dyszewska-Cylulko) oraz aktywnoÊci twórczej osób
g∏uchoniewidomych (M. Zaorska). Problematyk´ ani-
macji kultury omówiono, prezentujàc przyk∏adowe
rozwiàzania organizacyjne: kieleckie Krajowe Cen-
trum Kultury PZN (A. Szostak), warszawski Klub
TwórczoÊci „˚ar” (I. Stopierzyƒska-Siek), bydgoski
OKATiK (H. Skonieczka), warszawskie Towarzystwo
Muzyczne im. Edwina Kowalika (H. Milewska). W ra-
mach problematyki edukacji artystycznej osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià wzroku poruszono kwesti´ rozwo-
ju s∏uchu muzycznego u osób niewidomych (E. Ju-
trzyna) oraz zaprezentowano dzia∏alnoÊç dwóch
szkó∏ muzycznych – w Laskach (M. Kasperska) oraz
w Krakowie – realizujàcej integracyjny model eduka-
cji muzycznej dzieci i m∏odzie˝y z niepe∏nosprawno-
Êcià wzroku i pe∏nosprawnych (W. Król). Publikacj´
koƒczà rozwa˝ania nad twórczoÊcià osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià wzroku w zakresie: literatury (M. Czer-
wiƒska), muzyki (H. Milewska), sztuk plastycznych
(M. Rumin). 

Tak zakreÊlony obszar tematyczny pozwala
mieç nadziej´, ˝e publikacja zainteresuje tyflopeda-
gogów, pedagogów kultury, specjalistów z zakresu
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animacji spo∏eczno-kulturalnej, historii sztuki itp.,
praktyków, studentów, a ponadto – wzbogaci doro-
bek naukowy tyflopedagogiki, pedagogiki kultury,
kulturoznawstwa. Redaktorowi tomu i jego Wspó∏-
autorom towarzyszy nadzieja, ˝e publikacja ta za-
ch´ci do dalszych dociekaƒ interdyscyplinarnych,
zw∏aszcza w obszarach badawczych nie obj´tych
niniejszym opracowaniem, np. dzia∏alnoÊç oÊrod-
ków szkolno-wychowawczych w zakresie edukacji
kulturalnej dzieci i m∏odzie˝y z niepe∏nosprawno-
Êcià wzroku, aktywnoÊç okr´gów i kó∏ terenowych
PZN w zakresie animacji spo∏eczno-kulturalnej, ob-
s∏uga osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku przez in-
stytucje kultury (np. muzea, teatry, galerie sztuki
itp.). Wskazane by∏yby równie˝, zrealizowane na
du˝ej grupie badawczej, badania nad psychospo-
∏ecznymi uwarunkowaniami oraz formami uczest-
nictwa w kulturze osób z niepe∏nosprawnoÊcià
wzroku.

Ponadto pragniemy wierzyç, ˝e publikacja niniej-
sza stanie si´ inspiracjà dla specjalistów z zakresu
edukacji artystycznej i animacji kultury do podejmo-
wania pracy w spo∏ecznoÊci osób z niepe∏nospraw-
noÊcià wzroku.
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I. MI¢DZY WIEDZÑ 
O NIEWIDOMYCH A WIEDZÑ
O TWÓRCZOÂCI I SZTUCE

– PRZEGLÑD PROBLEMATYKI

Ma∏gorzata Papliƒska

NIEPE¸NOSPRAWNOÂå WZROKU 
I JEJ PSYCHOSPO¸ECZNA SPECYFIKA

Wprowadzenie
Czy rodzimy si´ z umiej´tnoÊcià widzenia? Zna-

czenia zmys∏u wzroku nie da si´ przeceniç. Jego
ogromna rola przejawia si´ w orientowaniu si´
w przestrzeni (warunkujàcego samodzielne, bez-
pieczne poruszanie si´), w poznawaniu rzeczywisto-
Êci (przedmiotów, ludzi, zwierzàt, zjawisk) oraz
w kszta∏towaniu i wykonywaniu praktycznych czyn-
noÊci, opartych na koordynacji wzrokowo-ruchowej
(poczàwszy od prostych czynnoÊci ˝ycia codzienne-
go, takich jak: toaleta, samoobs∏uga, po bardzo z∏o-
˝one, np. czytanie i pisanie). Jak podkreÊla T. Majew-
ski (2001 s.15), nauka tych umiej´tnoÊci w znacznym
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stopniu bazuje na obserwacji i demonstracji, a ich
praktyczne wykonanie oparte jest na mechanizmie,
w którym wzrok pe∏ni funkcj´ orientacyjnà, kierujàcà
i kontrolujàcà poprawnoÊç ich przebiegu.

Wzrok odgrywa wa˝nà rol´ w ˝yciu cz∏owieka,
ale czy rodzimy si´ z umiej´tnoÊcià widzenia? Odpo-
wiedzi nale˝y szukaç w za∏o˝eniach sformu∏owanych
przez N. Barrag´ (za: Walkiewicz 2005 s. 126):

–  umiej´tnoÊç widzenia nie jest wrodzona i jej
rozwój nie przebiega automatycznie;

– umiej´tnoÊç widzenia nie jest wyznaczana wy-
∏àcznie przez ostroÊç wzroku i nie mo˝e byç
oceniana jedynie na tej podstawie;

– umiej´tnoÊç widzenia i funkcjonowanie wzro-
kowe nie sà wyznaczane wy∏àcznie przez ro-
dzaj i stopieƒ schorzenia lub uszkodzenia
uk∏adu wzrokowego;

– umiej´tnoÊci widzenia i sprawnoÊci w pos∏ugi-
waniu si´ wzrokiem mo˝na si´ nauczyç, po-
przez wykonywanie odpowiednio zaplanowa-
nych çwiczeƒ, wymagajàcych u˝ycia wzroku.

Umiej´tnoÊç widzenia nie jest nam dana w chwi-
li narodzin, ale widzàce dzieci, stymulowane przez
bodêce p∏ynàce z otoczenia, w sposób spontaniczny
uczà si´ korzystania ze wzroku i dzi´ki temu stopnio-
wo opanowujà kolejne umiej´tnoÊci wzrokowe. Dzie-
ci s∏abowidzàce, jak podkreÊla M. Walkiewicz-Krutak
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(2008 s.14), aby mog∏y korzystaç ze swego, cz´sto
w powa˝nym stopniu os∏abionego widzenia, powin-
ny byç poddawane systematycznej stymulacji wzro-
kowej, prowadzonej od pierwszych tygodni ˝ycia
dziecka. W przeciwnym razie cz´sto pozostajà funk-
cjonalnie niewidome. Mo˝e to doprowadziç do tzw.
„funkcjonalnej Êlepoty”, czyli stanu, kiedy istnia∏y pew-
ne mo˝liwoÊci wzrokowe, a nikt nie pokaza∏ dziecku,
jak je wykorzystywaç na co dzieƒ, nie podj´to próby
stymulowania wzroku, a tym samym rozwijania umie-
j´tnoÊci widzenia. Wówczas jest du˝e prawdopodo-
bieƒstwo, ˝e osoba ta, jako starsze dziecko i jako do-
ros∏y cz∏owiek, prawdopodobnie ju˝ nie nauczy si´
patrzeç i zawsze b´dzie pos∏ugiwaç si´ tylko dotyko-
wymi i s∏uchowymi schematami poznawania Êwiata
(Walkiewicz-Krutak 2008 s. 14).

Warto pami´taç równie˝ o tym, ˝e warunkiem
prawid∏owego widzenia jest nie tylko sprawnie dzia-
∏ajàcy uk∏ad wzrokowy – który odbiera (oko), przewo-
dzi (nerw i droga wzrokowa) oraz przetwarza i inter-
pretuje (mózg) informacje wzrokowe – ale równie˝
obecnoÊç Êwiat∏a i obiektów wzrokowych, na które
mo˝na patrzeç (Adamowicz-Hummel 2001 s. 36).

Czy osoba niewidoma nic nie widzi? 
Zdaniem R. Walthes (2007 s. 40), klasyfikacje sà

próbà znalezienia jednolitej definicji i jednolitego j´-
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zyka dla obserwowanych odmiennoÊci i opierajà si´
na umownych aspektach zaliczanych do danego fe-
nomenu.

Medyczno-socjalno-prawne klasyfikacje niewi-
dzenia i s∏abowzrocznoÊci opierajà si´ g∏ównie na
mierzalnych parametrach, m.in. ostroÊci wzroku i po-
lu widzenia. D. Gorajewska i M. Papliƒska (2007 s.
68), powo∏ujàc si´ na wytyczne w diagnozie medycz-
nej, przytaczajà definicj´ osoby niewidomej jako tej,
która ma bardzo du˝e ubytki w polu widzenia lub
w zakresie percepcji bodêców; jest to osoba bez po-
czucia Êwiat∏a lub z poczuciem Êwiat∏a i rzutowa-
niem, albo z takà ostroÊcià widzenia, ˝e pozwala ona
jedynie na zauwa˝enie ruchu r´ki przed okiem. We-
d∏ug Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), niewido-
mà jest osoba z ostroÊcià widzenia mniejszà ni˝ 3/60
(lub równowartoÊcià 0,05) w lepszym oku z najlepszà
korekcjà lub posiadajàca pole widzenia w obu oczach
ograniczone do 10 stopni od punktu fiksacji (Glossary
2004). 

Jednym z kryteriów klasyfikacji niewidzenia jest
czas uszkodzenia wzroku, dzi´ki któremu istnieje wy-
raêne rozró˝nienie poj´ç: niewidomy i ociemnia∏y. Ja-
ko ociemnia∏à okreÊla si´ osob´, która straci∏a wzrok
po 5. roku ˝ycia i pami´ta obrazy wzrokowe. Niewi-
domym jest cz∏owiek, który nie widzi od urodzenia
lub straci∏ wzrok przed 5. rokiem ˝ycia.
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Z powy˝szych klasyfikacji wynika, ˝e za niewido-
mego mo˝e byç uznany zarówno cz∏owiek, który ca∏-
kowicie nie widzi od urodzenia (nie odbiera ˝adnych
bodêców wzrokowych) i ten, który ma tzw. poczucie
Êwiat∏a (zauwa˝a Êwiat∏o i jego brak, czasem lokalizu-
je êród∏o Êwiat∏a), jak i ten, którego mo˝liwoÊci wzro-
kowe pozwalajà na zauwa˝enie ruchu r´ki przed
okiem, a nawet policzenie palców. Niewidomà jest
tak˝e osoba, u której nie ostroÊç a pole widzenia,
ograniczone do niewielkiego obszaru, powoduje, ˝e
g∏ównà technikà funkcjonowania b´dzie technika
bezwzrokowa. 

WÊród niepe∏nosprawnoÊci zwiàzanej z widze-
niem wyst´pujà równie˝ takie, które nie dotyczà
uszkodzeƒ struktury oka, ale zaburzonego funkcjo-
nowania kory wzrokowej, a ÊciÊlej tych jej cz´Êci, któ-
re odpowiadajà za analizowanie i interpretowanie in-
formacji wzrokowych. W piÊmiennictwie istniejà ró˝-
ne okreÊlenia dotyczàce zaburzeƒ widzenia pocho-
dzenia mózgowego. Gdy schorzenie dotyczy tylko
kory mózgowej, mówimy o tzw. Êlepocie korowej,
czyli upoÊledzeniu widzenia pochodzenia korowego
(Krawczyk za: Papliƒska 2007 s. 69), które jest naj-
cz´Êciej wynikiem uszkodzenia mózgu u osób doro-
s∏ych. Zdaniem M. Walkiewicz-Krutak (za: Papliƒska
2007 s. 69), korowe uszkodzenie widzenia mo˝e byç
przejÊciowym lub trwa∏ym uszkodzeniem wzroku,

16



spowodowanym zaburzeniami w poza ga∏kowej cz´-
Êci uk∏adu wzrokowego. Uszkodzenie widzenia waha
si´ od os∏abienia widzenia w ró˝nym stopniu do ca∏-
kowitego niewidzenia.

Pomi´dzy Êwiatem niewidomych a widzàcych 
– kim sà osoby s∏abowidzàce?

Populacja osób s∏abowidzàcych jest bardzo
zró˝nicowana, ze wzgl´du na ró˝ny stopieƒ i rodzaj
uszkodzenia wzroku oraz indywidualne umiej´tnoÊci
wykorzystania posiadanego potencja∏u wzrokowego.
Zaburzenia widzenia u osób s∏abowidzàcych powo-
dujà, ˝e niedost´pny jest dla nich pe∏ny wizualny od-
biór rzeczywistoÊci. Majà problemy z prawid∏owym
spostrzeganiem barwy, jasnoÊci, kszta∏tu, wielkoÊci,
g∏´bi, perspektywy, ruchu, wymiarów przedmiotów
(d∏ugoÊci, wysokoÊci, szerokoÊci) itd. Dlatego te˝
cz´sto osoby te wykorzystujà do uzupe∏nienia infor-
macji wzrokowych inne nieuszkodzone zmys∏y, np.:
dotyk, s∏uch, a wi´c stosujà techniki z udzia∏em wzro-
ku i stosunkowo du˝ym uczestnictwem pozosta∏ych
zmys∏ów (Majewski 2001 s. 21). Bywa jednak i tak, ˝e
osoby s∏abowidzàce w zale˝noÊci od sytuacji i aktu-
alnych czynników zewn´trznych, takich jak np.
oÊwietlenie, kontrast jak i czynników wewn´trznych,
wykorzystujà techniki typowe dla osób widzàcych
lub stosujà techniki w∏aÊciwe osobom niewidomym. 
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Brak jednoznacznej charakterystyki grupy osób
ze s∏abowzrocznoÊcià i zwiàzana z tym heterogenicz-
noÊç potrzeb, prowadzi do sytuacji, w których osoby
te sà b∏´dnie identyfikowane przez otoczenie spo∏ecz-
ne jako pe∏nosprawne lub przeciwnie – ca∏kowicie nie-
widome, a ich zachowania sà postrzegane jako nie-
zrozumia∏e i dziwaczne (Czerwiƒska 2007 s. 44). 

Kim sà osoby s∏abowidzàce? Wed∏ug WHO, s∏a-
bowidzàca to osoba z ostroÊcià wzroku równà lub
wi´kszà ni˝ 3/60 (lub równowartoÊcià 0,05) a mniej-
szà ni˝ 6/18 (lub równowartoÊcià 0,3) w lepszym oku
po korekcji okularowej lub o polu widzenia ograni-
czonym do obszaru 20 stopni (http://www.who.int,
3.07.2008).

Z punktu widzenia rehabilitacyjnego i pedago-
gicznego, podejÊcie zorientowane tylko na ocenie
ostroÊci, pola widzenia, z pomini´ciem pozosta∏ych
funkcji wzrokowych, a przede wszystkim poziomu
funkcjonowania osoby z uszkodzonym wzrokiem –
nie mo˝e byç podstawà do podj´cia dzia∏aƒ uspraw-
niajàcych i stymulujàcych, poniewa˝, jak pisze R.
Walthes (2007 s. 43), dzieci z jednakowà ostroÊcià
widzenia mogà w zale˝noÊci od ogó∏u doÊwiadczeƒ
zachowywaç si´ ca∏kowicie odmiennie i wymagaç
zupe∏nie innych pomocy. Podobne jest podejÊcie A.
Adamowicz-Hummel (2008 s. 20), która proponuje,
aby niezale˝nie od obowiàzujàcych klasyfikacji stop-
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ni niepe∏nosprawnoÊci, przyjàç za A. Corn i A. Koenig
nast´pujàcà definicj´ funkcjonalnà osoby s∏abowi-
dzàcej: jest to osoba, która mimo okularów korekcyj-
nych, ma trudnoÊci z wykonywaniem czynnoÊci
wzrokowych, ale która mo˝e poprawiç swojà zdol-
noÊç wykonywania tych czynnoÊci poprzez wykorzy-
stanie wzrokowych metod kompensacyjnych, pomo-
cy u∏atwiajàcych widzenie i innych pomocy rehabili-
tacyjnych oraz poprzez dostosowanie Êrodowiska fi-
zycznego. 

Uszkodzenie wzroku a zjawisko kompensacji 
W literaturze tyflopsychologicznej du˝o miejsca

poÊwi´ca si´ dwóm rodzajom kompensacji: senso-
rycznej (okreÊlanej jako wikariat, zast´pstwo zmy-
s∏ów) i percepcyjnej (odwo∏ujàcej si´ do znacznie
szerszego kontekstu teorii psychologicznych). 

Z. S´kowska (1998) okreÊla kompensacj´ jako za-
st´powanie funkcji analizatora wzrokowego, umo˝li-
wiajàce niewidomym percepcj´ zjawisk oraz dajàcych
adekwatne, choç zubo˝one o elementy wizualne, od-
zwierciedlenie rzeczywistoÊci. Zdaniem K. Klimasiƒ-
skiego (1989 s. 12), kompensacja odnosi si´ najcz´-
Êciej do wyrównywania braków oraz utrudnieƒ w prze-
biegu i rozwoju procesów poznawczych. Poznawanie
Êwiata u niewidomych odbywa si´ za pomocà innych
zmys∏ów: s∏uchu, w´chu i dotyku, a s∏owo widzieç
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oznacza specjalny rodzaj percepcji. To usprawnianie
percepcyjne w obr´bie dotyku, s∏uchu, kinestezji,
w´chu umo˝liwia niewidomym poznawanie przed-
miotów i zjawisk, pozwala na ró˝norodnà dzia∏alnoÊç
praktycznà, orientacj´ przestrzennà (Kuczyƒska-
Kwapisz, Kwapisz 1996).

Kompensacja sensoryczna dokonuje si´ przez
wspó∏dzia∏anie wszystkich pozosta∏ych zmys∏ów,
pracujàcych zbiorowo w po∏àczeniu z procesami
wy˝szej analizy i syntezy korowej (S´kowska 1998 s.
138), a kompensacja wzroku jest tym pe∏niejsza, im
wi´cej strukturalnych po∏àczeƒ wytwarza si´ w zakre-
sie pozosta∏ych zmys∏ów. 

Wed∏ug B. Pietrulewicza (1983 s. 33), percepcja
niewidomego jest cz´Êciowa i zmuszony jest on do
pozostawania na poziomie reprezentacji, pe∏niàcych
funkcje kompensacyjnà. Reprezentacje te, zdaniem
M. Grzegorzewskiej (1989 s. 88), to wyobra˝enia su-
rogatowe (zast´pcze), b´dàce pewnymi substytuta-
mi psychicznymi tych treÊci poglàdowych, które lu-
dziom niewidomym w zupe∏noÊci lub cz´Êciowo sà
niedost´pne, a odgrywajà wa˝nà rol´ w kszta∏towa-
niu si´ ich wyobra˝eƒ i poj´ç. Wyró˝nia ona dwa ro-
dzaje wyobra˝eƒ zast´pczych. Pierwszy dotyczy sto-
sunków przestrzennych, których niewidomy nie mo-
˝e w sposób adekwatny ujàç albo ujmuje z wielkim
trudem. Ilustracjà mo˝e byç tu wypowiedê niewido-
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mego ucznia, przytoczona przez B. Marka (2008 s.
91): „Jak to mo˝liwe, ˝e widzisz wielkà gór´ przez
ma∏e okno?". Drugi rodzaj wyobra˝eƒ surogatowych
dotyczy Êwiat∏a i barwy oraz pewnych dystynktyw-
nych cech przedmiotów, których cz∏owiek niewidomy
nie mo˝e poznaç w sposób adekwatny do rzeczywi-
stoÊci, np. b∏yszczàcy, przezroczysty. Ilustracjà jest
wypowiedê niewidomego dziecka: „JeÊli widzisz
mnie przez zamkni´te okno, to dlaczego mówisz, ˝e
nie widzisz mnie przez Êcian´?” (Marek 2008 s. 91). 

Warto podkreÊliç, ˝e osoby niewidome pos∏ugujà
si´ poj´ciami odwo∏ujàcymi si´ do wizualnych cech
przedmiotów i zjawisk, a dzi´ki umiej´tnoÊci tworzenia
wyobra˝eƒ surogatowych, sà w stanie rozumieç oraz
wykorzystywaç je w sposób prawid∏owy i adekwatny.

Wp∏yw uszkodzenia wzroku na aktywnoÊç
cz∏owieka 

Funkcjonowanie osoby z uszkodzeniem wzroku
zale˝y od wielu czynników. Sà wÊród nich: czas i sto-
pieƒ utraty wzroku, rodzaj schorzenia i wynikajàce
z niego nast´pstwa, schorzenie sta∏e albo post´pujà-
ca utrata widzenia, czas rozpocz´cia rehabilitacji,
czynniki wewn´trzne (osobowoÊciowe), doÊwiadcze-
nie ˝yciowe, wsparcie rodziny i innych najbli˝szych. 

Umiej´tnoÊç dobrej orientacji w przestrzeni i lo-
komocji, aktywnoÊç w poznawaniu rzeczywistoÊci,
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opanowanie czynnoÊci samoobs∏ugowych oraz po-
s∏ugiwanie si´ systemem Braille’a – sà elementarny-
mi sk∏adnikami, pozwalajàcymi uzyskaç osobie nie-
widomej niezale˝noÊç. Pomóc mogà jej w tym nowe
technologie, które sprawiajà, ˝e brak wzroku powoli
przestaje byç przeszkodà w komunikacji z osobami
widzàcymi i dost´pnoÊci do tekstów czarnodruko-
wych, choç wcià˝ nie ma pe∏nego dost´pu do stan-
dardowych materia∏ów czytelniczych.

Jednym z g∏ównych problemów, wynikajàcych
z braku wzroku, wyst´pujàcych niezale˝nie od wie-
ku, jest samodzielne poruszanie si´ oraz orientacja
przestrzenna. Ma∏e dziecko, u którego wyst´puje
nie tylko l´k przed przestrzenià, ale i brak Êwiado-
moÊci istnienia obiektów w niej zawartych, opano-
wuje umiej´tnoÊç chodzenia póêniej ni˝ dzieci wi-
dzàce. Problem lokomocyjny u m∏odzie˝y i doro-
s∏ych wynika z trudnoÊci w poruszaniu si´ w niezna-
nym otoczeniu (podró˝owanie nowymi trasami,
z potrzebà przesiadania si´ do ró˝nych Êrodków lo-
komocji, koniecznoÊç zapami´tywania wielu szcze-
gó∏ów w odpowiedniej kolejnoÊci). Osoby s∏abowi-
dzàce, szczególnie z ograniczeniem pola widzenia
obwodowego (tzw. widzeniem lunetowym), majà
trudnoÊç we wzrokowym zbadaniu otoczenia tak,
aby uzyskaç informacje niezb´dne do bezpieczne-
go poruszania si´.
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Dzieci z powa˝nym uszkodzeniem wzroku tracà
wiele godzin mimowolnego uczenia si´ p∏ynàcego
z kana∏u wzrokowego, przez co muszà rozwijaç licz-
ne poj´cia na podstawie niepe∏nych informacji. Po-
trzebujà stymulacji oraz wsparcia w poznawaniu i ro-
zumieniu otoczenia, cz´sto przez „przyniesienie im
Êwiata do ràk”. 

Powa˝nym utrudnieniem w poznawaniu rzeczy-
wistoÊci przez osoby z dysfunkcjà wzroku jest eks-
ploracja bardzo du˝ych i niezwykle ma∏ych obiektów.
Osoby z obni˝onà ostroÊcià majà zmniejszonà zdol-
noÊç spostrzegania szczegó∏ów, nie widzà obiektów
o okreÊlonej wielkoÊci z odleg∏oÊci, z jakiej widzi oko
pe∏nosprawne. Du˝e obiekty, których rozmiar znacz-
nie przekracza zasi´g ramion, sprawiajà trudnoÊç
w ich poznaniu i identyfikowaniu. Rozpoznawanie
bardzo ma∏ych elementów (np. oglàdanych za po-
mocà lupy czy mikroskopu), których wielkoÊç znaj-
duje si´ poni˝ej progu wra˝liwoÊci dotykowej niewi-
domych i poni˝ej mo˝liwoÊci wzrokowych s∏abowi-
dzàcych, cz´sto jest niemo˝liwe. 

Z trudnoÊciami w poznawaniu przedmiotów i zja-
wisk przez osoby niewidome zwiàzane sà k∏opoty
w rozumieniu poj´ç, zw∏aszcza przestrzennych. Po-
czàtkowo dla niewidomych dzieci przestrzeƒ jest po-
strzegana jako kolejno nast´pujàce po sobie zdarze-
nia. Dziecko, przemieszczajàc si´, napotyka najpierw
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obiekt A, potem obiekt B, póêniej C itd. Napotykane
przedmioty pozostajà w umyÊle dziecka niewidome-
go w relacji czasowej, a nie przestrzennej wzgl´dem
niego i innych obiektów. Wynikajà z tego problemy
w rozumieniu poj´ç, odnoszàcych si´ do relacji cza-
sowo-przestrzennych. W zwiàzku z opóênionym prze-
mieszczaniem si´ i rozwojem s∏ownika, dzieci niewi-
dome póêniej, w porównaniu z dzieçmi widzàcymi,
rozumiejà i u˝ywajà okreÊleƒ odzwierciedlajàcych
stosunki przestrzenne (Papliƒska 2008 s. 15-16).

Brak lub powa˝ne os∏abienie wzroku uniemo˝li-
wia bàdê znacznie utrudnia uczenie si´ przez naÊla-
downictwo wykonywania czynnoÊci ˝ycia codzienne-
go. Wiele z nich wymaga opanowania rozmaitych
umiej´tnoÊci wst´pnych, typu: pos∏ugiwanie si´
obiema r´kami i koordynacja ruchowa, znajomoÊç
i rozumienie poj´ç. Osoby ociemnia∏e, które przed
utratà wzroku mia∏y ju˝ jakieÊ doÊwiadczenia, uczàc
si´ doboru alternatywnych sposobów wykonywania
okreÊlonych czynnoÊci, wykorzystujà w du˝ym stop-
niu pami´ç kinestetycznà. 

Najcz´stsze problemy w sferze psychicznej doty-
czà akceptacji niepe∏nosprawnoÊci. Problem ten cz´-
Êciej dotyka osób ociemnia∏ych, które straci∏y wzrok
nagle i nie potrafià wyobraziç sobie ˝ycia i funkcjono-
wania w nowej sytuacji. TrudnoÊci mogà pojawiaç si´
równie˝ w zaakceptowaniu mniejszych mo˝liwoÊci
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i wi´kszych ograniczeƒ, w porównaniu z osobami wi-
dzàcymi, np. w wykonywaniu pewnych zawodów
i czynnoÊci. Z obiektywnych ograniczeƒ wynika cz´-
sto bierna postawa osób z uszkodzeniem wzroku
oraz brak motywacji do podj´cia jakichkolwiek wysi∏-
ków, zmierzajàcych do przezwyci´˝enia trudnoÊci,
np. w zdobyciu wykszta∏cenia na miar´ swoich po-
trzeb i mo˝liwoÊci oraz podj´cia satysfakcjonujàcej
pracy. Odr´bnym zagadnieniem jest wstydzenie si´
niepe∏nosprawnoÊci. Problem ten dotyczy g∏ównie
m∏odzie˝y, ale niekiedy tak˝e osób doros∏ych. Brak
akceptacji w∏asnej niepe∏nosprawnoÊci prowadzi do
tego, ˝e osoba nie wykorzystuje efektywnie pomocy,
u∏atwiajàcych jej bezpieczne i sprawne funkcjonowa-
nie, np. poruszanie si´ z bia∏à laskà, pos∏ugiwanie si´
pomocami optycznymi (Papliƒska 2008). 

Wzrok jest najbardziej skutecznà drogà porozu-
miewania si´. Jego uszkodzenie wp∏ywa na komuni-
kacj´ poprzez niemo˝noÊç odczytania sygna∏ów po-
zawerbalnych i szybkà, adekwatnà reakcj´ na nie.
Brak lub os∏abienie widzenia ogranicza mo˝liwoÊç
inicjowania kontaktów interpersonalnych. To, w jaki
sposób cz∏owiek niewidomy radzi sobie w takich sy-
tuacjach, zale˝y przede wszystkim od indywidual-
nych cech osobowoÊci i wypracowanych sposobów
dzia∏ania, ale cz´sto sà one powodem poczucia sa-
motnoÊci. 
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Zakoƒczenie
Konkluzjà niniejszych rozwa˝aƒ niech b´dzie

opinia R. Walthes (2007 s. 60): „To raczej nie mo˝li-
woÊci, jakimi dysponujà ludzie niewidomi lub s∏abo-
widzàcy, sà przyczynà ograniczeƒ ich aktywnoÊci,
a fakt nieakceptowania ich przez Êwiat widzàcych. To
z kolei powoduje, ˝e owe aktywnoÊci nie mogà si´
rozwijaç. (…) Zarówno mo˝liwoÊci, jak i ograniczenia
rozwoju indywidualnych talentów opierajà si´ zawsze
na relacjach jednostki i otoczenia”. 
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Ma∏gorzata Czerwiƒska

TWÓRCZOÂå OSÓB 
Z NIEPE¸NOSPRAWNOÂCIÑ WZROKU –
MI¢DZY TERAPIÑ A SZTUKÑ. 
ROZWA˚ANIA INTERDYSCYPLINARNE

Wprowadzenie
Poszukujàc definicji poj´cia: „twórczoÊç osób

z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku”, mo˝emy stwierdziç,
˝e jest to aktywnoÊç, ekspresja twórcza (artystycz-
na), której przebieg i rezultaty (wytwory) rozciàgajà
si´ na kontinuum od wymiaru amatorskiego do pro-
fesjonalnego. Problematyk´ t´ rozwa˝aç nale˝y inter-
dyscyplinarnie, odwo∏ujàc si´ do wiedzy z zakresu
nie tylko nauk o sztuce, ale tak˝e: pedagogiki, psy-
chologii, estetyki, filozofii. Niestety, zagadnienie twór-
czoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku nie po-
siada wyczerpujàcej literatury przedmiotu. Natomiast
coraz bogatszy staje si´ dorobek praktyczny – za-
równo w sferze oddzia∏ywaƒ arteterapeutycznych,
jak i animacji twórczoÊci amatorskiej i profesjonalnej.

Wspó∏czesne spo∏eczeƒstwa nie wykszta∏ci∏y do
tej pory instytucji, które zaspokaja∏yby ca∏kowicie po-
trzeby osób niepe∏nosprawnych. Coraz trudniej przy-
chodzi osobom tym osiàgnàç poczucie samospe∏-
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nienia z samej nauki w szkole czy pracy. Zwracajà si´
wi´c ch´tnie ku innym formom ekspresji osobowo-
Êci. Poszukujà nowych pól eksploracji w∏asnych
mo˝liwoÊci. Coraz cz´Êciej takim w∏aÊnie polem ich
aktywnoÊci, poprzez którà zaspokajajà jednostkowe
aspiracje, staje si´ twórczoÊç i sztuka. Mo˝liwoÊç
uczestniczenia osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku
w kulturze poprzez twórczoÊç pe∏ni kilka wa˝nych
funkcji: terapeutycznà, rehabilitacyjnà, kulturowà
i samorealizacyjnà – zwiàzanà z sensem ˝ycia i reali-
zacjà najwy˝szych potrzeb.

PodmiotowoÊç, autorewalidacja, samorealizacja,
transgresja – u podstaw twórczoÊci osób 
z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku

Warunkiem aktywnoÊci twórczej osób niepe∏no-
sprawnych jest przede wszystkim zachowanie zasa-
dy podmiotowoÊci. W podmiotowoÊci osoby niepe∏-
nosprawnej mo˝na wyró˝niç dwa nurty: obiektywi-
styczny i subiektywistyczny. Nurt obiektywistyczny to
okreÊlony sposób bycia osoby niepe∏nosprawnej
w Êwiecie zewn´trznym, sposób regulacji jej stosun-
ku z otoczeniem. Nurt subiektywistyczny to we-
wn´trzne uczucie decydowania o swoim losie, plano-
wanie dzia∏aƒ i wp∏ywanie na w∏asnà sytuacj´ po-
przez podejmowanie decyzji. Poczucie podmiotowo-
Êci wyra˝a si´ we w∏asnej odr´bnoÊci i indywidualno-
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Êci oraz w swobodnym i skutecznym dzia∏aniu. Jest
wynikiem a jednoczeÊnie warunkiem rozwoju cz∏o-
wieka (Siemie˝ 2001).

PodmiotowoÊç sprzyja autorewalidacji. Autore-
walidacja jest to ukierunkowany, ale nierównomierny
proces mobilizacji mo˝liwoÊci jednostki, tkwiàcych
w strukturze, organizacji i rozwoju jej organizmu
i osobowoÊci. Przebiega na trzech poziomach: emo-
cjonalnym, behawioralnym i ÊwiadomoÊciowym, s∏u-
˝àc celom rewalidacji, jakim jest samorealizacja oso-
by niepe∏nosprawnej i realizacja przez nià jej ról spo-
∏ecznych (Obuchowska 1991).

Zdaniem A.H. Maslowa (1986, 1990), samoreali-
zacja (samoaktualizacja, samorozwój, indywidualiza-
cja, samourzeczywistnienie) jest kluczem do dzia∏al-
noÊci twórczej. Samorealizacja jest stawaniem si´
tym, kim si´ potencjalnie jest, bowiem cz∏owiek z na-
tury wyposa˝ony jest w mnóstwo uzdolnieƒ, zaintere-
sowaƒ i potrzeb, które ujawniajà si´ przez dzia∏anie.
Ka˝dy cz∏owiek jest niepowtarzalny, ma w∏asne imi´,
w∏asnà biografi´, ka˝dy dà˝y do zaznaczenia, jakby
odbicia czàstki swojej osoby w Êwiecie materialnym,
w Êwiecie cywilizacji, ka˝dy chce pozostawiç po so-
bie Êlad, ka˝dy dà˝y do optymalnego zaspokojenia
swoich potrzeb, do pe∏ni szcz´Êcia. Cz∏owiek sam
sobie stawia cele rozwoju, osiàga poczucie satysfak-
cji w toku ich realizacji, zaspokaja potrzeb´ uznania.
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U podstaw takiego rozumowania le˝y g∏´boka moty-
wacja, wyp∏ywajàca z przekonania, ˝e cz∏owiek sam
sobie uk∏ada ˝ycie, a Êrodkiem do spe∏nienia za∏o˝eƒ
jest jego w∏asna, coraz bardziej dojrza∏a osobowoÊç.

Szukajàc êróde∏ twórczoÊci osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià wzroku, uwag´ nale˝y zwróciç równie˝
na koncepcj´ transgresji. Na gruncie psychologii
podkreÊla si´, i˝ transgresja jest zjawiskiem, w któ-
rym cz∏owiek intencjonalnie wychodzi poza to, co po-
siada i czym jest. W uj´ciu J. Kozieleckiego (1987),
sà to czynnoÊci inwencyjne i ekspansywne, wykra-
czajàce poza typowe granice dzia∏ania. Dzi´ki nim
jednostka lub zbiorowoÊç kszta∏tujà nowe struktury
ju˝ ustabilizowane, tworzàc wartoÊci pozytywne
i wartoÊci negatywne. CzynnoÊci te mogà byç êró-
d∏em rozwoju, jak i regresji. Sà one przymiotem cz∏o-
wieka. Dzia∏ania transgresyjne stajà si´ najbardziej
specyficznà cechà jednostki. Zmieniajà egzystencj´
biologicznà w los cz∏owieka, ich istotà staje si´
prze∏amywanie dotychczasowych granic osiàgni´ç
i tworzenie lub asymilowanie nowych wartoÊci.
WÊród czterech rodzajów transgresji wyró˝nia si´
m. in. dzia∏ania autokreacyjne lub samorozwoju.
PrzyÊwieca im zasada: „wiem, ˝e mog´, potrafi´
i chc´” przekraczaç dotychczasowe granice mo˝li-
woÊci materialnych, spo∏ecznych i symbolicznych.
U podstaw transgresji le˝y potrzeba hubrystyczna,
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czyli trwa∏e dà˝enie cz∏owieka do potwierdzenia i po-
wi´kszenia w∏asnej wartoÊci. Szczególnego znacze-
nia nabiera to w przypadku osób niepe∏nospraw-
nych, którym potrzebne jest ciàg∏e potwierdzenie
i powi´kszenie ich wartoÊci. Niepe∏nosprawni twórcy
wymykajà si´ z uporzàdkowanych klasyfikacji, nakre-
Êlonych wizerunków. Przywo∏aç tu mo˝na, np. ociem-
nia∏oÊç Homera, g∏uchoÊlepot´ H. Keller, Êlepot´
i brak ràk M. Kaziowa. Powy˝sze sylwetki ujawniajà
podwójne przekroczenie granic: w∏asnej niepe∏no-
sprawnoÊci i wzniesienie si´ w twórczej aktywnoÊci
na wy˝yny, si´gni´cie po najwy˝szy poziom rozwoju,
na równi z pe∏nosprawnymi.

TwórczoÊç, procesy twórcze, sztuka 
– istota i funkcje

TwórczoÊç mo˝e byç ujmowana w czterech
p∏aszczyznach: twórczoÊç jako wytwór (aspekt atry-
butywny), twórczoÊç jako proces psychiczny (aspekt
procesualny), twórczoÊç jako zespó∏ zdolnoÊci, w∏a-
ÊciwoÊci intelektualnych, bàdê zespó∏ cech osobo-
woÊciowych (aspekt podmiotowy, personologiczny),
twórczoÊç jako zespó∏ stymulatorów spo∏ecznych,
spo∏eczny klimat jako warunek aktu twórczego
(aspekt stymulatorów-inhibitorów).

Zwolennicy podejÊcia elitarnego twierdzà, i˝
o twórczoÊci mo˝na mówiç tylko w odniesieniu do
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wybitnych umys∏ów, zdolnych do tworzenia dzie∏
o bardzo du˝ej wartoÊci, które wnoszà coÊ istotnego
do rozwoju kultury, sztuki, nauki. Zwolennicy podej-
Êcia egalitarnego twierdzà natomiast, i˝ ka˝dy cz∏o-
wiek jest twórczy, choç nie ka˝dy w tym samym
stopniu.

Problematyka twórczoÊci osób niepe∏nospraw-
nych wskazuje na psychologi´ humanistycznà, jako
obszar eksplikacji poj´ç kluczowych. TwórczoÊç trak-
towana jest przez A.H. Maslowa, C. Rogersa i E. From-
ma jako wartoÊç nadajàca ˝yciu ludzkiemu sens i jed-
noczeÊnie jako droga prowadzàca do osiàgni´cia pe∏-
nego zdrowia psychicznego, uto˝samianego z samo-
realizacjà. Dlatego te˝ materialne wytwory twórczoÊci,
chocia˝ wa˝ne w procesie wzbogacania kultury, majà
dla nich znaczenie drugorz´dne. Istotne sà przede
wszystkim prze˝ycia cz∏owieka w procesie tworzenia
i osobowoÊciowe skutki tego procesu, czyli rozwój
niepowtarzalnej ludzkiej osobowoÊci (N´cka 2001,
Stró˝ewski 1983).

A.H. Maslow (1986, 1990) wyró˝nia twórczoÊç
pierwotnà i wtórnà. TwórczoÊç pierwotna (samoreali-
zujàca si´) polega na spontanicznej, pozbawionej
wysi∏ku aktywnoÊci cz∏owieka, przejawia si´ w zwy-
k∏ych sprawach ˝yciowych, w chwilach natchnienia,
inspiracji i zaciekawienia. Jest cechà wielu ludzi, nie
znajduje jednak odzwierciedlenia w wybitnych osià-
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gni´ciach twórczych. TwórczoÊç wtórna oparta jest
na talencie i uzdolnieniach specjalnych, wymaga wy-
t´˝onej pracy, d∏ugiego przygotowania, nieustannej
krytyki, perfekcjonistycznych wzorów. Znajduje wy-
raz w wytworach o du˝ej wartoÊci naukowej lub arty-
stycznej. TwórczoÊç, która g∏adko i prawid∏owo sto-
suje oba procesy we w∏aÊciwym powiàzaniu i odpo-
wiedniej kolejnoÊci, A.H. Maslow nazywa twórczo-
Êcià zintegrowanà. Jej zawdzi´czane sà wielkie dzie-
∏a sztuki, wa˝ne wynalazki, odkrywcze teorie nauko-
we. A.H. Maslow k∏adzie wi´kszy nacisk na ekspre-
syjnà czy bytowà jakoÊç twórczoÊci ni˝ na jakoÊç wy-
twarzanego produktu. Sugeruje, ˝e do zdefiniowania
twórczoÊci nale˝y dochodziç poprzez osobowoÊç
twórcy. Jest zdania, ˝e twórczoÊç ludzi samoaktuali-
zujàcych si´ odnosi si´ g∏ównie do rozwoju osobo-
woÊci, a nie do dokonaƒ czy wytworów, które sà
wtórne wobec osobowoÊci. Prawdziwa twórczoÊç to
swoista postawa cz∏owieka, który nie uznaje tworze-
nia za cel sam w sobie, ale odczuwa je jako wyraz
w∏asnej osobowoÊci i sposób kontaktu ze Êwiatem.
W jego okreÊleniu postawy twórczej zak∏ada si´ takie
cechy, jak: brak przyj´tych z góry oczekiwaƒ, indywi-
dualizm i oryginalnoÊç. Istotne jest te˝ zagadnienie
nowoÊci, z tym ˝e u A.H. Maslowa nie wià˝e si´ ono
ze Êwiadomym wysi∏kiem, aby dzia∏aç w okreÊlonym
celu, lecz jest to wolna, spontaniczna postawa, przy-
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pominajàca twórczoÊç dziecka. TwórczoÊç jest dla
cz∏owieka próbà, jak dalece mo˝e on byç aktywny,
„intensywny”, jak dalece mo˝e zaznaczyç swoje ist-
nienie w Êwiecie. TwórczoÊç powstaje i rozwija si´
w zwiàzku ze szczególnà zdolnoÊcià do „eksploata-
cji” samego siebie do najdalszych granic (Derc
1996). 

Niezb´dne wydaje si´ tu tak˝e przywo∏anie po-
glàdów M. Go∏aszewskiej (1971), która stwierdza, ˝e
mo˝na mówiç o twórczoÊci wtedy, gdy produkt jest
cenny dla samego twórcy, chocia˝by dlatego, ˝e
przez jego wytworzenie nauczy∏ si´ czegoÊ, prze˝y∏
jakieÊ wzruszenia, wzbogaci∏ si´ wewn´trznie. Za
wy˝szy jej stopieƒ uwa˝a takà aktywnoÊç, która zo-
stawia po sobie produkt wartoÊciowy dla wi´kszej
grupy ludzi, szczególnie cenny spo∏ecznie. Omówie-
nie twórczoÊci jako zespo∏u zdolnoÊci (w∏aÊciwoÊci)
intelektualnych i/lub osobowoÊciowych mo˝na od-
naleêç w póêniejszych pismach M. Go∏aszewskiej
(1986), gdzie stwierdza si´, ˝e podstawowa struktu-
ra procesu twórczego to psychiczna dzia∏alnoÊç ini-
cjowana przez cz∏owieka wyposa˝onego w umiej´t-
noÊci i uzdolnienia okreÊlonego typu, zmierzajàca do
stworzenia przedmiotu wartoÊciowego, trwa∏ego, od-
miennego od istniejàcych, zakoƒczona rezultatem
udanym, jakim jest wytworzone dzie∏o sztuki. Ów ze-
spó∏ zdolnoÊci ma odniesienie do drugiego, wy˝sze-
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go poziomu twórczoÊci. TwórczoÊç jest powo∏ywa-
niem do istnienia wartoÊci autonomicznych, ˝yjàcych
w∏asnym ˝yciem, poza momentem powstania nieza-
le˝nym od twórcy. Mo˝e byç te˝ autokreacjà, stwa-
rzaniem swojej istoty, sk∏adajàcej si´ na niepowta-
rzalnà osobowoÊç cz∏owieka. Obejmuje wi´c nie tyl-
ko wyniki dzia∏alnoÊci twórczej, lecz równie˝ ludzkie
charaktery, postawy, zdolnoÊci, czynnoÊci, a g∏ównie
procesy powodujàce istotne zmiany w ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej, w stanie kultury, sztuki, nauki i techniki,
a tak˝e w ˝yciu codziennym.

Zdaniem M. Go∏aszewskiej (1971), wyró˝niç
mo˝na dwa typy motywów twórczoÊci: przyporzàd-
kowane i nieprzyporzàdkowane podstawowym ce-
lom twórczoÊci. Pierwszy typ obejmuje motyw zwià-
zany ze sposobem doÊwiadczania rzeczywistoÊci za-
stanej (braki, nadmiar, niedoskona∏oÊç) oraz z podej-
mowaniem procesu twórczego i jego kontynuacjà
(wzglàd na dzie∏o, wzglàd na siebie i wzglàd na od-
biorc´); motyw wzglàdu na samego siebie, ch´ç wy-
ra˝enia „czàstki siebie”, swoich pragnieƒ, dà˝eƒ,
przekonaƒ, uczuç, s∏owem – potrzeba ekspresji; mo-
tyw wzglàdu na odbiorc´ (dzie∏o musi „liczyç si´”
w Êwiecie ludzkich wytworów, musi byç zrozumia∏e,
przyj´te, odebrane). Wszystkie te motywy wspó∏wy-
st´pujà w procesie twórczym. Pierwszy zapewnia
dzie∏u sztuki wartoÊç artystycznà, drugi indywidual-
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noÊç i niepowtarzalnoÊç, trzeci komunikatywnoÊç.
Do motywów nieprzyporzàdkowanych aktywnoÊci
twórczej zalicza si´ te, które sà niespecyficzne dla
twórczoÊci, np. wzgl´dy ekonomiczne, ch´ç zdoby-
cia s∏awy, pozycji ˝yciowej.

Do twórczoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià
wzroku odnieÊç mo˝na równie˝ poglàd, ˝e twór-
czoÊç artystyczna, rozpatrywana z punktu widzenia
„ja” ludzkiego, posiada trzy wymiary: osobowoÊç
podstawowa artysty, osobowoÊç twórcza oraz reali-
zowane dzie∏a. „Ja” twórcze to takie, które obra∏o
mo˝liwoÊç intensywnà istnienia, które, ze wzgl´du na
przyj´ty system wartoÊci, w aktywnoÊci wartoÊcio-
twórczej upatruje sens ˝ycia. Ze wzgl´du na stopieƒ
nasilenia intensywnoÊci w wyborze i realizacji swych
mo˝liwoÊci, w obszarze twórczoÊci osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià wzroku mo˝na wyró˝niç nast´pujàce ty-
py twórczoÊci: zachowania artystyczne typu instynk-
townego (niski stopieƒ ÊwiadomoÊci artystycznej,
znaczne zaanga˝owanie osobowoÊci podstawowej
w proces twórczy, dzie∏a majà cech´ autentycznoÊci,
szczeroÊci, prawdy psychologicznej, bazujàcej na
ÊwiadomoÊci przedrefleksyjnej czy te˝ podÊwiado-
moÊci); twórczoÊç profesjonalna (sztuka uprawiana
zawodowo, oparta o gruntowne przygotowanie teo-
retyczne i praktyczne, lecz bez w∏aÊciwego pod∏o˝a
osobowoÊciowego, osobowoÊç artystyczna góruje
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nad osobowoÊcià podstawowà, dzie∏o jest bezpo-
Êrednim wyk∏adnikiem umiej´tnoÊci warsztatowych);
twórczoÊç przekraczajàca osobowoÊç podstawowà
(osobowoÊç podstawowa nie dorównuje dojrza∏oÊci
dzie∏a); twórczoÊç dorównana (zgodnoÊç mi´dzy
osobowoÊcià podstawowà, artystycznà oraz dzie-
∏em) (Go∏aszewska 1971, 1986).

TwórczoÊç, tak˝e osób niepe∏nosprawnych wzro-
kowo, wyrasta z braku, ale zarazem rodzi si´ z nad-
miaru; z poczucia niedostatków, jakie Êwiat w sobie
kryje, ale zarazem z fascynacji Êwiatem; z ch´ci po-
zbycia si´ refleksji i problemów, ale te˝ potrzeby do-
strze˝enia problemów nowych.

W kontekÊcie twórczoÊci osób z niepe∏nospraw-
noÊcià wzroku, nale˝y równie˝ przywo∏aç poglàd A.
K´piƒskiego (1978), który twórczoÊç uznaje jako pro-
ces niezb´dny dla ˝ycia cz∏owieka. TwórczoÊç we-
d∏ug A. K´piƒskiego, to nie specjalny akt twórczy, ale
koniecznoÊç, proces integracyjny – „Êwiadoma ne-
gatywna entropia”. Cz∏owiek musi wprowadzaç
w Êwiat otaczajàcy swój „Êwiadomie ukszta∏towany
specyficzny porzàdek”. TwórczoÊç to ka˝de Êwiado-
me narzucanie w∏asnego porzàdku otaczajàcemu
Êwiatu lub ka˝de Êwiadome wprowadzanie w∏asnego
porzàdku w otaczajàcy Êwiat.

Sztuka ma wszechstronne oddzia∏ywanie na
cz∏owieka, które nie ogranicza si´ wy∏àcznie do od-
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dzia∏ywania na wra˝liwoÊç estetycznà, ale wywiera
wp∏yw na wszystkie dziedziny ˝ycia: na postaw´ mo-
ralnà, ˝ycie umys∏owe, uczucia. Poniewa˝ sztuka jest
z∏o˝onym zjawiskiem spo∏ecznym, o skomplikowa-
nych przeobra˝eniach kulturowych, przyczynia si´
do kszta∏towania osobowoÊci cz∏owieka. Rozbudo-
wuje i wprowadza harmoni´ w sferze uczuç, rozwija
zdolnoÊç do odczuwania pi´kna i jest zwiàzana
z wartoÊciami realnie odczuwanymi przez ka˝dego
cz∏owieka, immanentnie w nim tkwiàcymi i determi-
nujàcymi w pewnym stopniu jego relacje z rzeczywi-
stoÊcià (Teoria wychowania… 1997).

Zdaniem I. Wojnar, zastanawiajàc si´ nad rolà
sztuki w ˝yciu cz∏owieka, mamy na myÊli zarówno
pobudzanie wra˝liwoÊci estetycznej, jak swoiste
kszta∏towanie postaw moralno-spo∏ecznych, pog∏´-
bianie procesów poznawczych, pobudzanie wy-
obraêni i ekspresji. Staje si´ to mo˝liwe dzi´ki temu,
˝e sztuka jest ogniwem ∏àczàcym Êwiat zewn´trzny
ze Êwiatem wewn´trznym. Ukazujàc Êwiat zewn´trz-
ny, ka˝de dzie∏o sztuki wyra˝a w sposób konieczny
wewn´trzny Êwiat artysty, a równoczeÊnie artysta dla
przedstawienia swoich prze˝yç zazwyczaj operuje
elementami zaczerpni´tymi ze Êwiata rzeczywistego.
Ponadto funkcjà sztuki jest wyra˝enie uczucia i prze-
kazanie zrozumienia, czyli powiàzanie wartoÊci eks-
presyjnych z wartoÊciami komunikacyjnymi. Sztuka
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dostarcza cz∏owiekowi satysfakcji estetycznej, po-
trzebnej do istnienia i rozwoju. Stanowi podstaw´
myÊlenia w sposób osobisty, niedyskursywny, êród∏o
wiedzy, zw∏aszcza w zakresie norm, idea∏ów i treÊci
humanistycznych. Czyni cz∏owieka twórczym i otwar-
tym, kszta∏tuje nie tylko „wiedz´ osobistà”, ale rów-
nie˝ „inteligencj´ jakoÊciowà”. Pog∏´bia poczucie
w∏asnej osobowej to˝samoÊci i ciàg∏oÊci indywidual-
nego ˝ycia. Sztuka to istotna odmiana bycia cz∏owie-
kiem, podstawa estetycznej samowiedzy cz∏owieka
i punkt wyjÊcia dla bardziej Êwiadomego kierowania
w∏asnym ˝yciem. Rozszerza treÊç wewn´trznà jed-
nostki o obszary cudzej „innoÊci”. Utrzymuje w∏aÊci-
wy poziom ˝yciowego Êrodowiska ludzi, organizuje
zbiorowe uczucia spo∏eczne, podtrzymuje spo∏eczne
wi´zi i tradycje przesz∏oÊci, stwarza atmosfer´ sprzy-
jajàcà uczestnictwu w kulturze (Teoria wychowania…
1997).

Powy˝sze pedagogiczno-socjologiczne rozwa-
˝ania nad istotà sztuki, uzupe∏niç wypada uwagami
S. Ossowskiego (1997), wedle którego wychowaw-
cza rola sztuki przejawia si´ w: oczyszczajàcym dzia-
∏aniu wzruszeƒ estetycznych; pog∏´bianiu kultury
wspó∏˝ycia przez kszta∏towanie ró˝norodnych a bez-
interesownych wi´zi spo∏ecznych zarówno na terenie
fikcji, jak na gruncie stosunków pomi´dzy ˝ywymi
ludêmi; pog∏´bianiu plastycznoÊci umys∏u i wra˝liwo-
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Êci uczuciowej w zwiàzku z artystycznym zwielokrot-
nieniem rzeczywistoÊci; podniecajàcym wp∏ywie ob-
razów rzeczywistoÊci i pewnych fikcji artystycznych,
zwiàzanych z tokiem spraw spo∏ecznych; kszta∏towa-
niu postawy twórczej wzgl´dem Êwiata nie tylko
u twórców dzie∏ sztuki, ale i u tych odbiorców, którzy
wobec pewnych typów dzie∏ sztuki zajmujà postaw´
czynnà.

W. Szulc (1993) wymienia nast´pujàce funkcje
sztuki: dydaktyczna (wychowawcza), hedonistyczna,
komunikacyjna (integracyjna), ludyczna, katarktycz-
no-kompensacyjna (terapeutyczna). 

TwórczoÊç z perspektywy niepe∏nosprawnoÊci
Terapeutyczne mo˝liwoÊci sztuki okreÊlajà wy∏a-

niajàcà si´ obecnie potrzeb´ jej funkcjonowania na
gruncie nie tylko estetyki, ale i terapii ró˝norodnych
zaburzeƒ i odchyleƒ, wyst´pujàcych zarówno u dzie-
ci, jak i u osób doros∏ych. Sztuka zawiera treÊci tera-
peutyczne o wielkiej sile oddzia∏ywania. Poprzez sfe-
r´ emocjonalnà otwiera przed umys∏em cz∏owieka
nowe wartoÊci, a wi´c dzia∏a w kierunku rozwoju je-
go intelektu, dostarcza mu wiele wra˝eƒ, których od-
biór by∏ zak∏ócony lub wr´cz uniemo˝liwiony w wyni-
ku niepe∏nosprawnoÊci. Jest to niezmiernie wa˝ne
dla optymalnego funkcjonowania osoby niepe∏no-
sprawnej w spo∏eczeƒstwie (Jutrzyna 2003).
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AktywnoÊç twórcza pe∏ni niepoÊlednià funkcj´ te-
rapeutycznà, zw∏aszcza u osób z ró˝nymi rodzajami
niepe∏nosprawnoÊci okresowej czy trwa∏ej. Chorzy,
tworzàc, wzmacniajà instynkt ˝ycia, opanowujà l´ki,
poskramiajà dr´czàce ich doznania psychotyczne,
przenoszàc je na dost´pne im tworzywo. Wyzwalajà
si´, wracajàc do dawnej, przedchorobowej osobo-
woÊci – przewa˝nie przebudowanej i cz´sto wzboga-
conej o ten nowy sposób istnienia.

AktywnoÊç twórcza ma miejsce w szeroko poj´-
tej rzeczywistoÊci spo∏ecznej, w przestrzeni. Na grun-
cie pedagogiki specjalnej szczególnego znaczenia
nabiera spo∏eczny klimat, jako warunek aktu twór-
czego. A. Wojciechowski (2002) nazywa go „bez-
piecznà przestrzenià”. Dla niema∏ej cz´Êci osób
z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku du˝e znaczenie ma
forma materialna w postaci obrazu, rzeêby, formy
przestrzennej, rzeczy u˝ytkowej, poezji, prozy itd.
Wytwór, zw∏aszcza ceniony przez innych, pe∏ni funk-
cj´ kompensacyjnà, dowartoÊciowuje autora. Cenio-
ny spo∏ecznie wytwór dziecka równie˝ dla rodziny
stanowi dowartoÊciowanie, u∏atwia zyskanie spo∏ecz-
nej aprobaty. Dzie∏a bywajà te˝ podstawà zmiany na
korzystny sposobu spo∏ecznego odbioru osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià. Wed∏ug A. Wojciechowskiego,
twórczoÊç ma tu znaczenie wielostronne: rodzicom
pozwala zobaczyç swoje dziecko z∏àczone z otocze-
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niem („ze Êwiatem”), nie odrzucone, pozwala je wi-
dzieç we wspó∏uczestnictwie; dziecku pozwala
uczestniczyç w takim stopniu, jaki jest mo˝liwy, po-
zwala podnosiç stopnie uczestnictwa i rozwijaç mo-
tywacj´; osobom, które czujà same potrzeb´ rozwo-
ju, twórczoÊç pozwala realizowaç jà i w ten sposób
w∏àczyç si´ w spo∏ecznoÊç. 

Wedle R. Pichalskiego (1998, 2002), motywy
sk∏aniajàce do uprawiania twórczoÊci mo˝na podzie-
liç na: spo∏eczne, wynikajàce z sytuacji zewn´trznych
i potrzeb kszta∏towanych przez czynniki ˝ycia spo-
∏ecznego; osobiste, wynikajàce z wewn´trznego na-
kazu, podyktowane sytuacjà osobistà. Badania R. Pi-
chalskiego wykazujà, ˝e „sprawcami” zainteresowaƒ
artystycznych osób niepe∏nosprawnych sà cz´Êciej
osoby z najbli˝szego kr´gu (przyjaciele, koledzy, ró-
wieÊnicy) ni˝ profesjonaliÊci (nauczyciele, instrukto-
rzy). Wspomniane badania dowodzà, ˝e w przewa˝a-
jàcej mierze przyczynà uprawiania ró˝nych rodzajów
twórczoÊci (zw∏aszcza amatorskiej) jest sytuacja oso-
bista, stan zdrowia. Osoby niepe∏nosprawne zajmujà
si´ twórczoÊcià, aby oderwaç si´ od przykrej dla sie-
bie egzystencji, czuç si´ z niej wyzwolonymi, a nade
wszystko „wnosiç” coÊ dla siebie i innych.

M. Lewandowska (1992) stwierdza, ˝e skoro ist-
niejà ludzie twórczy i ludzie zwani niepe∏nosprawny-
mi, to – niezale˝nie jak szeroko rozumie si´ oba po-
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j´cia, niezale˝nie te˝ od za∏o˝eƒ filozoficznych – pew-
ne jest jedno: niepe∏nosprawnoÊç (wzgl´dna?) mo-
˝e, choç nie musi, przeszkadzaç w twórczoÊci, z ko-
lei wzgl´dnie pe∏na sprawnoÊç mo˝e, choç nie musi,
twórczoÊci pomagaç. W tym kontekÊcie wypada
jeszcze raz przypomnieç wypowiedê M. Go∏aszew-
skiej (1971), która uwa˝a, ˝e o twórczoÊci mo˝na roz-
mawiaç wtedy, gdy wytworzone przez twórc´ dzie∏o
(produkt) ju˝ jest wartoÊcià dla niego samego, ponie-
wa˝ w procesie tworzenia produktu autor nauczy∏ si´
czegoÊ, prze˝y∏ jakieÊ wzruszenia, wzbogaci∏ si´ we-
wn´trznie. Poglàd ten pozwala wnioskowaç, ˝e na-
wet osoby z bardzo skomplikowanà niepe∏nospraw-
noÊcià (np. wzroku i s∏uchu) sà w stanie wytwarzaç
pewne wartoÊci (chocia˝by dla siebie), byç osobami
twórczymi, prze˝ywaç akt twórczy.

WejÊcie osoby niepe∏nosprawnej wzrokowo
w magiczny kràg sztuki ma szczególne znaczenie
psychoterapeutyczne tak w wymiarze indywidual-
nym, jak i spo∏ecznym. Jest swoistym ekwiwalentem
za trud pokonywania niepe∏nosprawnoÊci. Niepe∏no-
sprawny im bardziej jest artystà, tym jest mniej nie-
pe∏nosprawny. Dla wielu artystów ich twórczoÊç jest
d∏ugim procesem samorealizacji, czyli pe∏nym wy-
korzystaniem w∏asnych talentów, zdolnoÊci, mo˝li-
woÊci. TwórczoÊç daje osobom niepe∏nosprawnym
zdolnoÊç samostanowienia o sobie, wyrabia zdrowy
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krytycyzm, zaszczepia postaw´ reformatorskà dzi´ki
wierze w swoje si∏y, zmierzajàcà do przeobra˝enia
Êwiata i siebie, co jest wyznacznikiem samorealizacji
(Siemie˝ 2001).

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e tym, co wyró˝nia twórców
z ogólnej populacji osób niepe∏nosprawnych – poza
uzdolnieniami, uwarunkowanymi wieloma czynnika-
mi – jest potrzeba twórczoÊci. Szczególne znaczenie
nadaje si´ udzia∏owi ekspresji twórczej w psychospo-
∏ecznym procesie przystosowania do niepe∏nospraw-
noÊci, b´dàcym kolejnoÊcià swoistego rodzaju dzia-
∏aƒ próbnych, podejmowanych przez osob´ niepe∏-
nosprawnà. Efekty tych prób uwarunkowane sà wie-
loma zmiennymi, wÊród których doÊç istotnà rol´ od-
grywa dà˝enie do pe∏nej transcendencji samego sie-
bie, do wynajdowania, osiàgania i przekraczania ró˝-
nych standardów i norm. Wiele osób niepe∏nospraw-
nych urzeczywistnia to dà˝enie, anga˝ujàc wszystkie
si∏y i zdolnoÊci w uprawianie sztuki. Na ogó∏, jeÊli te-
go rodzaju zaj´cie jest realizowane konsekwentnie,
utrzymujàc napi´cie przez bardzo d∏ugi okres czasu,
samo w sobie jest op∏acalnym i pobudzajàcym pro-
cesem, gdy˝ uczy: samodzielnego dzia∏ania nasta-
wionego na osiàgniecie odleg∏ego celu; otwartoÊci
na doÊwiadczenia; odwagi ukazania swej odr´bnoÊci
innym; rozpoznawania w∏asnych si∏ i mo˝liwoÊci; od-
wagi bycia oryginalnym i twórczym, co rozciàga si´
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na wiele dziedzin ˝ycia. W przypadku powodzenia,
wzmacnia samoocen´, wyzwala uczucie zwyci´stwa
nad samym sobà, nad w∏asnà inercjà. Ponadto uwal-
nia od neurotycznych, infantylnych, urojonych pro-
blemów, umo˝liwiajàc tym samym stawienie im czo-
∏a, znoszenie realnych problemów ˝ycia; pozwala za-
chowaç wzgl´dnà sta∏oÊç w obliczu silnych ciosów,
deprywacji, frustracji; u∏atwia utrzymanie wzgl´dnej
pogody ducha, pomimo okolicznoÊci, które dla in-
nych by∏yby bardzo trudne; pozwala doceniç w pro-
stoduszny sposób podstawowe dobrodziejstwa w∏a-
snej egzystencji. JeÊli spojrzymy na sztuk´ jako na
pewnego rodzaju system komunikacji, realizowanej
za poÊrednictwem znaków, w którym cz∏owiek szuka
mo˝liwoÊci wypowiedzenia tego, co w nim najbar-
dziej indywidualne, spontaniczne, ukryte, st∏umione,
ale niepozbawione swej energetycznej mocy, czyli
„zrzucenia z siebie uwierajàcych masek” – to w tym
znaczeniu mo˝na powiedzieç, ˝e jest ona prawdziwà
terapià (K´piƒski 1978, Hryniewicka 2003).

Zdaniem A. K´piƒskiego (1978), jej uprawianie
stwarza okazj´ do odreagowania wewn´trznych na-
pi´ç, wyzwala z patologicznych myÊli, postaw, moty-
wów, wzmacnia zdrowe strony osobowoÊci, umo˝li-
wia wentylowanie rozmaitych pop´dowych impulsów
i ró˝nych emocjonalnych stanów (obaw, l´ków, de-
presji, niepokoju itp.). 
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AktywnoÊç twórcza i sztuka w podejmowanych
przez osoby niepe∏nosprawne dzia∏aniach samoreali-
zacyjnych spe∏niajà nast´pujàce funkcje kulturotera-
peutyczne oraz socjo- i psychoprofilaktyczne: po-
Êredniczà mi´dzy jednostkà a spo∏eczeƒstwem; or-
ganizujà bezpieczne miejsca chroniàce przed prze-
mocà i agresjà; zapobiegajà zamykaniu si´ w kr´gu
w∏asnych spraw i problemów; tworzà przestrzeƒ ak-
ceptacji, oparcia i zrównowa˝onego rozwoju; promu-
jà sukces i satysfakcj´ (Dykcik 2005). 

A. Hulek (1992) sztuce i twórczoÊci osób niepe∏-
nosprawnych przypisuje nast´pujàce funkcje: po-
moc w stawianiu diagnozy; Êrodek terapeutyczny;
kompensowanie braków; charakter katarktyczny;
ujawnianie specjalnych potrzeb; wzbudzanie szacun-
ku i zaufania do siebie; u∏atwianie samorealizacji;
rozwijanie zdolnoÊci i sprawnoÊci artystycznych; po-
moc w kierowaniu si´ w ˝yciu wartoÊciami sta∏ymi
a nie wzgl´dnymi; pomoc w poznawaniu; pomoc
w nauczaniu i uczeniu si´; pobudzanie i doskonale-
nie niektórych procesów psychicznych, emocji, my-
Êlenia i percepcji; sposób rekreacji; zaprzeczanie
obiegowym sàdom, ˝e pewne sztuki sà blokowane
przez niepe∏nosprawnoÊç; u∏atwianie integracji z pe∏-
nosprawnymi; Êrodek wzmocnienia osobowoÊci, in-
nego spojrzenia na siebie, codzienne ˝ycie i Êwiat;
˝ycie w ca∏kowitej wolnoÊci.
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H. ˚uraw (1996) przypisuje aktywnoÊci kultural-
nej (twórczej) osób niepe∏nosprawnych funkcje nor-
malizacyjne: kulturowo-synchronizacyjnà, egzysten-
cjalno-upodmiotowiajàcà, wspólnotowà, kompensa-
cyjno-katarktycznà, kreatywnà, poznawczà, hedoni-
stycznà i relaksacyjnà.

Pami´taç jednak trzeba, i˝ ze sztukà, podobnie
jak z terapià, mogà wiàzaç si´ nie tylko satysfakcje
i przyjemnoÊci, lecz równie˝ wewn´trzne cierpienia,
co w przypadku osób niepe∏nosprawnych nabiera
szczególnej wagi. Zdaniem A.H. Maslowa (1986),
uwarunkowane sà one, z jednej strony, konieczno-
Êcià rozwiàzania g∏´boko zakorzenionego w naturze
ludzkiej konfliktu pomi´dzy dwoma rodzajami si∏ kie-
rujàcych post´powaniem cz∏owieka: si∏ami obronny-
mi, nastawionymi na poszukiwanie bezpieczeƒstwa,
powodujàcymi rezygnacj´ z dalszej intensywnej ak-
tywnoÊci w obawie przed ryzykiem, wolnoÊcià, auto-
nomià, niezale˝noÊcià i si∏ami rozwojowymi, popy-
chajàcymi w kierunku osiàgni´cia pe∏ni cz∏owieczeƒ-
stwa przez wykorzystanie wszystkich zdolnoÊci.
Z drugiej zaÊ strony warunkuje je sama natura twór-
czoÊci. Poniewa˝ zdolnoÊci twórcze wyra˝ajà si´
w wartoÊciach unikalnych, ich wrogiem jest wszelki
schematyzm, stereotypy, automatyzm, rzemios∏o.
Natomiast liczy si´ to, co idzie w parze z brakiem
konwencji, bezinteresownoÊcià tworzenia oraz, nie-
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jednokrotnie, z nieliczeniem si´ z odbiorcà w realiza-
cji w∏asnego Êwiata doznaƒ. Spór, walka, wysi∏ek,
niepewnoÊç, wina i ˝al, stanowià konieczne wtórne
zjawiska samoaktualizacji. Sà to przejawy dezinte-
gracji, które – zdaniem K. Dàbrowskiego (1979) –
trudno uznaç za zjawiska negatywne.

Terapia przez sztuk´ – terapia przez twórczoÊç 
Dostrzegane w ekspresji twórczej i sztuce warto-

Êci terapeutyczne, prowokujà do postrzegania twór-
czoÊci osób niepe∏nosprawnych przede wszystkim
w wymiarze terapii zaj´ciowej, terapii przez sztuk´.

Terapia zaj´ciowa przez sztuk´ czy kulturotera-
pia z poczàtkiem lat 80. sta∏a si´ cz´sto wykorzysty-
wanà, atrakcyjnà, nowatorskà formà rehabilitacji,
gdy˝ potwierdzi∏a samorealizacyjny, antydepresyjny
i antyfrustracyjny sens jej stosowania w kreowaniu
stanów psychofizycznych osób niepe∏nosprawnych
w sytuacji ich opuszczenia i spo∏ecznej degradacji.
Uczestniczàc w terapii przez sztuk´, cz∏owiek niepe∏-
nosprawny próbuje kreowaç swoje potrzeby, prze-
kraczaç ograniczenia, oddalaç z∏e doÊwiadczenia
i kompleksy, dà˝y do odniesienia rzadko, niestety,
dost´pnego na co dzieƒ sukcesu, akceptacji na sce-
nie, na wystawie jego prac itd. (Dykcik 2005). Kultu-
roterapia jest uznanà metodà wszechstronnego przy-
spieszania rozwoju, która umo˝liwia ujawnienie si´
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i doskonalenie wszelkich potencjalnych zdolnoÊci,
sprzyjajàcych skutecznemu wywiàzywaniu si´ z indy-
widualnych zadaƒ ˝yciowych. Terapia przez sztuk´
stwarza nowe, szczególnie wa˝ne mo˝liwoÊci wyra-
˝ania emocji, mo˝e pomóc w lepszym poznaniu sie-
bie i swoich pragnieƒ w ekspresji emocjonalnej, kre-
owanej na w∏asnym poziomie, zgodnie z w∏asnymi
odczuciami.

W Êwietle powy˝szych rozwa˝aƒ, na szczególnà
uwag´ zas∏uguje stanowisko A. Wojciechowskiego
(2002), który, opierajàc si´ na koncepcji twórczoÊci
wed∏ug A. K´piƒskiego, propaguje poj´cie „terapia
przez twórczoÊç”, w opozycji do poj´cia „terapia przez
sztuk´”. Terapi´ przez twórczoÊç rozumie jako pe∏nà
czci opiek´, umo˝liwiajàcà Êwiadome przeciwstawie-
nie si´, poprzez wprowadzanie w∏asnych zamys∏ów
w otaczajàcy Êwiat, tendencjom rozpadu, bezruchu,
uzale˝nienia. Podmiotami terapii przez twórczoÊç sà
wszyscy aktorzy tego procesu, a wi´c osoby niepe∏no-
sprawne poddane opiece, rodzice, nauczyciele, tera-
peuci, przyjaciele. Narz´dziami terapii przez twór-
czoÊç mo˝e byç wszystko, co s∏u˝y rozbudzeniu „kr´-
gu nadziei”, a wi´c wzmocnieniu. JeÊli terapi´ przez
twórczoÊç ujmiemy jako „terapi´ czynem” lub terapi´
„dla czynu”, to b´dzie to zarazem „terapia osoby” lub
„terapia dla osoby”. Podstawy teoretyczne terapii
przez twórczoÊç obejmujà: osobowe perspektywy te-
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rapii, argumenty antropologiczne i Êwiatopoglàdowe,
elementy struktury terapeutycznej. Terapia przez twór-
czoÊç ma pomóc zbudowaç cz∏owiekowi niepe∏no-
sprawnemu pole twórczoÊci. Fundamentalnà zasadà
metodologicznà jest to, i˝ ka˝dy Êlad Êwiadomego
dzia∏ania osoby niepe∏nosprawnej jest chroniony,
Êwi´ty. B∏´dem najcz´Êciej pope∏nianym jest warto-
Êciowanie dokonaƒ twórczych i odrzucanie tych, któ-
rych nie uwa˝a si´ za twórcze, np. z powodu „prymity-
wizmu”. T∏em terapii przez twórczoÊç sà relacje oso-
bowe wiary, nadziei i mi∏oÊci, a wi´c otwartoÊci, ocze-
kiwania i upodobnienia (Wojciechowski 1997, 2002).

Animacja twórczoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià 
wzroku

AktywnoÊç kulturalna skierowana na sztuk´ nie
ogranicza si´ do jej wielostronnych funkcji profilak-
tyczno–terapeutycznych, w przypadku deficytów czy
zaburzeƒ rozwojowych, lecz jest kreacjà innego, ak-
tywnego stylu ˝ycia, organizowaniem Êrodowiska
oraz doÊwiadczeƒ kulturalnych jednostki w jej po-
znawczych i emocjonalnych relacjach z najbli˝szym
oraz dalszym otoczeniem. Walory spo∏eczne i huma-
nitarne programów kulturalnych ujawniajà si´ wtedy,
gdy wyzwalajà lub wzmacniajà dà˝enia do tworzenia
wartoÊci autokreacyjnych oraz potwierdzania w∏a-
snych kompetencji motorycznych, manualnych, ko-
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munikacyjnych, zdolnoÊci organizatorskich, arty-
stycznych i intelektualnych.

Akceptacj´ i uznanie znajdowa∏y zw∏aszcza te for-
my organizacji ˝ycia zbiorowego, które rzekomo wyni-
ka∏y z naturalnych tendencji do skupiania si´ i stronie-
nia od ludzi nie obarczonych jakimÊ znaczàcym defek-
tem, naznaczeniem. Dopiero od niedawna p∏aszczy-
zny kontaktów kulturalnych nabra∏y szerszego charak-
teru imprez mi´dzyinstytucjonalnych, resortowych, lo-
kalnych, regionalnych, krajowych i Êwiatowych, orga-
nizowanych w formie konfrontacji, przeglàdów, turnie-
jów, olimpiad, wernisa˝y i warsztatów, niezale˝nie od
wieku, p∏ci, rodzaju sprawnoÊci i nasilenia zaburzeƒ
emocjonalnych. Szersze spo∏ecznie uczestnictwo kul-
turalne osób niepe∏nosprawnych zacz´∏o si´ od ruchu
spo∏ecznego, który wynika∏ z samorodnej, aktywnej
postawy do zrzeszania si´ i tworzenia o w∏asnych si-
∏ach autentycznych form ˝ycia zbiorowego (zwiàzki,
stowarzyszenia, kluby, organizacje samorzàdowe i sa-
mopomocowe). W jego rezultacie sta∏o si´ mo˝liwe
przenikanie tych form do lokalnych zbiorowoÊci w∏a-
Ênie poprzez szeroko rozumianà kultur´. Uczestnic-
two w sztuce to nie kolejny etap edukacji, zdobywa-
nia, utrwalania umiej´tnoÊci, dodatkowa akcja na
rzecz osób niepe∏nosprawnych. To pasja, którà dzie-
là z innymi, to ich sposób na ˝ycie. Dzia∏ania anima-
cyjne obejmujà: odkrywanie (tworzenie odpowied-
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nich warunków do rozwoju osób niepe∏nosprawnych,
rozpoznawanie ukrytych w nich mo˝liwoÊci twór-
czych, potrzeb kulturalnych), tworzenie zwiàzków
(sfera komunikacji mi´dzyludzkiej, wraz ze Êwiatem
wartoÊci, w który niepe∏nosprawni sà wprowadzani
w trakcie kontaktu z dzie∏em sztuki), twórczoÊç (od-
powiedzialne, wspólne dzia∏anie, którego efektem
jest konkretny wytwór).

W wyzwalaniu i propagowaniu dzia∏alnoÊci twór-
czej osoby niepe∏nosprawne wspierane sà przez ró˝-
nego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, poprzez or-
ganizowanie plenerów, warsztatów pracy twórczej,
przyznawanie stypendiów twórczych, reprodukowa-
nie prac w postaci kart pocztowych, kalendarzy, to-
mików poezji, zbiorków opowiadaƒ oraz zapraszanie
do udzia∏u w licznych imprezach o zasi´gu lokalnym,
ogólnopolskim czy mi´dzynarodowym (wystawy, fe-
stiwale, przeglàdy twórczoÊci) (Dykcik 2003).

Profesjonalna aktywnoÊç twórcza
Poj´cie twórczoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià

wzroku obejmuje tak˝e aktywnoÊç profesjonalnà,
rozpatrywanà w kategoriach przede wszystkim arty-
zmu, a nie terapii. Sylwetki profesjonalnych artystów,
dotkni´tych niepe∏nosprawnoÊcià wzroku mieszczà
si´ w dokonanej przez M. Go∏aszewskà (1986) cha-
rakterystyce granicznej niepowtarzalnoÊci artysty,
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obejmujàcej nast´pujàce jej przejawy: urzeczywist-
nianie nieprawdopodobnego, wiedza bez argumen-
tów, zgeneralizowana wra˝liwoÊç, zabsolutyzowana
wolnoÊç, zobiektywizowany subiektywizm, Êwiado-
moÊç niszczàca samà siebie, funkcjonalny autote-
lizm, racjonalizacja pozaracjonalnego.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e profesjonalni niewidzàcy
artyÊci to osoby, które w swojej aktywnoÊci twórczej
nie szukajà sposobu na trapiàce ich rozterki, ale po-
niekàd na przekór inwalidztwu realizujà siebie. Ak-
tywnoÊç pozwoli∏a na kompensowanie braków orga-
nizmu, szukanie sposobów realizacji postawionych
sobie zadaƒ, a motywacja wewn´trzna wyzwoli∏a nie-
samowità si∏´ woli, konsekwencj´ i systematycznoÊç
w dzia∏aniu, które samo w sobie dawa∏o im radoÊç.
Dzi´ki wspomnianym cechom i wymagajàcej posta-
wie wobec siebie i w∏asnej aktywnoÊci, dokona∏a si´
pe∏na integracja spo∏eczna i zawodowa tych osób
poprzez sta∏y kontakt z tà rzeczywistoÊcià, w której
niedomagania fizyczne sà tylko jednà z cech cz∏owie-
ka i nie majà wp∏ywu na jego wartoÊciowanie przez
innych, a tym bardziej przez siebie samego.

Uwagi o wartoÊciowaniu twórczoÊci osób 
z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku

Kwestià spornà pozostaje ciàgle sposób warto-
Êciowania, oceniania twórczoÊci osób niepe∏no-
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sprawnych. W Êwietle powy˝szych rozwa˝aƒ bez-
spornym wydaje si´ fakt, i˝ twórczoÊç ta jest sposo-
bem autorewalidacji, szansà samorealizacji. I w tym
w∏aÊnie, a nie w efektach widocznych na polu arty-
stycznym, nale˝y upatrywaç najwi´kszà wartoÊç
uprawiania sztuki przez osoby niepe∏nosprawne
(Czerwiƒska 2003, 2004 a, b).

Pami´taç jednoczeÊnie trzeba, ˝e dzie∏o sztuki
jednak jest wartoÊcià samà w sobie i nie ma ˝adne-
go znaczenia sposób dzia∏ania artysty. Liczy si´ tylko
dzie∏o, które bierze si´ z talentu i trudu. Nie ma tu
wi´kszego znaczenia fakt, ˝e niepe∏nosprawny arty-
sta tworzy w wi´kszym ni˝ inni trudzie. Mo˝e dzieje
si´ tak dlatego, by tworzonym dzie∏om ból i trud do-
dawa∏y wartoÊci. Ten, kto cierpi, ma bogate wn´trze
i mo˝e z tego bogactwa czerpaç.

Poj´cie „twórca niepe∏nosprawny” w rozumieniu
potocznym odnosi si´ przede wszystkim do tego, co
widaç, do tego, co zewn´trzne. Cz∏owiek niepe∏no-
sprawny osiàgajàcy sukcesy na niwie artystycznej,
wzbudza podziw, a co najmniej zainteresowanie ota-
czajàcego go Êwiata. Cz´sto ocena dokonaƒ arty-
stycznych osób niepe∏nosprawnych uwarunkowana
jest owà niepe∏nosprawnoÊcià. Jest to nies∏uszne,
gdy˝ skoƒczone dzie∏o nie jest ju˝ w∏asnoÊcià twór-
cy. Odrywa si´ ono od niego w sposób ostateczny
i nieodwo∏alny. W∏aÊnie owa alienacja sprawia, ˝e
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ocena dzie∏a powinna byç niezale˝na od osoby twór-
cy, od jego stanu zdrowia lub choroby. Osoby z ró˝-
nego rodzaju dysfunkcjami posiadajà nie tylko du˝à
wra˝liwoÊç artystycznà, ale wydajà si´ bardziej
ch∏onne i potrzebujàce prze˝ywania tego, co nazy-
wamy uczestnictwem w kulturze. Szukajàc odr´bno-
Êci kultury i sztuki niepe∏nosprawnych, mo˝na odna-
leêç granic´ pi´kna i poj´ç tworzonych przez ludzi
kalekich i ró˝niàcych si´ od kanonu cz∏owieka ideal-
nego, nie jest to jednak odr´bna dziedzina twórczo-
Êci (Siemie˝ 2001).

M. Lewandowska (1992) ostrzega przed czynie-
niem ze Êrodowiska twórców niepe∏nosprawnych
swoistego getta. Homer podobno by∏ ociemnia∏y,
w kulturze liczy si´ jednak po prostu jako poeta, nie
zaÊ poeta ociemnia∏y. Niewidomy muzyk, literat itd.,
przekraczajàc próg zawodowoÊci (czy w ogóle wyso-
kiego poziomu twórczoÊci), nie potrzebujà litoÊciwe-
go pob∏a˝ania. By∏oby ono wobec ich trudu czymÊ
uw∏aczajàcym. IndywidualnoÊç ich losu nie stanowi
przeszkody, skoro twórczoÊç ma zawsze charakter
subiektywny w mniejszym czy wi´kszym stopniu. Je-
Êli sà naprawd´ szczerzy, mówià po prostu o losie
ludzkim jako takim.

Przywo∏aç te˝ tu nale˝y stanowisko A. Hulka
(1992), który uwa˝a, ˝e jest oczywistym, ˝e osoby
niepe∏nosprawne, jak i pe∏nosprawne, sà równie˝
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zdolne wyra˝aç swe uczucia i daç praktyczne ujÊcie
swym zdolnoÊciom. Ich wra˝liwoÊç na sztuk´, muzy-
k´, taniec, mo˝e byç równie˝ znaczna, oryginalna,
spontaniczna, emocjonalna, ale cz´sto z uwagi na
upoÊledzajàce ich warunki, przyg∏uszana, a kiedy wy-
ra˝ana, to nie na poziomie swych mo˝liwoÊci. Choç
osoby te sà niepe∏nosprawne, to jednak w zasadzie
nie posiadajà mniejszych zdolnoÊci artystycznych ni˝
pe∏nosprawne. W krytyce twórczoÊci osób niepe∏no-
sprawnych trudno stosowaç oceny „dobry” lub „nie-
dobry”. Zale˝y to od tego, jak patrzymy na ich dzie∏o
oraz czy posiadamy umiej´tnoÊci dokonywania oce-
ny. Trzeba tak˝e znaç artyst´ i jego biografi´.

ArtyÊci niepe∏nosprawni w uprawianiu swej pro-
fesji majà z regu∏y wi´ksze trudnoÊci ni˝ pe∏nospraw-
ni. Prócz przys∏owiowych uprzedzeƒ do ich mo˝liwo-
Êci, szczególne trudnoÊci tkwià w braku obiektywne-
go uznania i oceny ich osiàgni´ç twórczych. Zacho-
dzi tu zjawisko rzutowania upoÊledzenia osoby nie-
pe∏nosprawnej na mo˝liwoÊci jej dzia∏ania.

W uprawianiu sztuki tak przez niepe∏no-, jak i pe∏-
nosprawnà osob´ mamy do czynienia z trzema sytu-
acjami: zdolnoÊciami twórczymi artysty, jego dzie∏em
i warunkami, w jakich tworzy. ZdolnoÊci artysty i jego
mo˝liwoÊci mogà byç w pewnych granicach podwy˝-
szane przez odpowiedni trening i technik´. Na jakoÊç
dzie∏a i charakter twórczoÊci mo˝e mieç wp∏yw reha-
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bilitacja i terapia. Z doÊwiadczenia wynika, ˝e naj-
wi´kszy jednak wp∏yw mo˝emy mieç na warunki, ja-
kie winny byç stworzone niepe∏nosprawnemu arty-
Êcie w czasie jego kszta∏cenia, jak i pracy zawodowej
(przystosowanie warsztatu pracy, dojazdy na próby
i wyst´py, pomoc w za∏atwianiu spraw technicznych,
komunikowanie si´ itp.).

R. Pichalski (1998, 2002) zwraca uwag´, ˝e cz´-
sto spo∏eczne zainteresowanie wynika nie tyle z sa-
mej wartoÊci dzie∏a, ile raczej z faktu niepe∏nospraw-
noÊci twórcy. Zdaniem tego badacza, niepe∏no-
sprawnoÊç dotyczy autora, a nie dzie∏a, nie powinno
si´ wi´c go postrzegaç poprzez pryzmat przypad∏o-
Êci twórcy. Kryteria oceny powinny byç jednakie dla
twórców pe∏nosprawnych i tych z niepe∏nosprawno-
Êcià. Pozbawienie równych szans to forma dyskrymi-
nacji.

Dyskusyjnà kwestià jest, i˝ niektórzy badacze,
omawiajàc twórczoÊç artystycznà okreÊlonej osoby,
wià˝à jà zbyt mocno z rodzajem i stopniem niepe∏no-
sprawnoÊci. Nie jest to przekonujàca wspó∏zale˝-
noÊç. Sztuka jest wytworem okreÊlonych zdolnoÊci,
wyobraêni, uczuç i umys∏u cz∏owieka. Nie znaczy to
jednak, ˝e rodzaj i stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci nie
majà na nià ˝adnego wp∏ywu. Cz´sto niepe∏nospraw-
noÊç staje si´ tematem dzie∏a, determinuje warunki
pracy twórcy oraz jego dialog z odbiorcà.
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Zdaniem R. Pichalskiego (1998, 2002), dzie∏o
mo˝e si´ podobaç lub nie wywo∏ywaç pozytywnych
wra˝eƒ u odbiorcy. Nie jest te˝ istotne, czy jego autor
jest pe∏nosprawny czy niepe∏nosprawny. Informacje
biograficzne o twórcy mogà byç bardzo pomocne,
ale nie decydujà o wartoÊci artystycznej dzie∏a.

Badania jednak dowodzà, ˝e osoby niepe∏no-
sprawne, tworzàc nowe elementy kultury i uczestni-
czàc w niej, zawierajà w swych dzie∏ach treÊci szcze-
gólne, przenikni´te w∏asnym bólem, cierpieniem,
zmaganiem si´ ze s∏aboÊcià i niemocà. Ich dzie∏a
mówià wiele o nich samych, poprzez nie chcà nam
coÊ powiedzieç, skomunikowaç si´ z nami. Dzie∏o
mówiàce o jego autorze – to wynik rzutowania w∏a-
snych stanów, wn´trza twórcy na tworzywo; to tak˝e
wytwór, który mo˝e si´ staç wymownym i cennym
sk∏adnikiem kultury. Podejmujàc czynnoÊci twórcze,
kreujàc nowe elementy kultury nasycone osobistymi
znaczeniami, osoby niepe∏nosprawne majà szans´
czuç si´ pe∏noprawnymi uczestnikami spo∏ecznoÊci,
w której ˝yjà. TwórczoÊç staje si´ ich g∏osem – narra-
cjà, w której mówià o swoich prze˝yciach, przemyÊle-
niach, uczuciach. To ich „opowieÊç”, którà mo˝na
odczytaç za pomocà hermeneutyki. Wi´kszoÊç
z nich t´skni do obecnoÊci zauwa˝anej i docenianej.

Nie mo˝na jednak tych kwestii generalizowaç,
gdy˝ by∏oby to niesprawiedliwe i krzywdzàce dla do-
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robku artystycznego ludzi niepe∏nosprawnych, wÊród
których sà twórcy oryginalni i godni zainteresowania
(Czerwiƒska 2003, 2004 a, b, 2005, 2006 a, b).

Niedopuszczalne natomiast jest odró˝nianie
twórczoÊci pe∏nosprawnych od twórczoÊci niepe∏no-
sprawnych przez obni˝enie tym drugim poprzeczki.
Jest to rodzaj stygmatyzacji. Najwa˝niejszà cechà
twórczoÊci jest oryginalnoÊç, którà w∏aÊnie niepe∏no-
sprawni twórcy najcz´Êciej osiàgajà. TwórczoÊç arty-
styczna pozwala traktowaç ludzi niepe∏nosprawnych
jako normalnych, zdolnych do pe∏nego udzia∏u w ˝y-
ciu spo∏ecznym. Niestety, ciàgle jeszcze bardzo cz´-
sto sztuk´ osób niepe∏nosprawnych traktuje si´ zbyt
p∏ytko lub na si∏´ wt∏acza w rygor kryteriów terapeu-
tycznego oddzia∏ywania. Powszechny jest nadal wi-
zerunek niepe∏nosprawnego artysty, kojarzonego
z dzie∏ami na „poziomie przedszkolnym”. Stàd w me-
diach trudno jest znaleêç obiektywnà recenzj´ z po-
kazów dzie∏, wyst´pów niepe∏nosprawnych artystów
– pozbawionà traktowania ulgowego, protekcjonal-
nego. Taka postawa odcina si´ od idei, ˝e ludzie nie-
pe∏nosprawni mogà aspirowaç do statusu profesjo-
nalisty. Na szcz´Êcie, coraz cz´Êciej pojawiajà si´
g∏osy, ˝e artystycznà dzia∏alnoÊç osób niepe∏no-
sprawnych powinno si´ uznaç za pe∏nowartoÊciowà
i prawdziwà sztuk´, a jej twórców czy wykonawców
za pe∏noprawnych artystów.
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Zakoƒczenie
Rozwa˝ajàc problem twórczoÊci osób z niepe∏-

nosprawnoÊcià wzroku, nie mo˝na równie˝ zapomi-
naç o promieniowaniu tego rodzaju sztuki na ca∏e
Êrodowisko osób niepe∏nosprawnych, które, Êledzàc
sukcesy innych, ma mo˝liwoÊç dostrze˝enia, ˝e nie
ma sytuacji bez wyjÊcia, ˝e cz∏owiek nigdy nie stoi na
straconych pozycjach, ˝e nawet z zagro˝eniem tak
cennej wartoÊci, jakà jest zdrowie, nie muszà wiàzaç
si´ wartoÊci wy∏àcznie negatywne. Przeciwnie, sytu-
acje te mogà staç si´ punktem zwrotnym w ˝yciu, po-
niewa˝ stwarzajà szczególnà podatnoÊç na wypróbo-
wanie nowych, twórczych form zachowania. Z pewno-
Êcià jest to tak˝e rodzaj çwiczeƒ z cz∏owieczeƒstwa dla
ludzi sprawnych, którzy w obecnych czasach, ca∏kowi-
cie nastawionych na sukces, nie majà zbyt wielu oka-
zji do zrewidowania swych ocen odnoÊnie tej egzy-
stencji, którà jeszcze niedawno okreÊlano jako bez-
wartoÊciowà.

Bez wàtpienia, wielop∏aszczyznowa problematy-
ka twórczoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku
wymaga zintensyfikowania dzia∏aƒ w wymiarze teore-
tycznym (badawczym), jak i w zakresie praktycznym
– animacji kultury w Êrodowisku osób z dysfunkcjà
wzroku.
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Pawe∏ Cylulko

WYBRANE REFLEKSJE NAD
TYFLOMUZYKOTERAPIÑ

Wprowadzenie
Muzyka, dzi´ki swej dêwi´kowej naturze, jest dla

osoby niepe∏nosprawnej wzrokowo najbli˝szà i najprzy-
st´pniejszà ze wszystkich sztuk pi´knych. Trafia do niej
bezpoÊrednio poprzez s∏uch (narzàd niezaburzony de-
fektem wzroku) i bardzo silnie oddzia∏uje na niemal ca∏à
osobowoÊç. Âcis∏e powiàzanie sfery s∏uchowej z emocjo-
nalnoÊcià przyczynia si´ do tego, i˝ muzyka jest w pe∏ni
przyjmowana i przyswajana przez osoby z niepe∏no-
sprawnoÊcià wzroku, nie anga˝ujàc zarówno uszkodzo-
nego wzroku, jak i analizatorów zast´pczych, takich jak:
dotyk, w´ch czy smak. Poniewa˝ percepcja sztuki mu-
zycznej nie jest zak∏ócona defektem wzroku i odbywa si´
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poprzez dro˝ny kana∏ s∏uchowy, osoby niepe∏nosprawne
wzrokowo posiadajà du˝e mo˝liwoÊci odbierania i prze-
˝ywania muzyki, a przede wszystkim czerpania z niej nie-
ograniczonych korzyÊci prozdrowotnych.

Muzyka nie powoduje ograniczeƒ i utrudnieƒ w od-
biorze, reprodukcji i produkcji (g∏osem, ruchem lub na
instrumentach muzycznych). Obcowanie z nià nie wy-
maga ˝adnego wyjaÊniania, t∏umaczenia, komentowa-
nia. Zatem jest ona dla wzmiankowanej populacji osób
najbardziej przyst´pnà i komunikatywnà dziedzinà sztu-
ki. Za∏o˝enie to le˝y u podstaw stosowania sztuki mu-
zycznej w kszta∏ceniu, wychowaniu i usprawnianiu nie-
widomych i s∏abowidzàcych osób.

Tyflomuzykoterapia – geneza i istota
Tyflomuzykoterapia (muzykoterapia niewidomych

i s∏abowidzàcych osób) jest jednà z odmian arteterapii,
wykorzystujàcà w sposób wielostronny i wieloraki mate-
ria∏ muzyczny oraz inne zjawiska akustyczne (niemu-
zyczne), w celu stymulowania rozwoju, usprawniania,
korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji or-
ganizmu pacjenta oraz przysposobienia go do ˝ycia
bez udzia∏u wzroku lub przy jego znacznym os∏abieniu
(Cylulko 2004 s. 92-95). Tak pojmowana terapia mo˝e
uzupe∏niaç i wspieraç dzia∏ania wychowawcze, eduka-
cyjne, lecznicze i rehabilitacyjne, realizowane komplek-
sowo wzgl´dem niewidomych i s∏abowidzàcych pa-
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cjentów. W praktyce terapeutycznej, obok tyflomuzyko-
terapii, wyodr´bnione zosta∏y tak˝e samodzielne dzia∏y,
takie jak: oligofrenomuzykoterapia i surdomuzykotera-
pia (Cylulko 1998 s. 17-18).

Termin „tyflomuzykoterapia” (w skrócie TMT) za-
proponowa∏em po raz pierwszy w 1995 r., na konferen-
cji naukowej pt. „Problemy wczesnej rehabilitacji niewi-
domych i s∏abowidzàcych dzieci”, zorganizowanej
przez Wy˝szà Szko∏´ Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie (obecnie Akademia Pe-
dagogiki Specjalnej) (Cylulko 1996 b s. 75-77). Nast´p-
nie termin ten zaproponowa∏em na VIII Âwiatowym Kon-
gresie Muzykoterapii, który odby∏ si´ w 1996 r. w Wy˝-
szej Szkole Muzyki i Teatru w Hamburgu (Cylulko
1996a s. 187). Tyflomuzykoterapia, jako bardzo m∏oda
dziedzina arteterapii, ca∏y czas znajduje si´ w fazie roz-
woju, posiadajàc Êcis∏e powiàzania z takimi dyscyplina-
mi nauki, jak np.: tyflologia, tyflopedagogika i tyflopsy-
chologia. Ten rodzaj muzykoterapii od innych ró˝ni si´
swoistymi funkcjami, celami terapii, a przez to tak˝e
specyficznymi Êrodkami oddzia∏ywania, wynikajàcymi
ze specyfiki bezwzrokowej percepcji i funkcjonowania
pacjentów.

TMT zajmuje si´ terapià muzycznà dzieci, m∏odzie-
˝y i osób doros∏ych, zarówno niewidomych, jak i s∏a-
bowidzàcych (równie˝ z dodatkowymi defektami i defi-
cytami rozwojowymi). Uwzgl´dnia zagadnienia tyflolo-
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giczne, w tym np.: granice i mo˝liwoÊci rozwojowe ka˝-
dego pacjenta z zaburzeniami widzenia, czynniki wp∏y-
wajàce na kszta∏towanie si´ jego osobowoÊci oraz przy-
stosowanie si´ do Êwiata ludzi widzàcych. W ramach te-
go rodzaju terapii ustala si´ m.in., jakie formy oddzia∏y-
wania najlepiej odpowiadajà omawianej grupie pacjen-
tów oraz okreÊla, jakim warunkom powinien odpowia-
daç tyflomuzykoterapeuta.

Tyflomuzykoterapia – funkcje i cele
Funkcje, jakie stojà przed muzykoterapià, wyzna-

czane sà przez: rodzaj i stopieƒ dysfunkcji wzroku,
jej wtórne skutki, dodatkowe defekty i deficyty rozwo-
jowe, inne schorzenia, mo˝liwoÊci (psychofizyczne,
intelektualne i emocjonalne), potrzeby rozwojowe,
oczekiwania i predyspozycje pacjenta oraz terapeu-
tyczne walory sztuki muzycznej i jej wykorzystanie
w kompleksowej terapii, usprawnianiu, wychowaniu.
Mo˝na do nich zaliczyç m.in. takie funkcje, jak: ada-
ptacyjna, fizjoterapeutyczna, psychoterapeutyczna,
rozwojowa, poznawczo-stymulacyjna, wychowaw-
cza, kreatywna, ekspresyjna, emocjonalna, estetycz-
na, rekreacyjno-ludyczna, integracyjna, readaptacyj-
na, diagnostyczna. Funkcje te implikujà z kolei cele
ogólnoterapeutyczne oraz specjalne, wynikajàce ze
specyfiki pacjentów, jakie ma do spe∏nienia TMT. Ce-
le te sà wytyczane stosownie do indywidualnych za-
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burzeƒ, w oparciu o obraz danego defektu, deficytu
lub schorzenia i powiàzane z nim zaburzenia wtórne.

Tyflomuzykoterapia ma na celu przede wszystkim
przystosowanie pacjentów do funkcjonowania w spo-
∏eczeƒstwie, poprzez wspomaganie ich indywidualne-
go rozwoju, korygowanie, wyrównywanie zaistnia∏ych
braków spowodowanych defektami, deficytami rozwo-
jowymi oraz zaspokajanie ich specyficznych potrzeb
i oczekiwaƒ. Ostatecznie terapia powinna przyczyniaç
si´ do osiàgni´cia przez pacjenta optymalnej samo-
dzielnoÊci w wielu dziedzinach ˝ycia (chocia˝by pod-
stawowych), bez wzgl´du na stan wzroku. Wyra˝aç si´
to b´dzie jego mo˝liwie maksymalnà sprawnoÊcià fi-
zycznà, motorycznà, psychicznà, emocjonalno-spo-
∏ecznà i duchowà. Wszystko to mo˝na osiàgaç po-
przez realizowanie celów poÊrednich (czàstkowych),
takich jak np.: pomaganie w adaptowaniu si´ do wa-
runków ˝ycia poza domem rodzinnym, motywowanie
do aktywnoÊci poznawczej, zabawowej i ruchowej,
usprawnianie psychoruchowe (g∏ównie lokomocji i ma-
nipulacji), korygowanie nieprawid∏owej postawy cia∏a,
redukowanie blindyzmów, obni˝anie napi´cia psycho-
fizycznego i emocjonalnego, redukowanie l´ku, niepo-
koju, kanalizowanie i sublimowanie agresji, doskonale-
nie mowy, stymulowanie zachowanych zmys∏ów (g∏ów-
nie s∏uchowego, dotykowego, kinestetyczno-ruchowe-
go i wzrokowego, np. u osób s∏abowidzàcych), dosko-
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nalenie autoorientacji i orientacji w przestrzeni, uczenie
czynnoÊci samoobs∏ugowych i gospodarczych, popra-
wianie nastroju i samopoczucia, u∏atwianie i pog∏´bia-
nie akceptacji siebie, niepe∏nosprawnoÊci i jej skutków,
wp∏ywanie na tworzenie lub wzmacnianie pozytywne-
go obrazu siebie oraz innych ludzi, podnoszenie samo-
oceny oraz poczucia w∏asnej wartoÊci, budzenie po-
czucia sprawnoÊci i niezale˝noÊci, wyrabianie samo-
dzielnoÊci, zaradnoÊci ˝yciowej, zwi´kszanie poczucia
bezpieczeƒstwa, prze∏amywanie koncentracji na sobie
i swojej niepe∏nosprawnoÊci, uczenie nawiàzywania
i podtrzymywania prawid∏owych kontaktów interperso-
nalnych, uczenie wspó∏dzia∏ania w grupie i podporzàd-
kowywania si´ jej normom, dostarczanie przyjemnoÊci
i radoÊci, uczenie przeciwstawiania si´ nudzie i mono-
tonii placówki leczniczej, rehabilitacyjnej lub wycho-
wawczej, pomaganie w adaptowaniu si´ do warunków
˝ycia poza placówkà specjalnà.

Tyflomuzykoterapia – Êrodki oddzia∏ywania 
Ograniczona w powa˝nym stopniu lub ca∏kowicie

uniemo˝liwiona percepcja wzrokowa oraz wynikajàce
z tego powodu liczne i ró˝norodne zmiany, g∏ównie
w psychomotoryce pacjentów – stwarzajà wiele swo-
istych zagadnieƒ psychofizjologicznych i emocjonalno-
-spo∏ecznych. Te z kolei pociàgajà za sobà w praktyce
ró˝norodne odr´bnoÊci, takie jak np.: pomijanie niektó-
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rych Êrodków oddzia∏ywania, stosowanych u osób pe∏-
nosprawnych lub z innymi defektami, ich modyfikowa-
nie lub konstruowanie nowych na potrzeby muzykote-
rapii (Cylulko 1999 s. 40-80).

Zadaniem Êrodków oddzia∏ywania, stosowanych
w muzykoterapii, jest polisensoryczne, motoryczne, inte-
lektualne, emocjonalne i spo∏eczne stymulowanie pa-
cjentów z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku (poprzez dro˝ne
kana∏y zmys∏owe, takie jak np.: s∏uch, dotyk, w´ch,
smak). Ârodki te posiadajà swoisty charakter, w∏aÊciwy
dla specyfiki percepcji i funkcjonowania tej populacji
osób. U pacjentów niewidomych, wÊród Êrodków od-
dzia∏ywania terapeutycznego pierwszeƒstwo majà bazu-
jàce g∏ównie na wra˝eniach s∏uchowych i dotykowo-ki-
nestetycznych. U s∏abowidzàcych – dodatkowo jeszcze
stymulujàce wzrok. Ze Êrodków oddzia∏ywania sà elimi-
nowane te, których zrozumienie, opanowanie i pos∏ugi-
wanie si´ nimi, wymaga bezpoÊredniego poznawania
wzrokowego. Ârodki dost´pne poprzez zmys∏y, takie
jak: s∏uch, dotyk, kinestetyk´, w´ch i smak (usprawnia-
ne m.in. w ramach muzykoterapii), sà mo˝liwie najpe∏-
niej dost´pnymi dla niewidomych i s∏abowidzàcych
osób. Sà one przystosowane do bezwzrokowego spo-
sobu zdobywania doÊwiadczeƒ, uczenia, pracowania
i komunikowania si´. Do Êrodków tych mo˝na zaliczyç
m.in.: materia∏ akustyczny, techniki, formy aktywnoÊci
zaczerpni´te z ró˝nych metod pedagogicznych, rewali-
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dacyjnych i terapeutycznych, struktur´ zaj´ç, gabinet,
(jego umeblowanie i wyposa˝enie), pomoce.

Muzykoterapeuta w swym dzia∏aniu pos∏uguje si´
z jednej strony sztukà muzycznà o najwy˝szych walo-
rach artystycznych i estetycznych. Z drugiej zaÊ, po-
zwala pacjentom na dzia∏ania twórcze w sferze aku-
stycznej i muzycznej aktywnoÊci, niejednokrotnie na
elementarnym poziomie ich umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci.
Przyczynia si´ to do tego, ˝e na materia∏ dêwi´kowy,
stosowany w TMT, sk∏ada si´ m.in.: sztuka muzyczna
(np. piosenki, pieÊni, utwory instrumentalne, wokalne,
wokalno-instrumentalne, akompaniamenty, taƒce) oraz
inne zjawiska akustyczne, b´dàce odg∏osami przyrody
(o˝ywionej i nieo˝ywionej), komunikacji, pracy maszyn,
urzàdzeƒ lub wykonywanych czynnoÊci (np. szumy,
szmery, szelesty, trzaski, stuki).

Problemy ze wzrokiem nie stanowià przeszkody
w pos∏ugiwaniu si´ pomocami muzycznymi, bazujàcy-
mi g∏ównie na wra˝eniach s∏uchowych i s∏uchowo-doty-
kowo-kinestetycznych. W zale˝noÊci od stopnia i rodza-
ju niepe∏nosprawnoÊci wzrokowej uczestników, udzia∏
poszczególnych pomocy jest odpowiednio dobierany
i dawkowany. Pierwszeƒstwo wÊród nich, poza muzycz-
nymi, majà te, które mogà oni us∏yszeç, dotknàç, wà-
chaç, a nawet lizaç czy ugryêç. Do pracy z omawianà
grupà pacjentów nale˝y wybieraç te rekwizyty, które
najlepiej odpowiadajà ich mo˝liwoÊciom percepcyjnym
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i poznawczym pod wzgl´dem wydawanych dêwi´ków,
wielkoÊci, kszta∏tu, faktury, koloru itp. W tym celu tyflo-
muzykoterapeuta wykorzystuje niektóre pomoce po-
wszechnie stosowane w pracy z pacjentami widzàcymi.
Dzi´ki swoim rozmiarom, kszta∏tom, a przede wszyst-
kim wydawanym dêwi´kom, pomoce te sà przydatne
zarówno dla osób pe∏nosprawnych, jak i niepe∏no-
sprawnych. Wspólne pos∏ugiwanie si´ nimi jednoczy
wszystkich uczestników. Inne pomoce, takie jak np.:
gry, uk∏adanki (dost´pne w powszechnej sprzeda˝y
i nieoznakowane pismem Braille’a) – terapeuta moder-
nizuje na potrzeby prowadzonej terapii. Czyni to np. po-
przez naklejanie na nich symboli powi´kszonego czar-
nodrukowego pisma lub barwnych naklejek, koralików,
pomalowanie tzw. „puchnàcymi farbami” itp. Innym ra-
zem tworzy on pomoce ca∏kiem nowe, na potrzeby pro-
wadzonej terapii.

Tyflomuzykoterapia – techniki i metody
W zaj´ciach muzykoterapeutycznych stosuje si´

techniki muzykoterapeutyczne i psychoterapeutyczne.
Prócz tego, wykorzystuje si´ tak˝e wybrane formy ak-
tywnoÊci muzycznej, zaczerpni´te z systemów wycho-
wania muzycznego (np. E. Jaques-Dalcroze'a, C. Orffa,
Z. Koday’a) oraz innych metod rewalidacyjno-terapeu-
tycznych, m.in. takich jak: Metoda Dobrego Startu, Me-
toda Ruchu Rozwijajàcego W. Sherborne, Twórcza
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Wizualizacja J. Day, Program AktywnoÊci „ÂwiadomoÊç
Cia∏a”, „Kontakt i Komunikacja” M. i Ch. Knillów, Pro-
gram „Dotyk i Komunikacja” Ch. Knilla, Metoda Montes-
sori. Tak wi´c do technik stosowanych w tyflomuzykote-
rapii nale˝à m.in.: çwiczenia oddechowe, s∏uchowe, do-
tykowe, mowy, poczucia rytmu, Êpiewanie piosenek;
muzykowanie gestodêwi´kami, przedmiotami codzien-
nego u˝ytku, na instrumentach w∏asnej konstrukcji, na
instrumentach perkusyjnych; improwizacje wokalne, in-
strumentalne, muzyczno-ruchowe; çwiczenia natural-
nych form lokomocji; wykonywanie ruchów naÊladujà-
cych czynnoÊci ˝ycia codziennego; zabawy muzyczno-
ruchowe; taƒce; pantomima; psychodrama; s∏uchanie
muzyki, plastyczne interpretacje muzyki, masa˝ relak-
sacyjny; trening autogenny J. H. Schultza; relaksacja
stopniowana E. Jacobsona; wizualizacja; rozmowy te-
rapeutyczne.

Muzykoterapia, prowadzona metodà grupowà, po-
lega na pracy z kilkoma pacjentami. Uczestnikami grup
terapeutycznych sà najcz´Êciej osoby z l˝ejszym stop-
niem niepe∏nosprawnoÊci, sprawniejsze, zdrowsze,
niejednokrotnie lepiej orientujàce si´ w przestrzeni i po-
ruszajàce si´ samodzielnie, bardziej uspo∏ecznione.
Muzykoterapeuta, pracujàc z ca∏à grupà, stara si´
uwzgl´dniaç indywidualne mo˝liwoÊci, ograniczenia
poszczególnych pacjentów, ich dyspozycje i potrzeby,
realizujàc ca∏y czas cele grupowe. W terapii grupowej,
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dla osiàgni´cia zamierzonych celów, wykorzystuje si´
relacje i interakcje pomi´dzy uczestnikami grupy oraz
terapeutà a grupà. Rodzàce si´ w ten sposób zwiàzki
emocjonalno-spo∏eczne, u∏atwiajà realizacj´ zamierzo-
nych zadaƒ oraz przyczyniajà si´ do lepszej integracji
uczestników spotkaƒ. Sà one cz´sto przenoszone
przez pacjentów na codzienne relacje interpersonalne.
Grupy terapeutyczne mogà sk∏adaç si´ przyk∏adowo
od czterech do oÊmiu osób. Z grupami liczniejszymi (tj.
od oÊmiu do dwunastu osób) mo˝na pracowaç wów-
czas, gdy terapeuta posiada do pomocy osoby wspie-
rajàce jego dzia∏ania, np.: rehabilitantów, terapeutów,
wychowawców, rodziców, studentów lub wolontariu-
szy. Z pacjentami niepe∏nosprawnymi wzrokowo
o sprz´˝onym kalectwie (np. z g∏uchotà, upoÊledze-
niem umys∏owym, epilepsjà) najlepiej pracuje si´
w grupie dwu-, trzyosobowej lub indywidualnie.

W zaj´ciach indywidualnych uczestniczà na ogó∏
osoby o powa˝niejszym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
bardziej niesprawne, powa˝niej chore, mniej uspo∏ecz-
nione. W przypadku tych zaj´ç, mamy do czynienia
przede wszystkim z dzia∏aniami bazujàcymi na wi´zi
emocjonalnej pomi´dzy terapeutà a pacjentem. Dla
niektórych osób indywidualna muzykoterapia jest jedy-
nà mo˝liwà formà usprawniania, gdy˝ ze wzgl´du na
ci´˝kie schorzenia, defekty i deficyty rozwojowe – nie
mogà one ucz´szczaç do placówek ogólnodost´p-
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nych, integracyjnych, czy nawet specjalnych. Prócz te-
go, terapia indywidualna pozwala na aktywne w∏àcza-
nie w proces muzykoterapeutyczny rodziny pacjenta
(rodziców, ma∏˝onków, rodzeƒstwa, dzieci, dziadków).
Muzykoterapia indywidualna pozwala na gruntowne
poznanie pacjenta, skoncentrowanie si´ wy∏àcznie na
nim, poÊwi´cenie mu ca∏ej uwagi i aktywnoÊci terapeu-
ty, a przez to mo˝liwie optymalne dostosowanie pro-
gramu i Êrodków oddzia∏ywania terapeutycznego do
indywidualnych jego potrzeb, mo˝liwoÊci i ograniczeƒ.
Mimo tych wszystkich zalet, indywidualna forma terapii
wp∏ywa na zmniejszenie kontaktów pacjentów niepe∏-
nosprawnych z pe∏nosprawnymi.

Zakoƒczenie
Reasumujàc swoje rozwa˝ania, chcia∏bym jesz-

cze raz podkreÊliç, i˝: specyfika bezwzrokowej per-
cepcji i funkcjonowania niepe∏nosprawnych wzroko-
wo osób, a przez to swoiste funkcje, cele muzykote-
rapii i Êrodki oddzia∏ywania – przyczyni∏y si´ do wy-
odr´bnienia z nauk muzykoterapeutycznych tyflomu-
zykoterapii, jako odr´bnego, samodzielnego dzia∏u.

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu
przemyÊlenia, spostrze˝enia i doÊwiadczenia doty-
czàce tej formy arteterapii, mogà byç przydatne ró˝-
nym specjalistom, pracujàcym z niewidomymi i s∏a-
bowidzàcymi osobami. Mogà byç tak˝e inspiracjà do
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poszukiwaƒ coraz to nowszych, efektywniejszych
i skuteczniejszych rozwiàzaƒ w tym wzgl´dzie.
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Ewa Dziedzic-Szeszu∏a

TERAPIA TA¡CEM OSÓB NIEWIDOMYCH

Wprowadzenie
Udziela∏am kiedyÊ wywiadu w radiu. WÊród wie-

lu pytaƒ pad∏o tak˝e: „Czego niewidomy nie mo˝e?”.
W panice próbowa∏am znaleêç sensownà odpo-
wiedê. Nic. Pustka. W mej pami´ci przesuwali si´
znajomi niewidomi, majàcy satysfakcjonujàce ˝ycie
rodzinne, pracujàcy zawodowo, je˝d˝àcy na nartach,
strzelajàcy z ∏uku, p∏ywajàcy, ∏owiàcy ryby, rzeêbiàcy,
podró˝ujàcy autostopem, piszàcy wiersze. Wyspor-
towani, pasjonaci wielu dziedzin, ciekawi interlokuto-
rzy. W pewnej chwili, gdy by∏am ju˝ sk∏onna powie-
dzieç, ˝e niewidomy nie mo˝e prowadziç samocho-
du, przypomnia∏am sobie scen´ z filmu „Zapach ko-
biety” i tej odpowiedzi równie˝ nie udzieli∏am. KtoÊ mi
pomóg∏ wybrnàç z kr´pujàcej sytuacji i wywiad poto-
czy∏ si´ dalej, ale ten moment wywiadu wraca do
mnie wraz z pytaniem: „Czego niewidomy nie mo-
˝e?”. Na potrzeby mojej codziennej pracy zamieniam
cz´sto to pytanie na: „Jak to zrobiç, ˝eby niewidomy
móg∏ to zrobiç?”.

Ludzie niewidomi i widzàcy majà takie same po-
trzeby psychiczne i fizyczne. Jednak osoby niewidome

80



cz´sto muszà na drodze do ich realizacji zmierzyç si´
z wieloma przeszkodami. W rehabilitacji kluczowà rolà
jest odkrycie i rozwijanie psychofizycznych sprawno-
Êci, przez zastosowanie odpowiednich dla osób niewi-
domych metod i Êrodków (Hulek 1977).

Warunki i metody terapii taƒcem
O co nale˝y zadbaç, jakie zastosowaç metody,

by cz∏owiek niewidomy jak ka˝dy inny móg∏ odkryç,
˝e taniec to sztuka, ˝e taniec to zdrowie, ˝e taniec to
radoÊç i powi´kszanie Êwiata?

Podstawowym warunkiem, jaki nale˝y zagwaran-
towaç podczas terapii taƒcem, jest stworzenie poczu-
cia bezpieczeƒstwa zarówno fizycznego, jak i psy-
chicznego. W tym celu przed zaj´ciami nale˝y zapo-
znaç osoby niewidome z przestrzenià, w jakiej si´
znajdujà: salà i drogà do niej, aby mog∏y samodzielnie
poruszaç si´ w tym otoczeniu. Kolejnym etapem jest
zagwarantowanie mo˝liwoÊci poznania si´ wzajemne-
go w grupie. Dobrze jest, aby spotkania rozpoczyna∏y
si´ przywitaniem w kr´gu, gdzie ka˝dy mo˝e si´
przedstawiç, opowiedzieç o sobie, us∏yszeç i poznaç
innych, zapami´taç imiona pozosta∏ych uczestników.
We wst´pnej fazie çwiczeƒ cenne jest doprowadzenie
do ÊwiadomoÊci oddychania i do umiej´tnoÊci zaan-
ga˝owania w ruchu wszystkich cz´Êci cia∏a: g∏owy,
szyi, ramion, ràk, tu∏owia, bioder i nóg, ze szczegól-
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nym uwzgl´dnieniem kolan i stóp. W celu zwi´kszenia
poczucia stabilnoÊci, cz´Êç tych dzia∏aƒ ruchowych
powinna odbywaç si´ na pod∏odze, podczas le˝enia
lub siedzenia. Nale˝y zwróciç uwag´ na çwiczenia
kszta∏tujàce p∏ynnoÊç i lekkoÊç ruchów, jak i na ruchy
konkretne, majàce swój poczàtek i koniec, pe∏ne ryt-
mu i wyrazu. Bardzo wa˝ne wydaje si´, aby osoby nie-
widome mog∏y podczas zaj´ç poczuç zaufanie zarów-
no do siebie samych, do swych w∏asnych mo˝liwoÊci,
jak i do innych. S∏u˝à temu çwiczenia wykorzystujàce
zró˝nicowany dotyk, np.: masa˝ w parach, taniec we
wzajemnym oparciu si´ plecami, mocowanie si´. Ten
rodzaj zadaƒ przynosi odpr´˝enie, mo˝liwoÊç wykaza-
nia si´ si∏à i delikatnoÊcià, co owocuje nawiàzaniem
bliskich i serdecznych kontaktów (Sherborne 1983).
Podczas wyboru odpowiednich çwiczeƒ nale˝y za-
chowaç wielkà czujnoÊç, aby nie by∏y dla nikogo zbyt
inwazyjne i nie narusza∏y granic intymnoÊci. 

Obserwujemy, ˝e du˝à radoÊcià jest improwiza-
cja taneczna. Wa˝ne jest, aby w tym swobodnym
taƒcu uruchomione zosta∏y wszystkie cz´Êci cia∏a.
Mo˝na zauwa˝yç, ˝e podczas spontanicznej impro-
wizacji uczestnicy wyra˝ajà swoje emocje tak gesta-
mi, jak i mimikà. Ruch staje si´ coraz bardziej swo-
bodny, wyra˝ajàcy istotne cechy osobowoÊci taƒczà-
cych. W takich chwilach uczestnicy odkrywajà swój
wewn´trzny potencja∏, przekraczajà w∏asne ograni-
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czenia i stereotypie. Pojawiajà si´ gotowoÊç do po-
szukiwaƒ i zupe∏nie nieoczekiwane, ciekawe pomy-
s∏y na nowe rozwiàzania ruchowe. Mo˝na podejrze-
waç, ˝e improwizacja rozwija indywidualne zdolnoÊci
twórcze, zwi´ksza akceptacj´ i pewnoÊç siebie, daje
odwag´ wystàpieƒ przed innymi. Improwizacja s∏u˝y
wyra˝eniu siebie.

Nauka taƒców towarzyskich
Wszystkie wy˝ej wymienione çwiczenia s∏u˝à

równie˝ przygotowaniu uczestników do dalszych
dzia∏aƒ – poznawania kroków taƒców towarzyskich.
Uczestnicy poznajà je metodà zbiorowego naucza-
nia taƒców towarzyskich osób niewidomych, opraco-
wanà przez Wac∏awa Wróblewskiego. Autor wykorzy-
sta∏ szeÊciopunkt Braille’a, znany osobom niewido-
mym. Pomocà poglàdowà do nauki taƒców jest pla-
stikowa tablica w kszta∏cie prostokàta, która stanowi
szeÊçdziesi´ciokrotne powi´kszenie szeÊciopunktu.
Mi´dzy punktami: drugim i piàtym sà umieszczone
brajlowskie litery „a” i „b”, niezb´dne do wykonywa-
nia kroków bocznych. Osoby niewidome poznajà
najpierw kroki taneczne r´kami, wykonujàc ruchy po
tablicach i siedzàc przy sto∏ach, nast´pnie, nadal na
siedzàco, nogami. Kolejnà faz´ stanowi taniec w kr´-
gu, trzymajàc si´ za r´ce, nast´pnie bez trzymania,
a w koƒcu parami. Zgodnie z programem, ustalonym
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przez Mi´dzynarodowy Zwiàzek Nauczycieli Taƒca
Towarzyskiego, W. Wróblewski opisa∏ 12 taƒców to-
warzyskich: walc angielski, rumb´, samb´, polk´, fo-
kstrota, tango, slow-foksa, walc wiedeƒski, cza-cz´,
bluesa, jive’a i rock and rolla (Wróblewski 2005). Ko-
rzystajàc z tej wyjàtkowej metody, wielu niewidomych
doskonale uczy si´ taƒczyç i poruszaç na parkiecie,
jak równie˝ uÊwiadamia sobie, ˝e mo˝e przekraczaç
kolejne granice. Metoda W. Wróblewskiego jest wiel-
kim dzie∏em, z którego korzystajà ju˝ kolejne pokole-
nia osób niewidomych. Wskazana przez autora kolej-
noÊç nauki taƒców jest oparta o zasady dydaktyki:
" Zasad´ ÊwiadomoÊci i aktywnoÊci wzajemnie

na siebie wp∏ywajàce. Osoba niewidoma po-
winna byç Êwiadoma swoich ruchów i celowo-
Êci çwiczeƒ, aby ch´tnie i w skupieniu pozna-
waç kolejne etapy.

" Zasad´ poglàdowoÊci wskazujàcà na koniecz-
noÊç precyzyjnego opisu ruchu przed ka˝dym
çwiczeniem. W tym wypadku w znacznej mie-
rze opieramy si´ o opracowanà tablic´ braj-
lowskà. Cennym jest, aby w czasie odpoczyn-
ku mi´dzy taƒcami dostarczyç uczestnikom
wiedzy o taƒcu, który poznajà, jego pochodze-
niu, historii i twórcach. W ramach tej zasady
nale˝y zadbaç równie˝ o wiadomoÊci z zakre-
su kultury tanecznej. 
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" Zasad´ dost´pnoÊci, która mówi o dostosowa-
niu stopnia trudnoÊci do mo˝liwoÊci osób nie-
widomych. Nale˝y wziàç pod uwag´ mo˝liwo-
Êci psychofizyczne uczestników, wiek i stan
zdrowia. Zasada ta wskazuje kolejnoÊç zadaƒ
stawianych przed uczestnikami: od ∏atwych do
trudnych, od prostych do z∏o˝onych, od zna-
nych do nowych. Efektem tego uszeregowania
sà zadania adekwatne dla uczestników, w celu
wywo∏ania ich aktywnoÊci, poniewa˝ gdy sà
zbyt ∏atwe – nu˝à, gdy˝ nie sà atrakcyjne,
a zbyt trudne – zniech´cajà, demobilizujà i po-
wodujà wycofanie. Nale˝y zadbaç, aby uczest-
nicy mogli odnosiç sukcesy, gdy˝ b´dà one
silnà motywacjà do dalszego wysi∏ku.

" Zasad´ systematycznoÊci opartà na wielokrot-
nym, a˝ do opanowania materia∏u, powtarza-
niu ruchów, najpierw r´kami na tablicach braj-
lowskich, nast´pnie nogami na pod∏odze, aby
wytworzyç nawyki ruchowe. 

" Zasad´ utrwalania polegajàcà na Êwiadomym,
cz´stym powtarzaniu kroków i figur tanecz-
nych, przy ró˝nych melodiach, w szybszym
tempie, w innych kierunkach. S∏u˝y to jak naj-
lepszemu zapami´taniu taƒca. 

Koƒcowym wa˝nym elementem tanecznego
spotkania jest po˝egnanie w kr´gu. Dobrze jest rów-
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nie˝ wtedy podchwyciç nastrój i inicjatyw´ uczestni-
ków. Po˝egnanie mo˝e mieç form´, np.: wspólnego
Êpiewania piosenki, ko∏ysania, trzymajàc si´ za ra-
miona, podsumowania ostatnich doÊwiadczeƒ czy
planowania dalszych spotkaƒ. 

Znaczenie taƒca w rehabilitacji osób 
niewidomych

Podczas zaj´ç tanecznych szczególnà uwag´
zwracamy na proces – nie tylko na efekt. Bardzo wa˝-
na wydaje si´ radoÊç ze spotkaƒ, spontanicznoÊç
i otwieranie si´ uczestników na nowe mo˝liwoÊci.

Teoretycy taƒca wskazujà na wielkie znaczenie
tej formy ruchu dla rozwoju cz∏owieka. Istnieje po-
glàd, ˝e taniec jest najbardziej bezpoÊrednim i naj-
pe∏niejszym sposobem uzyskania ∏àcznoÊci ze swo-
im wn´trzem. Uznaje si´, ˝e taniec rozwija organizm,
a ÊwiadomoÊç dzia∏ania organizmu rozwija Êwiado-
moÊç myÊli (Kozie∏∏o 1999). Podczas terapii taƒcem
roÊnie poczucie w∏asnej wartoÊci, ÊwiadomoÊç cia∏a,
zaufanie do siebie i innych. Uczestnicy wykazujà si´
w∏asnà aktywnoÊcià, kreatywnoÊcià i niezale˝noÊcià,
które z kolei stajà si´ êród∏em poczucia bezpieczeƒ-
stwa i pewnoÊci siebie. Taniec stwarza okazj´ do roz-
woju psychicznej i fizycznej aktywnoÊci, ale te˝ po-
maga roz∏adowaç emocje trudne do wyra˝enia s∏o-
wami, zmniejsza niepokój i uwalnia nadmiar energii.
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Terapia taƒcem s∏u˝y te˝ wzmocnieniu pewnych po-
trzebnych w ˝yciu cech psychicznych: odwagi, wy-
trwa∏oÊci, koncentracji i cierpliwoÊci. 

Znany jest poglàd o wzajemnoÊci w relacji: psychi-
ka – cia∏o. Nie tylko psychika wp∏ywa na cia∏o, lecz tak-
˝e cielesne doÊwiadczenia wp∏ywajà na psychik´ (Ko-
zie∏∏o 1999). Obserwuje si´, ˝e stany psychiczne mani-
festujà si´ fizycznie w napi´ciach mi´Êniowych, sposo-
bie oddychania, postawie cia∏a i dynamice ruchu.

Ruch, w tym ruch taneczny, umo˝liwia nawiàza-
nie kontaktu z otaczajàcà rzeczywistoÊcià i jest wa-
runkiem zdrowia psychicznego. 

Podczas terapii taƒcem dochodzi do poprawy
ogólnej sprawnoÊci ruchowej, jak równie˝, na zasa-
dzie sprz´˝enia zwrotnego, zwi´ksza si´ potrzeba ru-
chu w ogóle. Jest to bardzo wa˝ne, szczególnie
u tych osób niewidomych, które nie majàc wielu
mo˝liwoÊci korzystania z ruchu, majà s∏abe mi´Ênie
i nawet ma∏y wysi∏ek fizyczny jest dla nich wyjàtkowo
m´czàcy (Sherborne 1983). Wiemy te˝, ˝e zarówno
postawa cia∏a, jak i charakter ruchów, sà podstawà
naszych stanów emocjonalnych. 

Poprzez taniec doskonali si´ podstawowe cechy
motoryki: zwinnoÊç, szybkoÊç, si∏´ i wytrzyma∏oÊç.
U osób niewidomych poprzez oddzia∏ywania tera-
peutyczne poprawie ulegajà: orientacja przestrzen-
na, umiej´tnoÊç u˝ywania kierunków, gestykulacja,
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mimika i ekspresja ruchowa. W efekcie ciàg∏ej stymu-
lacji i celowej aktywnoÊci ruchowej, obserwujemy
proces eliminowania blindyzmów (Dziedzic, Remple-
wicz 1980). Cia∏o staje si´ bardziej elastyczne, ruchy
p∏ynne i zgodne z oddechem. Dzi´ki terapii taƒcem
wzmacnia si´ uk∏ad nerwowy, wyrabia prawid∏owa
postawa cia∏a, kszta∏ci si´ wyobraênia ruchowa. 

Istnieje teoria, i˝ taniec zaspokaja ludzkie potrze-
by, poniewa˝ jest równie˝ komunikowaniem si´ (Ko-
zie∏∏o 1999). Terapia taƒcem jest wspólnym doÊwiad-
czeniem i ka˝dy jest Êwiadomy istnienia innych osób,
nawiàzuje i podtrzymuje kontakty. W trakcie zaj´ç ro-
dzi si´ wi´ê mi´dzy uczestnikami i pojawia si´ moc
grupowej energii. Realizujà si´ wtedy potrzeby spo-
∏eczne: opiekowania si´, bycia zaopiekowanym, bycia
odpowiedzialnym, zauwa˝onym i – co bardzo wa˝ne –
bycia niezb´dnym w tym wspólnym przedsi´wzi´ciu.
Wyjàtkowà wartoÊcià sà przyjaênie, a nieraz i bli˝sze
zwiàzki, zawierane podczas terapii taƒcem.

Zakoƒczenie
Efektem terapii taƒcem powinna byç zmiana

w postrzeganiu osób niewidomych przez osoby wi-
dzàce. Im osoby niewidome b´dà sprawniejsze i cz´-
Êciej b´dà uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym, tym
bardziej zwi´kszà si´ szanse, by byli poznani przez
innych ludzi i bardziej b´dà odczuwaç potrzeb´ sa-

88



tysfakcjonujàcych dla obu stron kontaktów. To bar-
dzo wa˝ne, by Êlepota nie by∏a etykietà, maskà, dla
której indywidualne szczegó∏y nie majà znaczenia
(Henri 1971). Osoby taƒczàce stajà si´ atrakcyjne to-
warzysko i ch´tnie korzystajà ze wspólnych rozrywek
z osobami widzàcymi. Sp´dzanie czasu wolnego
z osobami widzàcymi jest przecie˝ wa˝nym elemen-
tem integracji funkcjonalnej i jest efektem rehabilita-
cji (Hulek 1977). Osoby niewidome nie muszà wtedy
korzystaç z ofert relaksu skierowanych wy∏àcznie do
nich (Dziedzic 1984). Dzi´ki swobodzie i gracji, z ja-
kà poruszajà si´ na parkiecie, zyskujà sympati´
i aprobat´ widzàcych partnerów. Taniec jest po pro-
stu dla wszystkich wspólnà weso∏à zabawà.
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Joanna G∏adyszewska-Cylulko

WSPOMAGANIE ROZWOJU 
EMOCJONALNO-SPO¸ECZNEGO 
DZIECKA NIEPE¸NOSPRAWNEGO 
WZROKOWO POPRZEZ WIZUALIZACJ¢

Wprowadzenie
Wed∏ug psychologii i pedagogiki humanistycznej

cz∏owiek jest jednoÊcià psychofizycznà, zatem nie
mo˝na jego zachowaƒ interpretowaç tylko w odniesie-
niu do pojedynczych sfer jego funkcjonowania. Anali-
zujàc przebieg procesów emocjonalnych, nie sposób
nie zauwa˝yç, ˝e ich stosunek do procesów poznaw-
czych jest bilateralny: podstaw´ procesów emocjonal-
nych stanowià procesy poznawcze, ale i procesy emo-
cjonalne wywierajà wp∏yw na poznawcze. Gdy znaj-
dziemy si´, np. w zupe∏nie nowej dla nas sytuacji,
gdzie pami´ç nie potrafi dostarczyç gotowych sposo-
bów zachowania, brak wystarczajàcych danych spo-
strze˝eniowych utrudnia nasze procesy myÊlowe,
a uwaga jest napi´ta w maksymalnym stopniu – mo˝e-
my odczuwaç l´k, niepokój i inne emocje negatywne.
Z drugiej strony, te emocje mogà zniekszta∏caç naszà
interpretacj´ wra˝eƒ, a w rezultacie – tworzyç niepraw-
dziwy obraz rzeczywistoÊci. Mo˝na próbowaç niew∏a-
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Êciwie interpretowaç to w ten sposób, ˝e nieprawid∏o-
wy przebieg procesów poznawczych implikuje zabu-
rzenia emocjonalne. W takim razie, niepe∏nosprawnoÊç
wzrokowa powodujàca niewàtpliwie trudnoÊci w funk-
cjonowaniu poznawczym dziecka, powodowa∏aby za-
burzenia w jego funkcjonowaniu emocjonalnym i spo-
∏ecznym. Wielu badaczy uwa˝a jednak, ˝e brak spo-
strzegania wzrokowego nie jest jednoznaczny z zabu-
rzeniami percepcji. Zaburzenie percepcji wzrokowej
powoduje tylko specyficzne warunki wzrokowe, ale
niekoniecznie musi wp∏ywaç na nieprawid∏owe spo-
strzeganie Êwiata i siebie samego (Walthes 2007 s. 27).
Proces ten jest bardzo z∏o˝ony. Ju˝ spostrze˝enia nie
sà tylko prostà sumà wra˝eƒ, co dopiero mówiç o wy-
obra˝eniach, myÊleniu, zapami´tywaniu i uwadze.

Procesów emocjonalnych nie mo˝na tak˝e roz-
patrywaç w oddzieleniu od spo∏ecznych. Niewàtpli-
wie u ka˝dego cz∏owieka, na podstawie ró˝norod-
nych zwiàzków interpersonalnych, tworzà si´ ró˝ne
rodzaje emocji – pozytywne, negatywne, oboj´tne.
Te emocje wp∏ywajà z kolei na kontakty spo∏eczne,
tak wi´c mo˝na twierdziç, ˝e rozwój emocjonalny
i spo∏eczny ka˝dego z nas sà ze sobà ÊciÊle powià-
zane (¸apiƒska, ˚ebrowska 1982).

Chocia˝ wzrok dla osób pe∏nosprawnych jest
êród∏em wielu ró˝norodnych emocji – pozytywnych
i negatywnych, to jego brak lub niedostateczne funk-
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cjonowanie nie jest jedynym powodem zaburzeƒ ˝y-
cia emocjonalnego i spo∏ecznego. 

Istniejàce w nauce od lat 80. koncepcje stresu
rodzicielskiego, mówià, ˝e niepe∏nosprawnoÊç dziec-
ka jest stresorem, który niewàtpliwie zaburza równo-
wag´ rodziny, ale to, jak rodzina poradzi sobie, zale-
˝y od ró˝nych jej w∏aÊciwoÊci. Analogicznie mo˝na
powiedzieç, ˝e zaburzenie w funkcjonowaniu wzro-
kowym stanowi dla dziecka stresor, utrudniajàcy pra-
wid∏owy rozwój poznawczy i emocjonalno-spo∏eczny,
ale to, jak sobie z nim dziecko poradzi, zale˝y od je-
go cech osobowoÊci, doÊwiadczeƒ, umiej´tnoÊci
spo∏ecznych, inteligencji emocjonalnej itd. Bardzo
wa˝ne jest te˝ zaspokojenie potrzeb dziecka niepe∏-
nosprawnego wzrokowo (zw∏aszcza potrzeby aktyw-
noÊci, samodzielnoÊci, samourzeczywistniania).

K. Klimasiƒski (1977) uwa˝a, ˝e jednà z cech
osobowoÊci wyznaczajàcych postawy wobec ludzi,
jest – opisywane przez J.B. Rottera – poczucie kon-
troli (locus of control – LOC). Wed∏ug tej koncepcji,
ludzie dzielà si´ na tych, którzy uwa˝ajà, ˝e ich ˝ycie
(zarówno sukcesy, jak i pora˝ki) zale˝à wy∏àcznie od
okolicznoÊci zewn´trznych (a wi´c, np.: losu, szcz´-
Êcia, innych ludzi) i na tych, którzy uwa˝ajà, ˝e sami
ca∏kowicie decydujà o swoim ˝yciu. O tych pierw-
szych mówimy, ˝e ich LOC jest zewn´trzne, o dru-
gich zaÊ, ˝e majà LOC wewn´trzne. 
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Stwierdzono na przyk∏ad, ˝e ludzie z LOC we-
wn´trznym czujà si´ bardziej zagro˝eni (np. nega-
tywnà ocenà). Zatem u osób niepe∏nosprawnych
wzrokowo LOC zewn´trzne mo˝e ∏àczyç si´ z ∏atwiej-
szà akceptacjà inwalidztwa. 

Podejmowanie skutecznych dzia∏aƒ profilaktycz-
no-terapeutycznych wzgl´dem osób niepe∏nospraw-
nych wzrokowo komplikuje dodatkowo fakt, ˝e coraz
cz´Êciej do szkó∏ dla dzieci niepe∏nosprawnych wzro-
kowo trafiajà dzieci ze z∏o˝onà niepe∏nosprawnoÊcià,
spoÊród których najliczniejszà grupà stanowià te z nie-
pe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Liczne badania do-
wodzà (Zas´pa 2005 s. 27-30), ˝e poziom l´ku m∏o-
dzie˝y upoÊledzonej intelektualnie jest wy˝szy ni˝ ich
pe∏nosprawnych intelektualnie rówieÊników. Osoby
takie sà te˝ bardziej sk∏onne do prezentowania
symptomów niedostosowania spo∏ecznego takich
jak, np.: zachowania gwa∏towne i destrukcyjne (lub
autodestrukcyjne), utrata samokontroli, stereotypo-
we zachowania (np. tiki wokalne i ruchowe, mastur-
bacja), ale tak˝e zamkni´cie w sobie, niech´ç do
dzia∏ania, zaburzenia w od˝ywianiu.

Zaburzenia rozwoju emocjonalno-spo∏ecznego 
– terapia i profilaktyka

Post´powanie profilaktyczne i terapeutyczne mo-
˝e si´ opieraç na dzia∏aniach, których celem b´dzie
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wzmocnienie ego pacjenta tak, aby ∏atwiej by∏o mu
z jednej strony opieraç si´ pop´dom, nieprawid∏o-
wym instynktom, dzia∏aniom gwa∏townym i nieprze-
myÊlanym, a z drugiej strony – uwolniç si´ od nieraz
zbyt silnego superego, wyzwalajàcego niszczàce pa-
cjenta wyrzuty sumienia. Niezwykle wa˝ne jest dla
dziecka, a potem m∏odego cz∏owieka, umo˝liwienie
mu zbierania wielu doÊwiadczeƒ, wchodzenia w ró˝-
norodne relacje z przedmiotami i osobami. Wtedy
coraz mniejsze b´dzie prawdopodobieƒstwo znale-
zienia si´ w nieznanej, nowej (a wi´c najbardziej stre-
sogennej) sytuacji. M∏ody cz∏owiek szybciej b´dzie
umia∏ adaptowaç si´ do rzeczywistoÊci, gdy˝ wiele
jego czynnoÊci b´dzie akomodowanych. Oczywi-
Êcie, proces ten b´dzie przebiega∏ sprawnie w pew-
nych warunkach. Bardzo istotne jest bowiem, aby
ka˝de lub prawie ka˝de doÊwiadczenie zakoƒczy∏o
si´ dla dziecka pozytywnie. Sprawa jest prosta, gdy
dziecko osiàgnie sukces w dzia∏aniu, którego si´
podj´∏o. Gorzej, gdy nie uda mu si´ osiàgnàç tego,
czego oczekiwa∏o. Tu jest zadanie dla màdrego pe-
dagoga, by pomóg∏ mu wyciàgnàç wnioski ze zda-
rzenia tak, aby – gdy nastàpi kiedyÊ podobna sytu-
acja – dziecko wiedzia∏o, jakie zachowanie jest nie-
skuteczne i dlaczego. W ten sposób doÊwiadczenie
negatywne zostaje zamienione w pozytywne. Gdy ta-
kiego wsparcia nie b´dzie lub gdy dziecko spotka si´
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z krytykà, mo˝e ono zepchnàç doÊwiadczenie do
podÊwiadomoÊci, pozornie zapomnieç o nim, ale
i tak b´dzie si´ ono wydobywaç w postaci l´ku, gnie-
wu i innych emocji o znaku ujemnym. 

Wizualizacja z wybranymi technikami arteterapii
Z moich doÊwiadczeƒ terapeutycznych wynika,

˝e dzieci niepe∏nosprawne wzrokowo pozytywnie re-
agujà na wizualizacj´. W literaturze istnieje wiele ró˝-
nych definicji wizualizacji. Mimo i˝ autorzy podajà od-
mienne jej definicje, to jednak wszyscy sà zgodni co
do tego, ˝e jest ona procesem Êwiadomym, w którym
kluczowà rol´ odgrywa wyobraênia. DoÊwiadczenia
kliniczne przemawiajà za potrzebà stosowania wizu-
alizacji. Niestety, zbyt ma∏o jest badaƒ empirycznych
w tym zakresie.

Na potrzeby swojej pracy terapeutycznej opraco-
wa∏am koncepcj´ wizualizacji z wybranymi technikami
arteterapii. Wed∏ug mnie, wizualizacja z wybranymi
technikami arteterapii jest Êwiadomym pobudzaniem
wyobraêni, zainspirowanej s∏owem i muzykà, a wzmac-
nianej technikami arteterapeutycznymi, w celu urucha-
miania zasobów psychicznych dziecka, by lepiej radzi-
∏o sobie z emocjami w kontaktach spo∏ecznych. Tak ro-
zumiana wizualizacja jest przede wszystkim terapià
bezpoÊrednià, aktywnà, g∏´bokà, plasujàcà si´ w nur-
cie humanistyczno-egzystencjalnym.
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Dzia∏anie wizualizacji jest wzmocnione poprzez
techniki arteterapeutyczne, tzn. przez improwizacj´
muzycznà, plastycznà i ruchowà. JeÊli chodzi o muzy-
k´, to wspomaga ona rozwój dziecka, dzi´ki temu, ˝e
pomaga zwi´kszyç jego aktywnoÊç w ró˝nych sfe-
rach, wp∏ywa silnie na wyobraêni´ dziecka, mo˝e na-
suwaç ró˝ne skojarzenia i myÊli. Poza tym muzyka
u∏atwia wydobycie nieraz t∏umionych prze˝yç cz∏owie-
ka i przekazanie ich poprzez tworzone przez niego
improwizacje, co jest niejednokrotnie ∏atwiejsze i bez-
pieczniejsze dla pacjenta. Terapia poprzez improwiza-
cje plastyczne (malowanie, lepienie) jest tak˝e bardzo
przydatna w pracy z dzieçmi. Wolà one „na ogó∏ wy-
ra˝aç si´ poprzez sztuk´, poniewa˝ brak im wprawy
w pos∏ugiwaniu si´ j´zykiem i zwykle nie sà jeszcze
zdolne do autorefleksji. Dzi´ki rysunkom mogà zaÊ
ods∏aniaç i rozwiàzywaç konflikty, do których w inny
sposób nie potrafi∏yby dotrzeç” (Oster, Gould 2000 s.
72). Uzewn´trznianie prze˝yç za pomocà rysunków
pe∏ni te˝ wielorakie funkcje: wspomaga rozwój fizycz-
ny i umys∏owy dziecka, umo˝liwia mu zaspokajanie
podstawowych potrzeb, wyra˝anie tego, co czuje. Po-
maga to we wszechstronnym, ca∏oÊciowym rozwoju
(Andrzejewska 2003 s. 136). JeÊli chodzi o improwiza-
cje ruchowe, to rozwijajà jednoczeÊnie ró˝ne sfery ak-
tywnoÊci dziecka – motorycznà, spo∏ecznà, emocjo-
nalnà, poznawczà i estetycznà; stymulujà wi´c ca∏o-
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Êciowy jego rozwój. Mogà przyczyniç si´ do poprawy
relacji interpersonalnych, wyzbycia si´ izolacji, popra-
wy sprawnoÊci fizycznej i poznawczej (zw∏aszcza
wzrostu koncentracji uwagi i zdolnoÊci szybkiego po-
dejmowania decyzji) (Szafraniec 2003 s. 121). Wszyst-
kie dzieci majà potrzeb´ ruchu i wszystkim im powin-
na byç dana mo˝liwoÊç spontanicznego ruchu, dosto-
sowanego do ich mo˝liwoÊci. Improwizacja mo˝e
mieç tak˝e walor katarktyczny. Dzi´ki niej uwalniane
sà nagromadzone emocje, zw∏aszcza gdy ruchowi to-
warzyszy ekspresja pozawerbalna (np. Êmiech, krzyk).
W przypadku gdy dziecko ma przekazaç poprzez im-
prowizacje ruchowe swoje wyobra˝enia inspirowane
s∏owem i muzykà, musi ono skoncentrowaç si´ na
wykonywanych czynnoÊciach ruchowych. Sprzyja to
rozwijaniu ÊwiadomoÊci w∏asnego cia∏a, zw∏aszcza
cia∏a jako ca∏oÊci.

Wizualizacja z wybranymi technikami 
arteterapii we wspomaganiu rozwoju dzieci 
niepe∏nosprawnych wzrokowo

Szczegó∏owà koncepcj´ wizualizacji z wybrany-
mi technikami arteterapii przedstawi∏am ju˝ wcze-
Êniej (G∏adyszewska-Cylulko 2007), dlatego teraz
ogranicz´ si´ do omówienia mechanizmu jej dzia∏a-
nia w odniesieniu do dzieci niepe∏nosprawnych wzro-
kowo.



Omawiajàc problem wykorzystania wizualizacji
we wspomaganiu rozwoju emocjonalno-spo∏eczne-
go dzieci niewidomych, nale˝y stwierdziç, ˝e choç
podczas wizualizacji wykorzystuje si´ wyobraêni´,
g∏ównie w modalnoÊci wizualnej, to nawet gdy pa-
cjent nie potrafi wyobraziç sobie wra˝eƒ i spostrze-
˝eƒ wzrokowych, mo˝e ona pozytywnie dzia∏aç na
niego. M. Mazurkiewicz (2000 s. 21-68), badajàc wy-
obra˝enia dziecka niewidomego, powstajàce pod-
czas wizualizacji przy muzyce, wykaza∏a jej wp∏yw
zarówno na rozwój jego wyobra˝eƒ, osiàgni´cie
przez niego stanu relaksu, jak i na rozwój umiej´tno-
Êci jego ekspresji plastycznej i s∏ownej, a tak˝e na
polepszenie komunikacji werbalnej.

Wizualizacja wnosi do procesu terapii elementy
relaksacji, antycypacji i sugestii. Dzi´ki relaksacji, na-
st´puje uwolnienie od napi´cia, co pozwala na swo-
bodny przep∏yw energii i zmobilizowanie jej wokó∏ te-
go, co chcemy zmieniç. Antycypacja wyniku pomaga
skuteczniej lokalizowaç energi´. Sugestia wzmacnia
oba procesy, poniewa˝ tworzy warunki wzmo˝onej
podatnoÊci na wyobra˝one treÊci i toruje dost´p do
treÊci nieÊwiadomych (Paul-Cavailler 1992 s. 10). Wi-
zualizacja, jako prze˝ycie wielozmys∏owe, wspoma-
ga proces uÊwiadamiania sobie obrazu w∏asnego
cia∏a, u∏atwia wypracowanie jego nowej percepcji.
Jest wi´c bardzo przydatna w pracy z osobami,
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u których percepcja cia∏a jest z jakiÊ powodów zabu-
rzona, jak ma to miejsce, np. w przypadku zaburzeƒ
ze strony analizatora wzrokowego. Zaletà wizualizacji
jest te˝ „rozwijanie ruchu akinetycznego (ruch wy-
obra˝ony, wyobra˝eniowo ujmowany przez podmiot,
ruch narzàdu lub cz´Êci cia∏a, równie˝ w sytuacji, gdy
chory jest unieruchomiony i nie mo˝e wykonywaç
rzeczywistych ruchów)” (Paul-Cavailler 1992 s. 70).
Wizualizacja stymuluje uk∏ad nerwowy i mi´Êniowy,
mimo braku rzeczywistej aktywnoÊci fizycznej. Mo˝e
byç tak, ˝e „wyobra˝anie sobie jakiegoÊ ruchu pro-
wadzi albo do jawnego wykonania go, albo przynaj-
mniej do ukrytego wykonania go, mo˝e ono byç wy-
kryte za pomocà elektromiografii” (Konorski 1969 s.
195). Wizualizacja mo˝e zatem byç przydatna w pra-
cy z dzieçmi niewidomymi, które nie majà wielu oka-
zji do spontanicznej aktywnoÊci motorycznej. S. Siek
(1990 s. 134) uwa˝a, ˝e prze˝ywane stresy wynisz-
czajà energi´ adaptacyjnà cz∏owieka. Wizualizacja,
wnoszàc do procesu terapii elementy relaksacji, mo-
˝e wp∏ywaç równie˝ na zmniejszenie poziomu stresu,
a tym samym pozwala zachowaç cennà energi´ ada-
ptacyjnà. Wspomaga ona osiàganie stanu demobili-
zacji organizmu – wyobra˝enia o przyjemnej treÊci
mogà u∏atwiç zmniejszenie napi´cia psychofizyczne-
go (Kokoszka, Drozdowski 1990). W prowadzonych
badaniach wykorzystywano po∏àczenie wizualizacji
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stresujàcych scen z çwiczeniami relaksacyjnymi, co
wp∏yn´∏o dodatnio na leczenie fobii i niepokojów
(Fanning 2001 s. 426).

Za pomocà wizualizacji pacjenci uczà si´ wydo-
bywaç z siebie ukryte zdolnoÊci, uczà si´ komunika-
cji z innymi, kszta∏tujà swà wyobraêni´. Wszystkie te
dzia∏ania wykonujà w sposób ∏atwy i przyjemny, trak-
tujàc je jako dobrà zabaw´ (Day 1997 s. 14). Mo˝na
powiedzieç, ˝e wizualizacja jest jednà z metod, która
nie stawia przed pacjentem wymogu bezpoÊrednie-
go zwerbalizowania problemu. Jest to szczególnie
wa˝ne w pracy z dzieçmi, którym trudno przychodzi
wyra˝enie swych prze˝yç werbalnie.

W czasie wizualizowania dzieci gromadzà nowe
doÊwiadczenia, które nie pozostajà w izolacji, lecz ∏à-
czà si´ z innymi doÊwiadczeniami, wzajemnie na sie-
bie oddzia∏ujàc i przekszta∏cajàc. Stajà si´ one zaso-
bami pacjenta, u∏atwiajàcymi radzenie sobie z ró˝ne-
go rodzaju problemami. Jest to wa˝ne u osób niepe∏-
nosprawnych wzrokowo, gdy˝ rozwój poznawczy
cz∏owieka zale˝y nie tyle od iloÊci jego doÊwiadczeƒ
(tak˝e zmys∏owych), ile od ich przetwarzania, od ilo-
Êci i jakoÊci po∏àczeƒ pomi´dzy nowymi doÊwiadcze-
niami a tymi ju˝ zinterpretowanymi i zmagazynowa-
nymi. Wed∏ug teorii kotwiczenia, wywodzàcej si´
z Neurolingwistycznego Programowania (NLP): „Bo-
dziec, który jest po∏àczony ze stanem fizjologicznym
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i który go wyzwala, nazwany zosta∏ w NLP kotwicà”
(O’Connor, Seymour 1996 s. 77). Ka˝de doÊwiadcze-
nie cz∏owieka sk∏ada si´ z wielu komponentów –
wzrokowych, s∏uchowych, czuciowych, w´chowych
i smakowych. Dzi´ki zakotwiczeniu doÊwiadczenia,
zaistnienie jednego z jego elementów przywo∏uje na-
st´pne. Zatem – nawet gdy jeden system reprezenta-
cji percepcyjnej nie funkcjonuje prawid∏owo, to w sy-
tuacji, gdy tworzone sà liczne po∏àczenia pomi´dzy
zakodowanymi informacjami, pochodzàcymi z pozo-
sta∏ych zmys∏ów – cz∏owiek mo˝e spostrzegaç Êwiat
bez zniekszta∏ceƒ. Takie dzia∏ania mogà te˝ pomóc
pacjentowi zaspokoiç potrzeby poznawcze i este-
tyczne, których trudnoÊci w zaspokojeniu sà najbar-
dziej bezpoÊrednià konsekwencjà Êlepoty (S´kow-
ska 1974). Poniewa˝ w Êlad za tym˝e ograniczeniem
idà inne (w zakresie poruszania si´, nawiàzywania
i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, ca∏-
kowitej samodzielnoÊci w dzia∏aniu) – widaç jak wa˝-
ne jest dostarczanie dziecku potrzebnych wra˝eƒ
i pomoc w konstruowaniu spostrze˝eƒ.

Dzi´ki nowym, pozytywnym doÊwiadczeniom,
zdobywanym podczas wizualizowania, mo˝e dojÊç do
naruszenia negatywnych schematów poznawczych to-
warzyszàcych pacjentom do tej pory („nikt mnie nie
polubi”, „nie jestem interesujàcym rozmówcà” itp.).
Mo˝e to powodowaç uruchamianie si´ mechanizmu
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przewarunkowania, a wi´c pacjent uczy si´ reagowaç
na pewne sytuacje inaczej ni˝ za pomocà l´ku, gnie-
wu czy innych emocji negatywnych. To mo˝e pocià-
gnàç za sobà tak˝e zmian´ postaw w stosunku do sie-
bie i innych, a tym samym zmian´ zachowania dziec-
ka w sytuacjach spo∏ecznych.

Wizualizacja z wybranymi technikami arteterapii,
jak wynika z moich licznych doÊwiadczeƒ klinicz-
nych, przyczynia si´ do wzrostu poczucia kontroli
wewn´trznej, co – jak zosta∏o stwierdzone powy˝ej –
mo˝e wp∏ynàç pozytywnie na funkcjonowanie osoby
niepe∏nosprawnej. Poczucie kontroli wewn´trznej ∏à-
czy si´ m.in. z wiarà we w∏asne si∏y, pozytywnà sa-
moocenà, samodzielnoÊcià, aktywnoÊcià cz∏owieka,
lepszym radzeniem sobie w sytuacjach sprawnoÊcio-
wych (Drwal 1995 s. 217-221).

Poczucie sukcesu doÊwiadczane podczas dzia-
∏ania w wyobraêni, w Êwiecie rzeczywistym u∏atwia
osiàgni´cie pozytywnych efektów dzia∏ania. Zgodne
jest to z poglàdami F.J. Paul-Cavaillera (1992 s. 10),
wed∏ug którego: „wyobra˝enie sukcesu mobilizuje
funkcje organizmu w kierunku czynnoÊci, której on
dotyczy”. Prze˝yciom podczas wizualizacji towarzy-
szà nierozerwalnie zwiàzane z nimi emocje pozytyw-
ne. Niekiedy sà one podobne do towarzyszàcych
aprobacie spo∏ecznej. Mo˝e to wp∏ynàç na zmniej-
szenie nadmiernej potrzeby takiej aprobaty, a to z ko-
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lei mo˝e spowodowaç równie˝ polepszenie funkcjo-
nowania dziecka w Êwiecie spo∏ecznym (por. Leary,
Kowalski 2002 s. 164). 

Podczas sesji ka˝de dziecko mo˝e wyra˝aç swój
Êwiat wewn´trzny. Akceptacja ze strony terapeuty
dzia∏a jak wzmocnienie pozytywne, u∏atwiajàc mu
prezentowanie w∏asnych sàdów, uczuç i przemyÊleƒ,
tak˝e poza sytuacjà terapii. Takie post´powanie po-
woduje, ˝e dziecko nie boi si´ pope∏niaç b∏´dów,
a dzi´ki temu koncentruje si´ na dzia∏aniu, a nie na
zapobieganiu negatywnej ocenie ze strony innych.
Zmniejszeniu koncentracji na sobie sprzyja tak˝e
traktowanie w wizualizacji osoby jako wykonawcy,
a tak˝e zwracanie wi´kszej uwagi na otoczenie ze-
wn´trzne i w∏asne dzia∏anie. 

W trakcie poszczególnych sesji dziecko zaspokaja
swoje potrzeby, które cz´sto poza sytuacjà terapii by∏y
przeciwstawne. Chodzi tu o potrzeb´ swobodnego wy-
ra˝ania si´ i potrzeb´ uznania ze strony otoczenia ze-
wn´trznego. Staje si´ tak, dzi´ki klimatowi porozumie-
nia i akceptacji, panujàcemu podczas sesji.

Nie mo˝na pominàç pozytywnego dzia∏ania mu-
zyki towarzyszàcej tekstom wizualizacji. Dzia∏a ona
silnie na wyobraêni´ dziecka, nasuwajàc skojarzenia,
myÊli, wyobra˝enia. Wywo∏uje te˝ emocje i uczucia
(por. Szuman 1975 s. 394, Wierszy∏owski 1970 s. 273).
Trzeba pami´taç, ˝e muzyka jest najbardziej dost´p-
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nà dziecku niewidomemu ze wszystkich sztuk pi´k-
nych (Cylulko 2004 s. 75).

Zastosowanie wybranych technik arteterapii
(muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, im-
prowizacja g∏osowa, improwizacja ruchowa) u∏atwia
odreagowanie silnych prze˝yç emocjonalnych, wy-
wo∏uje emocje pozytywne, wp∏ywajàce dodatnio na
dzia∏anie.

Zakoƒczenie
Reasumujàc, wizualizacja, wykorzystujàc dzia∏a-

nie wyobraêni wzmocnione sztukà, oddzia∏uje zarów-
no na sfer´ psychicznà, jak i somatycznà dziecka
niepe∏nosprawnego wzrokowo. U∏atwia ona zaspo-
kojenie potrzeby akceptacji i samoakceptacji, wzbu-
dzenie wiary we w∏asne si∏y, znajdywanie ró˝nych
rozwiàzaƒ istniejàcego problemu, rozwijanie kre-
atywnoÊci i rozbudzanie pozytywnych postaw wobec
otoczenia. Ponadto u∏atwia osiàgni´cie stanu uspo-
kojenia, rozluênienia. Wszystkie te korzystne oddzia-
∏ywania pomagajà dziecku przezwyci´˝aç negatyw-
ne stany emocjonalne, a tak˝e zwi´kszaç jego aktyw-
noÊç. 

Winna byç zatem cz´Êciej stosowana w pracy re-
walidacyjnej z dzieçmi z niepe∏nosprawnoÊcià wzro-
ku, nie tylko w oÊrodkach szkolno-wychowawczych,
ale równie˝ w szkolnictwie ogólnodost´pnym.
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Marzenna Zaorska

FUNKCJE AKTYWNOÂCI TWÓRCZEJ 
W ˚YCIU OSÓB G¸UCHONIEWIDOMYCH

Wprowadzenie 
O przeogromnym wp∏ywie aktywnoÊci twórczej

na funkcjonowanie cz∏owieka wiedzieli ju˝ staro-
˝ytni Egipcjanie, Grecy, Rzymianie. Zdawali sobie
tak˝e spraw´ z leczniczego (terapeutycznego)
charakteru anga˝owania si´ ludzi w proces twór-
czy. Dla przyk∏adu, Asklepiades pacjentom wyka-
zujàcym problemy natury psychicznej, w celach
leczniczych zaleca∏ s∏uchanie muzyki. Podobnie
czyni∏ znany lekarz epoki Êredniowiecza, Awicen-
na. Podobnie w dobie wspó∏czesnej aktywnoÊç
twórcza znajduje nale˝ne jej miejsce w wielu dzie-
dzinach i obszarach ˝ycia cz∏owieka. Czym jest
postawa twórcza, a czym aktywnoÊç twórcza? Ja-
kie funkcje pe∏ni aktywnoÊç twórcza w ˝yciu osób
z niepe∏nosprawnoÊcià, konkretnie – osób z rów-
noczesnym powa˝nym uszkodzeniem s∏uchu
i wzroku – g∏uchoniewidomych? Udzielenie odpo-
wiedzi na niniejsze pytania stanowi zasadnicze t∏o
rozwa˝aƒ.
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Postawa twórcza i aktywnoÊç twórcza – definicja
i znaczenie w pedagogice specjalnej

Sformu∏owanie „twórcza postawa cz∏owieka” uj-
muje si´ jako „ukszta∏towanà (genetycznie i poprzez
indywidualne doÊwiadczenie) w∏aÊciwoÊç poznaw-
czà i charakterologicznà, wykazujàcà tendencj´, na-
stawienie lub gotowoÊç do przekszta∏cania Êwiata,
rzeczy, zjawisk, a tak˝e w∏asnej osobowoÊci. Jest to
wi´c aktywny stosunek cz∏owieka do Êwiata i ˝ycia,
wyra˝ajàcy si´ potrzebà poznania, prze˝ywania
i Êwiadomego (co do celu, a nie procesu) przetwa-
rzania zastanej rzeczywistoÊci i w∏asnego „ja” (Popek
1988 s. 27). 

Za R. Glotonem i C. Cleroo (1979), do podstawo-
wych sk∏adników postawy twórczej mo˝na w∏àczyç: 

1. Wra˝liwoÊç na problemy. Jest to wra˝liwoÊç
na rzeczy i prze˝ycia; pozwala na dostrzega-
nie subtelnoÊci, stwierdzanie braków, widze-
nie tego co niezwyk∏e, odkrywanie potrzeb
i niedostatków zarówno w rzeczach, jak
i w istotach ludzkich. 

2. ZdolnoÊç do pozostawania w stanie gotowo-
Êci – wyra˝a si´ w otwartoÊci i p∏ynnoÊci myÊli. 

3. MobilnoÊç czy mo˝liwoÊç szybkiego przysto-
sowania si´ do nowych sytuacji, skutecznego
reagowania na zmiany. 



4. OryginalnoÊç. 
5. ZdolnoÊç do przeobra˝ania i do nowych ozna-

czeƒ. Jest to zdolnoÊç do poprawnego i sta∏e-
go pos∏ugiwania si´ myÊlà po to, by przeobra-
ziç, nadaç nowe nazewnictwo materia∏om ze
wzgl´du na ich nowe znaczenie.

6. Analiza czy te˝ zdolnoÊç do abstrakcji, dzi´ki
której przechodzimy do systematycznej per-
cepcji rzeczy, do okreÊlania ich szczegó∏ów. 

7. Synteza, uznana za zwiàzek wielu elementów,
które tworzà ca∏oÊç. 

8. Organizacja koherentna, dzi´ki której cz∏owiek
jest zdolny do harmonizowania z w∏asnà oso-
bowoÊcià swoich myÊli, wra˝liwoÊci i zdolno-
Êci postrzegania.

Uczestnictwo w akcie twórczym koreluje z fak-
tem bycia aktywnym. „AktywnoÊç jest w∏aÊciwoÊcià
istot ˝ywych, sposobem ich istnienia. Poprzez aktyw-
noÊç, ludzie regulujà swoje stosunki z otaczajàcym
Êwiatem. W dzia∏aniu i poprzez dzia∏anie cz∏owiek re-
alizuje dà˝enia oraz cele, jakie sobie stawia. W dzia-
∏alnoÊci przekszta∏cajàcej rzeczywistoÊç i kreujàcej
rzeczywistoÊç nowà, jednostka ludzka osiàga rów-
nie˝ samorealizacj´” (Tyszkowa 1977 s. 6). Aktyw-
noÊç dzielona jest na kilka zasadniczych grup: moto-
rycznà, sensorycznà, intelektualnà, emocjonalnà. Ak-
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tywnoÊç twórcza zaÊ obejmuje lub mo˝e obejmowaç
takie dziedziny dzia∏alnoÊci, jak: teatr, film, literatur´,
nauk´, telewizj´, architektur´, plastyk´, ˝ycie spo-
∏eczne. Jest szczególnym darem ludzkiego istnienia,
„powo∏aniem do istnienia wartoÊci autonomicznych,
˝yjàcych poza momentem powstania w∏asnym ˝y-
ciem, niezale˝nym od twórcy. Mo˝e byç równie˝ au-
tokreacjà, tworzeniem swojej istoty, sk∏adajàcej si´
na niepowtarzalnà osobowoÊç cz∏owieka. Dla tego
typu twórczoÊci materializowanie si´ idei jest nast´p-
stwem autokreacji” (Popek 1988 s. 9).

Czasy wspó∏czesne zwiàzane z niewyst´pujà-
cym dotàd tempem rozwoju cywilizacyjnego, z hu-
manitaryzacjà ˝ycia spo∏ecznego, uznaniem prawa
ludzi do podmiotowoÊci i autonomii – wp∏yn´∏y do-
datnio na nowà identyfikacj´ roli oraz miejsca aktyw-
noÊci twórczej. Da∏y o sobie znaç w wielu zró˝nico-
wanych dziedzinach dzia∏alnoÊci praktycznej i na-
ukowej. Tak˝e w pedagogice specjalnej. Ich odczu-
walnym wyrazem jest zwrócenie uwagi na wartoÊci
niepodwa˝alne, uniwersalne, humanistyczne, kieru-
jàce rozwojem indywidualnym i spo∏ecznym. Stàd
podkreÊla si´ prawo cz∏owieka do bycia sobà w ró˝-
nych p∏aszczyznach aktywnoÊci, w tym te˝ w p∏asz-
czyênie aktywnoÊci twórczej, bowiem poprzez aktyw-
noÊç nast´puje samorealizacja oraz odkrywanie w∏a-
snej to˝samoÊci (Tomaszewski 1985 s. 72). 
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Koncepcj´ upodmiotowienia przeniesiono na ka˝-
dego cz∏owieka, bez wzgl´du na jego sytuacj´ ekono-
micznà, kulturowà, rozwojowà czy zdrowotnà. Nade
wszystko w stosunku do osób z niepe∏nosprawnoÊcià,
w tym równie˝ z niepe∏nosprawnoÊcià sprz´˝onà, zaob-
serwowano ukierunkowanie na odkrywanie, a zatem
rozwijanie podmiotowoÊci i autonomii poprzez aktyw-
noÊç twórczà. Cele takowych dzia∏aƒ sà nast´pujàce:
unaoczniç pe∏nosprawnemu spo∏eczeƒstwu mo˝liwo-
Êci twórcze ludzi z niepe∏nosprawnoÊcià, a poprzez to
wp∏ywaç na kszta∏towanie dodatnich nastawieƒ; prze-
ciwdzia∏aç marginalizacji oraz stygmatyzacji; zach´ciç
osoby niepe∏nosprawne do pozytywnego spojrzenia na
siebie samych, do bycia aktywnym w sposób przyno-
szàcy satysfakcj´, zadowolenie, poniekàd relaks, ∏ago-
dzenie napi´ç emocjonalnych. Na efekty nie trzeba by-
∏o d∏ugo czekaç. Ludzie z niepe∏nosprawnoÊcià inten-
sywnie oraz kreatywnie w∏àczyli si´ w ˝ycie twórcze, kul-
turalne, spo∏eczne. AktywnoÊç twórcza zacz´∏a pe∏niç
funkcje rozwojowo-usprawniajàce, terapeutyczno-reha-
bilitacyjne, rekreacyjne.

Analizujàc ju˝ nieco g∏´biej i bardziej konkretnie
kwesti´ funkcji aktywnoÊci twórczej osób niepe∏no-
sprawnych, warto skoncentrowaç si´ na grupie
szczególnej – z powodu posiadanych uszkodzeƒ, ale
i mo˝liwoÊci rozwojowo-funkcjonalnych – grupie
osób g∏uchoniewidomych. 
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Funkcje aktywnoÊci twórczej w ˝yciu osób
g∏uchoniewidomych 

Osoby g∏uchoniewidome, przede wszystkim
g∏uchoniewidome od urodzenia lub wczesnego
dzieciƒstwa, doÊwiadczajà specyficznych barier,
z powodu jednoczesnego uszkodzenia zmys∏ów
s∏uchu i wzroku, w komunikacji, dost´pie do wie-
dzy, orientacji i w przemieszczaniu si´ w przestrze-
ni, w realizacji wa˝nych czynnoÊci zwiàzanych
z ˝yciem codziennym. G∏uchoÊlepota mo˝e poja-
wiç si´ w ró˝nych okresach ˝ycia, aczkolwiek naj-
powa˝niejsze jej skutki dotyczà osób posiadajà-
cych uszkodzenia zmys∏ów s∏uchu i wzroku od
chwili narodzin (Zaorska 2002). Mimo tak powa˝-
nych ograniczeƒ, g∏uchoniewidomi potrafià i sà
w stanie zaskakiwaç swoimi osiàgni´ciami w licz-
nych obszarach aktywnoÊci ludzkiej, równie˝
w obszarze aktywnoÊci twórczej. Anga˝owanie si´
g∏uchoniewidomych w dost´pne formy twórczoÊci
pozwala na przekraczanie posiadanej niepe∏no-
sprawnoÊci i jej konsekwencji, na budowanie indy-
widualnej to˝samoÊci, odkrywanie w∏asnych mo˝li-
woÊci, na bardziej pozytywne spojrzenie na niepe∏-
nosprawnoÊç i siebie samego. Kszta∏tuje si´ te˝
szacunek do siebie i innych ludzi, tak˝e pe∏no-
sprawnych; percepcja siebie poprzez pryzmat nor-
malnoÊci.
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˚ycie i dzia∏alnoÊç znanych g∏uchoniewidomych
dostarcza niezbitych dowodów, ˝e aktywnoÊç twórcza
mo˝e wyzwoliç i wyzwala z ograniczeƒ g∏uchoÊlepoty.
Zdaniem Heleny Keller: „Ludziom zarozumia∏ym z po-
wodu sprawnoÊci swych zmys∏ów wydaje si´ dziwne,
˝e niewidomy mówi o radoÊci obcowania z pi´knem,
którego nie mo˝e postrzegaç wzrokiem. Lecz ci, któ-
rzy widzà oczami duszy, uÊwiadomià sobie, ˝e do
istotnych sk∏adników pi´kna nale˝y porzàdek, propor-
cja i forma – a wi´c elementy dost´pne inteligentnemu
cz∏owiekowi niewidomemu. Dotyk jest tym zmys∏em,
dzi´ki któremu poprzez ciemnoÊci osiàga si´ wiele sa-
tysfakcji estetycznych. (...) Kombinacje poj´ç sk∏adajà
si´ na wyobra˝enie pi´kna, które jest realne. Âwiat nie-
widomego mo˝e nie mieç barw, lecz jeÊli jego umys∏
jest ˝ywy, to oddycha i pulsuje znaczeniem pi´kna. Je-
go ciemnoÊci pobudzajà równie˝ uk∏ady prostych
i krzywych linii na wszystkich powierzchniach, które
mo˝e dotknàç. Przejawy ich ró˝norodnoÊci, wymowa
i perspektywy sà nieskoƒczone i zdumiewajàce. Pod
tym wzgl´dem jest on jak rzeêbiarz. (...) Wra˝liwy arty-
stycznie niewidomy doznaje szczególnych wzruszeƒ,
gdy poprzez dotyk nawiàzuje kontakt z czyjàÊ wy-
obraênià, ucieleÊnionà w pe∏nym wdzi´ku posàgu,
w uroczym wazonie, w standardowym sprz´cie. Pro-
ces, dzi´ki któremu osiàga si´ t´ zdolnoÊç, jest taki
sam, jak przyzwyczajenie widzàcego dziecka do do-
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strzegania wartoÊci sztuki.(...) Wiem z w∏asnego do-
Êwiadczenia, i˝ prze˝ycie pi´kna jest równie istotne
dla niewidomego, jak tego, kto widzi, i ˝e ka˝dy cz∏o-
wiek pozbawiony wzroku, lecz obdarzony intuicjà, ma
w swym zasi´gu, na ka˝de ˝àdanie, królestwo pi´kna,
niewyczerpane przez nikogo do koƒca” (Keller 1978
s. 1-2). Wa˝nà informacjà jest te˝ i to, ˝e cytowana po-
wy˝ej H. Keller, aktywnie anga˝owa∏a si´ w dzia∏alnoÊç
literackà – autobiograficzna powieÊç „Historia mojego
˝ycia” i liczne wiersze.

W dzia∏alnoÊç naukowà, spo∏ecznà i literackà,
w tym poetyckà, w∏àcza∏a si´ tak˝e inna, znana z hi-
storii pedagogiki specjalnej, g∏uchoniewidoma – Ol-
ga Skorochodowa. Jest autorkà publikacji o charak-
terze stricte naukowym, prezentujàcych problemy
rozwojowe oraz funkcjonalne osób z g∏uchoÊlepotà
wczeÊnie nabytà, m.in. ksià˝ki pt. „Jak postrzegam
Êwiat”, wielu wierszy o tematyce przyrodniczej, spo-
∏ecznej, patriotycznej, obywatelskiej, a nade wszyst-
ko – w∏asnej niepe∏nosprawnoÊci. Warto w tym miej-
scu przytoczyç jeden z utworów poetyckich O. Sko-
rochodowej, pt. „MyÊlà inni”:

„MyÊlà inni – ci, co s∏yszà dêwi´ki,
Ci, co widzà s∏oƒce, gwiazdy i ksi´˝yc:
– Jak ona, nie widzàc, pi´kno Êwiata opisze?
– Jak nie s∏yszàc, zrozumie wiosn´ i dêwi´ki!?
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Ja s∏ysz´ zapach i ch∏ód rosy,
Lekki szelest liÊci palcami wy∏awiam.
Pogrà˝ona w ciemnoÊci, przechodz´ przez sad
I marzyç mog´ i powiedzieç: „kocham Êwiat”.

Nie s∏ysz´ g∏osów przebudzenia,
Nie s∏ysz´ g∏osu lekkiego i ˝ywego,
Ale odczuwam jego trzepot bez dêwi´ku – 
Kocham i s∏ysz´ go, czujàc r´kà. (...)
Rozumem widz´, odczuciem s∏ysz´
I marzeniem bezmiernym Êwiat ogarniam...
Czy ka˝dy widzàcy pi´kno Êwiata opisze?
UÊmiecha si´ tylko do promienia s∏oƒca. (...)

Nie mam s∏uchu, nie mam wzroku.
Ale poezj´ przestrzeni ˝ywej
Gi´tkim i wszechmocnym ˝ycia oÊwieceniem
Utykam istnienie wzorów i kolorów
I swoje istnienie”.

(za: Zaorska 2006). 

Zdaje si´ byç oczywistym, i˝ ze wzgl´du na spe-
cyfik´ niepe∏nosprawnoÊci, osoby g∏uchoniewidome
mogà anga˝owaç si´ w wybrane formy uprawiania
twórczoÊci artystycznej. WÊród nich, poza wskazanà
powy˝ej dzia∏alnoÊcià literackà, w tym poetyckà,
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znajduje si´ dzia∏alnoÊç plastyczna – malarska, rzeê-
biarska, tkactwo, wikliniarstwo, wyszywanie. 

Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje aktywnoÊç
rzeêbiarska osób g∏uchoniewidomych. Od wielu lat To-
warzystwo Pomocy G∏uchoniewidomym organizuje
dla swoich podopiecznych plenery rzeêbiarskie
w Oroƒsku i wystawy poplenerowe (ostatnia w 2008 r.).
Opiek´ artystycznà nad plenerami sprawuje artysta
rzeêbiarz – Ryszard Stryjecki. Zdaniem R. Stryjeckie-
go: „Powa˝ne uszkodzenie lub ca∏kowity brak wzroku
i s∏uchu nie musi stanowiç przeszkody w rzeêbieniu.
Mo˝na jà pokonaç dzi´ki dotykowi i wyobraêni. Spo-
Êród wielu form aktywnoÊci ludzi g∏uchoniewidomych,
w∏aÊnie rzeêba wydaje si´ byç jednà z najbardziej do-
st´pnych i naturalnych. Pos∏ugujàc si´ dotykiem, cz∏o-
wiek, który nie widzi i nie s∏yszy, mo˝e sam kontrolo-
waç i oceniaç efekty swojej pracy, mo˝e równie˝ oglà-
daç prace innych rzeêbiarzy, mo˝e je porównywaç,
podziwiaç i krytykowaç, mo˝e wi´c byç twórcà i od-
biorcà sztuki” (Stryjecki 1996 s. 29).

Na temat znaczenia aktywnoÊci twórczej dla
osób g∏uchoniewidomych wypowiedzia∏ si´ tak˝e
Grzegorz Koz∏owski – obecny przewodniczàcy Towa-
rzystwa Pomocy G∏uchoniewidomym: „Uniwersalne
wartoÊci, jakie daje ka˝demu cz∏owiekowi twórczoÊç
artystyczna, a wi´c m.in.: satysfakcja, mo˝liwoÊç sa-
morealizacji, poczucie w∏asnej wartoÊci, uznanie i ak-
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ceptacja ze strony innych ludzi – nabierajà szczegól-
nego znaczenia w przypadku osób niepe∏nospraw-
nych. Niepe∏nosprawni cz´sto pozostajà na uboczu
˝ycia spo∏ecznego, przyt∏acza ich ÊwiadomoÊç, ˝e sà
niepotrzebni” (Koz∏owski 1995 s. 6). 

W tym miejscu warto ponowiç pytanie o funkcje
aktywnoÊci twórczej w ˝yciu osoby g∏uchoniewido-
mej. Jak podano powy˝ej, mo˝na analizowaç niniej-
szà kwesti´ w trzech wybranych kontekstach: rozwo-
jowo-edukacyjnym, terapeutyczno-rehabilitacyjnym
oraz rekreacyjnym. 

Funkcje rozwojowo-edukacyjne dotyczà proble-
matyki stymulacji rozwoju w ró˝nych jego obszarach
i zakresach. Odnoszà si´ do mo˝liwoÊci przekazywa-
nia i poszerzania wiedzy o otaczajàcej rzeczywistoÊci
przedmiotowej, przyrodniczej, spo∏ecznej; do rozwoju
pozosta∏ych zmys∏ów (szczególnie dotyku, w´chu,
smaku, czucia kinestetycznego), uzyskiwania i przeka-
zywania wiadomoÊci o Êwiecie, o mnogoÊci i ró˝no-
rodnoÊci przedmiotów, roÊlin, zwierzàt, do przekazy-
wania wiedzy historycznej, spo∏eczno-politycznej i kul-
turowej. Nast´puje usprawnienie fizyczne, zw∏aszcza
w zakresie ruchowym – w szybkoÊci i precyzji ruchów,
si∏y i wydolnoÊci, koordynacji ruchowej. Nast´puje
uczenie si´ otoczenia i siebie. Rozwija si´ oraz dosko-
nali komunikacja niewerbalna, jak równie˝ (ewentual-
nie) werbalna, koncentracja uwagi, pami´ç, spostrze-
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gawczoÊç. JeÊli chodzi o twórczoÊç rzeêbiarskà, to –
cytujàc za R. Stryjeckim: „Ka˝dy przeci´tnie sprawny
manualnie i umys∏owo g∏uchoniewidomy, je˝eli chce,
to potrafi rzeêbiç, bowiem dotyk jest zmys∏em, dzi´ki
któremu najlepiej i najdok∏adniej poznaje si´ kszta∏ty.
WÊród ludzi g∏uchoniewidomych jest wielu wybitnie
utalentowanych. Problemem jest ich niskie poczucie
wartoÊci, cz´sto kompleksy, zamkni´cie w sobie, brak
wiary, zniech´cenie. Niektórzy potrzebujà du˝o czasu,
by daç si´ namówiç do jakiegokolwiek dzia∏ania”
(Stryjecki 1996 s. 29).

Funkcje terapeutyczno-rehabilitacyjne koncen-
trujà si´ zasadniczo na walorach psychoterapeu-
tycznych aktywnoÊci twórczej, ale te˝ na mo˝liwoÊci
kompensacji, korektury oraz usprawniania zaburzo-
nych i niezaburzonych funkcji, stàd ÊciÊle korelujà
z funkcjami edukacyjno-rozwojowymi. Pozwalajà na
poznanie, a zatem unaocznienie Êwiatu i sobie posia-
danych zasobów, zdolnoÊci, mo˝liwoÊci. Pozwalajà
odreagowaç napi´cia psycho-emocjonalne, uzyski-
waç stan homeostazy, osiàgnàç przekonanie o byciu
u˝ytecznym i wa˝nym. Pozwalajà na dowartoÊciowa-
nie, uzyskiwanie autonomii oraz utwierdzanie si´ we
w∏asnej podmiotowoÊci. Pozwalajà na wyzwalanie
twórczego potencja∏u. Majàc na uwadze twórczoÊç
rzeêbiarskà g∏uchoniewidomych, S. Sirotkin i E.K.
Shakenowa podkreÊlajà, ˝e „rzeêbienie jest sposo-
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bem wyra˝ania i mobilizacji twórczej potencji. Jest
te˝ formà poznania Êwiata, a w tym i samych siebie,
formà samorealizacji i spe∏nienia. WielkoÊç progra-
mu rzeêbiarskiego dla g∏uchoniewidomych le˝y jed-
nak˝e w tym g∏ównie, i˝ rozwija twórczà i duchowà
potencj´ tych ludzi, przybli˝a im Êwiat sztuki i kultury.
W∏aÊciwoÊci procesu lepienia w glinie dajà te˝ po-
czucie bezpieczeƒstwa i nie stanowià przeszkody
technologicznej dla swobodnego fantazjowania.
Rzeêbienie pozwala na swoisty powiew swobody
w dzia∏aniu, na odczuwanie podmuchu wiatru na
twarzy, Êwie˝oÊci, wykonania czegoÊ, o czym do-
tychczas nie mia∏o si´ poj´cia. Daje radoÊç, zadowo-
lenie, odpr´˝enie, wyciszenie, przyjemnoÊç. W cza-
sie rzeêbienia g∏uchoniewidomi zapominajà o swoich
problemach, czujà si´ potrzebni innym i sobie” (Si-
rotkin, Shakenowa 1995 s. 9).

Funkcje rekreacyjne aktywnoÊci twórczej osób
g∏uchoniewidomych oscylujà wokó∏ kwestii po˝y-
tecznego zagospodarowania czasu wolnego w for-
mie czynnej i przynoszàcej satysfakcj´. AktywnoÊç
twórcza bowiem jest dla tych osób znaczàcym spo-
sobem na oderwanie si´ od trudnej, us∏anej proble-
mami, niejednokrotnie szarej i monotonnej rzeczywi-
stoÊci. Jest równie˝ pewnym sposobem na udzia∏
i bycie obecnym w ˝yciu spo∏ecznym, szczególnie je-
Êli posiada postaç aktywnoÊci grupowej. 
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Specyficznà cechà udzia∏u g∏uchoniewidomych
w aktywnoÊci rzeêbiarskiej (jak i w innych formach
wymagajàcych obecnoÊci grupowej) jest otrzymywa-
nie radoÊci z kontaktu, odejÊcie od oczekiwania na
„ja∏mu˝n´ komunikacji”. W opisywanych okoliczno-
Êciach, sam proces twórczy nabiera jakby mniej istot-
nego znaczenia. Pojawia si´ znamienna cecha pro-
cesu twórczego osób g∏uchoniewidomych, polegajà-
ca na odejÊciu od dokonywania oceny wytworów in-
nych autorów pod kàtem oryginalnoÊci czy w katego-
riach „∏adniejsza – brzydsza”, „lepsza – gorsza”.
Zwraca si´ natomiast uwag´ na wysi∏ek i wk∏ad w∏o-
˝ony w to, ˝e w ogóle wytwór ów powsta∏, na zaan-
ga˝owanie, na wykonanà prac´. 

Anga˝owanie si´ w aktywnoÊç twórczà wp∏ywa
na podwy˝szenie dotychczasowego statusu spo∏ecz-
nego i pozycji zajmowanej przez osoby g∏uchoniewi-
dome w Êrodowisku rodzinnym, sàsiedzkim i lokal-
nym. Spo∏ecznoÊç z wi´kszym szacunkiem zaczyna
postrzegaç wartoÊç oraz osiàgni´cia takich osób. Ak-
tywnoÊç twórcza nie tylko rozwija, usprawnia, ale tak-
˝e utwierdza g∏uchoniewidomego w przekonaniu, ˝e
od niego samego zale˝y rezultat w∏asnych dzia∏aƒ.
Tworzy szans´ na bycie sobà, bycie niezale˝nym,
kreowania w∏asnej osobowoÊci. Jest jednà z dróg
wiodàcych ku samodzielnoÊci oraz realizacji idei
upodmiotowienia. Pozwala na pokazanie Êwiatu i so-
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bie posiadanych mo˝liwoÊci. Wyzwala z wi´zi ograni-
czeƒ i konsekwencji niepe∏nosprawnoÊci, buduje
przekonanie o byciu wartoÊciowym, normalnym cz∏o-
wiekiem. 

Zakoƒczenie
˚ycie wielu osób, które z ró˝nych przyczyn zo-

sta∏y pozbawione mo˝liwoÊci naturalnego rozwoju,
z powodu wspó∏wyst´powania uszkodzeƒ s∏uchu
i wzroku, pokazuje ich ogromny, cz´sto niewyobra-
˝alny potencja∏ wewn´trzny, który mo˝e si´ egzem-
plifikowaç w licznych sferach aktywnoÊci, tak˝e
w sferze aktywnoÊci twórczej – przede wszystkim
malarskiej, rzeêbiarskiej, literackiej. AktywnoÊç
twórcza osób g∏uchoniewidomych, poza estetycz-
nymi, posiada jeszcze inne, dodatkowe wymiary
i walory – rozwojowo-edukacyjny, terapeutyczno-re-
habilitacyjny oraz rekreacyjny. Wp∏ywa na postawy
spo∏eczne, prezentowane przez pe∏nosprawne spo-
∏eczeƒstwo wobec osób niepe∏nosprawnych, za po-
Êrednictwem eksponowania ich twórczego poten-
cja∏u. AktywnoÊç twórcza osób z niepe∏nosprawno-
Êcià, równie˝ osób g∏uchoniewidomych, sprawia, ˝e
mogà poczuç si´ wartoÊciowymi ludêmi w oczach
w∏asnych i otoczenia, normalnymi – mimo niepe∏no-
sprawnoÊci. Niepe∏nosprawnoÊç bowiem, nawet ta
najbardziej z∏o˝ona, nie mo˝e i nie powinna ozna-
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czaç nienormalnoÊci. WiarygodnoÊç podanych
wniosków potwierdzajà sukcesy twórcze wielu zna-
nych postaci g∏uchoniewidomych – tak w kontek-
Êcie historycznym (Helena Keller i Olga Skorocho-
dowi – pisarki, dzia∏aczki spo∏eczne, Jurij Lernier –
rzeêbiarz) – jak i aktualistycznym mniej znanym
(Henryk Kowalczyk – zmar∏ w 2008 r. – rzeêbiarz; Le-
szek Koczot – szachista, rzeêbiarz; S∏awomir Pawe-
lec, Boles∏aw Lejman, Stanis∏aw Wójtowicz – rzeêbia-
rze; Micha∏ Ostrowski – pracownik uczelni wy˝szej,
pisze wiersze, maluje), Jadwiga Rygiel (przez wiele
lat wyst´powa∏a w teatrze pantomimy, rzeêbi, zajmu-
je si´ wikliniarstwem, makramà), Gra˝yna Szymelfe-
nig (poczàtkujàca nieprofesjonalna malarka) i wielu
innych, których nie sposób wymieniç z imienia i na-
zwiska. Ale to w∏aÊnie ci inni na co dzieƒ przekazujà
Êwiatu informacj´, ˝e sà wÊród nas, ˝e mogà wiele
daç od siebie, i ˝e niepe∏nosprawnoÊç nie mo˝e ni-
kogo ograniczyç, jeÊli chce si´ byç twórczym i kre-
atywnym. 
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III. ANIMACJA KULTURY 
A REHABILITACJA OSÓB 

Z NIEPE¸NOSPRAWNOÂCIÑ
WZROKU – PRZYK¸ADOWE

ROZWIÑZANIA ORGANIZACYJNE

Arkadiusz Szostak

Krajowe Centrum Kultury Polskiego
Zwiàzku Niewidomych– terapia i sztuka. 
W kr´gu osobistych refleksji

Wprowadzenie
Polski Zwiàzek Niewidomych od chwili swojego po-

wstania stara∏ si´ przywiàzywaç szczególnà wag´ do
wszechstronnego rozwoju intelektualno-spo∏ecznego
zrzeszonych w nim osób. Jednà z popularniejszych form
uspo∏eczniajàcych osoby niewidome by∏a dzia∏alnoÊç
kulturalna, prowadzona w ko∏ach i okr´gach Zwiàzku.
Dzia∏alnoÊç ta, mimo swej popularnoÊci, mia∏a jednak
charakter okazjonalno-towarzyski, zale˝ny od zaintere-
sowaƒ kierujàcych nià osób, a tak˝e od trendów narzu-
canych przez wszechobecnà kultur´ masowà.



Rok 1988 sta∏ si´ prze∏omowy w omawianej dzie-
dzinie. Przyniós∏ bowiem jakoÊciowà (zauwa˝onà i do-
cenionà dopiero po kilku latach dzia∏aƒ) zmian´ sposo-
bu podejÊcia do spraw i roli kultury w Êrodowisku osób
z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku, do jej upowszechnia-
nia, promowania oraz ogólnej dost´pnoÊci do jej dóbr.
A wszystko to za sprawà trójporozumienia (listopad
1988 r.) pomi´dzy Zarzàdem G∏ównym Polskiego
Zwiàzku Niewidomych, Nowojorskà Fundacjà „Praca
dla Niewidomych” w Warszawie i dysponujàcym zna-
komitymi warunkami bazowymi oraz kadrowymi, wy-
specjalizowanym w animowaniu i upowszechnianiu
dzia∏alnoÊci kulturalnej – Wojewódzkim Domem Kultu-
ry w Kielcach. Porozumienie to sta∏o si´ przyczynkiem
do usystematyzowanej, metodycznej pracy kulturo-
twórczej i upowszechnieniowej na rzecz osób niewido-
mych i niedowidzàcych z terenu ca∏ego kraju. Za zgo-
dà porozumiewajàcych si´ stron, dosz∏o do powo∏ania
w poczàtkach 1991 r. Centrum Kultury Muzycznej. By∏
to dzia∏ Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, spe-
cjalizujàcy si´ w pracy z osobami niewidomymi i nie-
pe∏nosprawnymi.

Od 1 lipca 1993 r. po znacznym poszerzeniu za-
kresu oddzia∏ywania (kolejne wyzwanie przed twór-
cami za∏o˝eƒ merytoryczno-programowych) i obj´ciu
opiekà tak˝e i innych – oprócz muzyków – artystów
niewidomych, dosz∏o do zinstytucjonalizowania i po-
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wo∏ania w 1993 r. samodzielnej placówki: Krajowego
Centrum Kultury Polskiego Zwiàzku Niewidomych
w Warszawie z siedzibà w Kielcach. Centrum, z drob-
nymi modyfikacjami programowo-kadrowymi, ÊciÊle
zale˝nymi od zasobnoÊci Zwiàzkowej i sponsorskiej
„kiesy”, funkcjonuje do dziÊ.

Geneza, cele i zadania
Wszystko rozpocz´∏o si´ od „potrzeby chwili”,

czyli, jak planowa∏y w∏adze Zwiàzku, od okazjonalne-
go spotkania muzykujàcych niewidomych w grudniu
1988 r., które to przez realizatorów wspólnego pomy-
s∏u, czyli pracowników WDK w Kielcach, nazwane zo-
sta∏o I Festiwalem Muzycznym Niewidomych. Jego
nieplanowany, acz widoczny i pozytywnie odebrany
przez odbiorców, sukces organizacyjno-artystyczny,
sta∏ si´ testem sprawdzajàcym wiarygodnoÊç i umie-
j´tnoÊci umawiajàcych si´ stron oraz mo˝liwoÊci wy-
konawczych Êrodowiska osób niewidomych. Ju˝
w trakcie trwania Festiwalu, odczuwajàc animowany
przez gospodarzy przyjazny klimat, profesjonalizm
dzia∏aƒ, znakomite warunki bazowe i bytowe, stwo-
rzone muzykujàcym niewidomym, umówiono si´ na
nast´pne systematyczne dzia∏ania, w tym warsztato-
wo-metodyczne.

Tak powsta∏a jedna ze „sztandarowych” imprez
Centrum – „Widzieç muzykà”, dajàca równie˝ poczà-
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tek zaprogramowanej i systematycznej pracy z niewi-
domymi z terenu ca∏ego kraju oraz innymi niepe∏no-
sprawnymi w Kielcach i województwie kieleckim.
Dzi´ki swym dzia∏aniom Centrum sta∏o si´ prekurso-
rem pracy na rzecz osób niepe∏nosprawnych w kra-
ju, wzorcem do naÊladowania i przenoszenia na swój
teren proponowanych i sprawdzonych form progra-
mowych i metod dzia∏ania. Do chwili obecnej nie do-
czeka∏o si´ jednak godnego naÊladowcy dzia∏aƒ
w Êrodowisku osób z innymi dysfunkcjami – i to za-
równo w kraju, jak i poza jego granicami.

Informacja o „przyjaznych Kielcach” rozesz∏a si´
po Polsce, pomimo niezbyt wielkiego zabiegania
o medialne wsparcie dzia∏aƒ dla niewidomych i innych
niepe∏nosprawnych, ale nie ze wzgl´du na brak wiary
w swoje umiej´tnoÊci czy wr´cz obaw´ o ich jakoÊç,
co o unikni´cie zbyt wielkiego szumu medialnego,
który móg∏by przeszkodziç w tworzeniu w∏aÊciwych,
wr´cz modelowych, warunków do systematycznej
pracy i realizacji zamierzonych zadaƒ statutowych.
By∏y nimi:
# kszta∏towanie i rozwijanie wszelkiej aktywnoÊci

artystycznej dost´pnej osobom niewidomym
i s∏abowidzàcym oraz innym osobom niepe∏no-
sprawnym, poprzez doskonalenie form i Êrod-
ków artystycznego wyrazu oraz promowanie
jednostek i zespo∏ów w Êrodowisku i poza nim;
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# kszta∏towanie opinii spo∏ecznej o artystycz-
nych mo˝liwoÊciach osób niepe∏nosprawnych
oraz tworzenie warunków do pe∏nej spo∏ecz-
nej integracji Êrodowiska osób niepe∏no-
sprawnych z resztà spo∏eczeƒstwa (Statut…
1993). Zadania te okreÊla∏y wyraênie cele
dzia∏alnoÊci merytorycznej Centrum. Sà nimi:

# inspiracja do rozwoju i doskonalenia w∏asnej
pracy twórczej;

# rozwój zainteresowaƒ i uzdolnieƒ artystycz-
nych osób niewidomych i niedowidzàcych;

# stworzenie szansy artystycznego wspó∏za-
wodnictwa i uczestnictwa w kulturze;

# autokreacja i kreacja twórczych postaw i wszech-
stronnego rozwoju talentu;

# aktywne i kreatywne wype∏nienie czasu wolne-
go;

# promocja dokonaƒ artystycznych Êrodowiska
osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku;

# wymiana doÊwiadczeƒ i wzajemne poznanie si´;
# wyrównywanie szans dost´pu do dóbr kultury;
# integracja ze Êrodowiskiem osób pe∏nospraw-

nych;
# eliminacja kompleksów osoby niepe∏nospraw-

nej, ˝yciowo niezaradnej;
# prze∏amanie barier izolacji psychospo∏ecznej;
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# opiniotwórcze tworzenie wizerunku osoby nie-
widomej, aktywnej i spo∏ecznie u˝ytecznej
(Statut… 1993).

Widzàc wymierne efekty tej pracy, wielkie zaintereso-
wanie Êrodowiska nowatorskim podejÊciem do spraw
kultury, kierownictwo Centrum, majàc wsparcie w∏adz
Zwiàzku, Fundacji „Praca dla Niewidomych” oraz bazo-
wo-lokalowe zapewnienia Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kielcach – zaproponowa∏o poszerzenie oferty progra-
mowej i obj´cie systemowà opiekà artystycznà i warszta-
towo-metodycznà tak˝e recytatorów i teatry ma∏ych form,
dzia∏ajàce w Zwiàzku. Ale wtedy o prawa do „kultury po
kielecku” zacz´li zabiegaç plastycy, literaci, publicyÊci,
animatorzy kultury – dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli.

Powstawa∏y wi´c kolejne projekty i propozycje arty-
styczne, pozwalajàce zaspokoiç zapotrzebowanie p∏y-
nàce ze strony artystycznie uzdolnionych niewidomych,
a liczba ch´tnych oscylowa∏a, w zale˝noÊci od roku i za-
sobnoÊci portfela Zwiàzku i hojnoÊci sponsorów, od
tysiàca nawet do pi´ciu tysi´cy osób, z ca∏ej Polski.

W ciàgu wszystkich lat dzia∏alnoÊci KCKN zrealizo-
wa∏o ∏àcznie ponad pi´çset ró˝nych przedsi´wzi´ç i zda-
rzeƒ artystycznych, inicjujàc coraz to nowe propozycje
programowe, adresowane do ró˝nych grup wiekowych,
które weryfikowali uczestnicy, czas i ˝ycie. Wszystkim
tym dzia∏aniom przyÊwieca∏ jeden cel: dà˝enie do do-
skona∏oÊci, do perfekcji – na miar´ swoich mo˝liwoÊci –
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w dzia∏aniach artystycznych i twórczych, a wi´c dba∏oÊç
o wysoki poziom artystycznych kreacji, pozwalajàcy
w chwili obecnej oraz w przysz∏oÊci osobom niewido-
mym bez kompleksu ni˝szoÊci i z poczuciem w∏asnej
wartoÊci konkurowaç z osobami widzàcymi.

Kierunki i formy pracy
Na sta∏e wesz∏y do corocznego kalendarza im-

prez artystycznych o zasi´gu ogólnopolskim takie
cykle wielodniowych imprez, jak:

–  styczniowo/lutowe – realizowane we wn´-
trzach sakralnych – otwarte wieczory kol´d,
pastora∏ek, kantyczek, widowisk i tekstów bo-
˝onarodzeniowych;

–  marcowe „Âwi´to s∏owa”, na którym spotykajà si´
recytatorzy, Êpiewajàcy poezj´, teatry ma∏ych
form, krasomówcy i gaw´dziarze; spotkania te
majà jednoczeÊnie charakter Êrodowiskowych eli-
minacji, wy∏aniajàcych reprezentacje osób niewi-
domych i niedowidzàcych do pokazów i prezen-
tacji centralnych – wspólnie z osobami widzàcymi;
– Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich,
spotkaƒ teatralnych i „Sacrum w literaturze”;

–  majowe „Asy z naszej klasy”, czyli interdyscy-
plinarne turnieje artystyczne dla dzieci i m∏o-
dzie˝y zarówno z oÊrodków szkolno-wycho-
wawczych, jak i szkó∏ ogólnodost´pnych;
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–  majowe „Ptaki”, czyli – tak˝e interdyscyplinar-
ny – powszechny turniej artystyczny kó∏ i ini-
cjatyw kulturalnych dzia∏ajàcych w terenowych
agendach Polskiego Zwiàzku Niewidomych;

–  czerwcowe spotkania animatorów kultury „Ba-
zar kulturalny” i artystów „Eros i muzy” oraz in-
tegracyjne „Powroty do korzeni”, czyli spotka-
nia z dawnà kulturà polskà i europejskà;

–  wrzeÊniowe i paêdziernikowe pokonkursowe
i poplenerowe prezentacje – wystawy i werni-
sa˝e – plastyczne niewidomych i niedowidzà-
cych „Barwa i kszta∏t dotyku” i oryginalne tur-
nieje interpretacji tekstów brajlowskich;

–  listopadowe festiwale muzyczne „Widzieç mu-
zykà”, od 10 lat w dwu edycjach programo-
wych – dla twórców muzyki wywodzàcych si´
ze Êrodowiska niewidomych w Bytomiu Od-
rzaƒskim i dla odtwórców – w Kielcach;

–  grudniowe wigilijne „Biesiady literackie”, z roz-
strzygni´ciem dorocznych konkursów literackich
i promocjà autorskich wydawnictw czarnodruko-
wych, brajlowskich i fonograficznych.

Do dzia∏aƒ Centrum nale˝y doliczyç równie˝ za-
inicjowane i organizowane do dziÊ, doroczne od
1995 r., festiwale „Górka i jej przyjaciele” (paêdzier-
nik) w Busku Zdroju i od 1998 r. – mutacj´ festiwalu
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„Widzieç muzykà” dla niewidomych twórców muzyki
– w Bytomiu Odrzaƒskim (wrzesieƒ) i osób niepe∏no-
sprawnych w Turku. Z wielkim zainteresowaniem
przyj´te zosta∏y kontynuowane po dziÊ dzieƒ 14-
dniowe interdyscyplinarne turnusy artystyczno-reha-
bilitacyjne w OÊrodkach PZN w Ustroniu Morskim lub
Muszynie czy te˝ dziesi´cio- lub siedmiodniowe
warsztaty specjalistyczne: literackie, muzyczne, te-
atralne i plenery plastyczne, organizowane w atrak-
cyjnych miejscach kraju. Ka˝dorazowo w tych wielo-
dniowych spotkaniach uczestniczy od 60 nawet do
150 wykonawców z ca∏ej Polski, zaÊ w turnusach
i warsztatach – od 25 do 80 uczestników, którymi
opiekuje si´ wyspecjalizowana kadra artystyczna,
doskonale znajàca metodyk´ pracy artystycznej
z osobami niewidomymi i s∏abowidzàcymi.

W siedzibie Centrum w Kielcach mo˝na tak˝e uzy-
skaç osobiÊcie i telefonicznie fachowà porad´ ze
wszystkich dziedzin sztuki, pozbyç si´ kompleksu „in-
noÊci”, uwierzyç w siebie, odnaleêç poczucie wartoÊci,
otworzyç na ludzi, a dzi´ki rozmowom i konsultacjom
indywidualnym – nabraç wiary w swoje mo˝liwoÊci oraz
ch´ci do ̋ ycia i tworzenia. Od wielu lat konsultanci Cen-
trum docierajà tak˝e do Êrodowisk, w których dzia∏ajà
zespo∏y i grupy artystyczne osób niewidomych, niosàc
na miejscu pomoc i wsparcie artystycznie uzdolnionym
niewidomym i niedowidzàcym.
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Warto w tym miejscu wspomnieç o licznych wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych prezentacjach
w ca∏ej Polsce, promujàcych dokonania artystyczne
plastyków niewidomych oraz o dzia∏alnoÊci wydawni-
czej Centrum zarówno literackiej, jak i fonicznej. W cià-
gu tych kilkunastu lat dzia∏aƒ zaprezentowane zosta∏y
prace na ponad 150 wystawach – w tym w tak elitar-
nych miejscach jak Zamek Królewski i Pa∏ac Kultury
i Nauki w Warszawie czy wielokrotnie na terenie Targów
Kielce. Wydano ponad 100 pozycji ksià˝kowych: od
autorskich zbiorów poetyckich po powieÊci, od „Anto-
logii Polskich Poetów Niewidomych” poprzez almana-
chy pokonkursowe z cyklów „Erotyki”, „JesteÊmy” oraz
du˝e wielotomowe brajlowskie wydania materia∏ów re-
pertuarowych po indywidualne tomiki i zeszyty literac-
kie. Wydano tak˝e w tym czasie ponad 40 autorskich
kaset fonicznych i 50 p∏yt CD, promujàcych i dokumen-
tujàcych szeroko poj´te dokonania artystyczne niewi-
domych twórców, nie tylko na terenie naszego kraju.

Kadra
To fachowcy, ludzie z charyzmà, uznani w Êwie-

cie kultury – twórcy i animatorzy, a co najwa˝niejsze
– potrafiàcy tak pokierowaç osobami niewidzàcymi
artystycznie uzdolnionymi i utalentowanymi, aby nie
zabiç ich oryginalnoÊci, indywidualnoÊci, a wskazaç
w∏aÊciwà drog´ rozwoju osobowoÊci twórczej. 
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W sk∏ad kadry artystycznej wspierajàcej nasze
dzia∏ania wchodzà wybitni literaci, cz∏onkowie Zwiàz-
ku Literatów Polskich: Stanis∏aw Nyczaj, Andrzej Le-
nartowski, Andrzej Bartyƒski, Halina Kuropatnicka-
Salamon, krytyk literacki – Jan Zdzis∏aw Brudnicki.
Wspó∏pracujà re˝yserzy i aktorzy: Andrzej G∏owacki,
Arkadiusz Szostak (wspó∏twórca Centrum), Lech Su-
limierski, prof. Zdzis∏aw Skoczylas, wyk∏adowca Aka-
demii Teatralnej w Warszawie – Jan Zdziarski. 

Nasze muzyczne dzia∏ania wspierajà swym auto-
rytetem znakomici twórcy i pedagodzy: pracownicy
naukowi Uniwersytetu Âwi´tokrzyskiego – prof. Ja-
nusz Król, dr Jerzy Szczyrba, kompozytorzy – Jerzy
Gumu∏a, Marek Tercz, Andrzej Wolski, wywodzàcy si´
ze Êrodowiska niewidomi multiinstrumentaliÊci – Tade-
usz Golachowski (zm. w 2008 r.) i Marek Andraszew-
ski oraz wychowawca wielu wykonawców, animator
kultury, muzyk i aran˝er – Henryk Wereda.

W upowszechnianiu plastyki i sztuk plastycznych
swà cegie∏k´ w rozwój tej dziedziny sztuki w Êrodowisku
osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku wbudowali: artysta
plastyk – Krzysztof Jackowski, rzeêbiarka – Anna Grabi-
woda, historyk sztuki – Marian Rumin, animator plastyki
– Roman Pi∏at (zm. w 2008 r.), Mieczys∏awa i Maciej
Miernikowie – plastycy i scenografowie teatralni, anima-
torki kultury – Ewa Urbaƒska i Patrycja Kalinowska czy
ostatnio wspierajàcy nas, wielokrotny laureat konkursu
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„Barwa i kszta∏t dotyku”, wywodzàcy si´ ze Êrodowiska
niewidomych, artysta plastyk – Józef Faber.

Niebagatelnà rol´ w tworzeniu klimatu i artystycz-
nego wizerunku Centrum majà tak˝e wpierajàce jego
dzia∏ania, nie tylko instytucjonalnie: Akademia Teatralna
w Warszawie, Uniwersytet Âwi´tokrzyski, Biuro Wystaw
Artystycznych w Kielcach, Targi Kielce, Polskie Radio
Kielce, Zwiàzek Literatów Polskich, a nade wszystko dy-
rekcja i pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Pi∏sudskiego w Kielcach, wspierajàcy dzia∏ania
nie tyko duchowo, ale i bazowo, technicznie i meryto-
rycznie. Na tych, jak i innych wspó∏pracowników Cen-
trum zawsze mo˝e liczyç, bez wzgl´du na por´ roku,
dnia czy te˝ wysokoÊç lub brak gratyfikacji.

Sukcesy 
Miarà sukcesu Centrum sà osiàgni´cia ludzi, którzy

w nim kszta∏towali swoje artystyczne oblicza, uczestni-
czàc i debiutujàc nie tylko w festiwalach, warsztatach
czy koncertach promocyjnych, ale i w sesjach nagra-
niowych, spotkaniach, publikacjach autorskich i kon-
sultacjach specjalistycznych. To ich sukcesem, z któ-
rego Centrum si´ szczyci, sà corocznie zdobywane
nagrody i wyró˝nienia – we wspó∏zawodnictwie z wi-
dzàcymi – przez liczne grono recytatorów i teatrów
ma∏ych form na Ogólnopolskich Konkursach Recyta-
torskich i „Sacrum w literaturze”.
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Laureaci tych nagród to: Alicja Czarnuszka i Da-
nuta Tymecka ze Szczecina, Antoni Szczuciƒski
z Bielska Bia∏ej, Józef G∏àb z Krakowa, Bronis∏aw Ha-
rasiuk i Andrzej Chutkowski z Warszawy, Ma∏gorzata
Sacharko i Danuta Bardzik z Bia∏egostoku, Janusz
Kamiƒski z Grudziàdza.

Sukcesem jest tak˝e liczna grupa literatów, debiu-
tujàcych i „szlifujàcych” swoje umiej´tnoÊci w Centrum,
którzy po publikacjach zbiorowych i indywidualnych,
wydanych nak∏adem KCKN, zaszczyceni zostali przyj´-
ciem do Zwiàzku Literatów Polskich. Sà to: Jolanta Ku-
ty∏o z Chorzowa, Janusz Szymaƒski ze Szczecina, Ka-
zimierz Sowirko z Nowego Dworu Gdaƒskiego, Maksy-
milian Bart Koz∏owski z Mogilna, a tak˝e oczekujàcy na
przyj´cie do ZLP – laureaci wielu ogólnopolskich kon-
kursów literackich: Ewa Wojtasik ze Szczecina i Irena
Hryncewicz-Chlebna z Jeleniej Góry.

Sukcesem Centrum sà wreszcie licznie wygrywane
ogólnopolskie konkursy, zbiorowe i indywidualne wy-
stawy, realizowane z powodzeniem przez plastyków,
którym otwieraliÊmy u nas „okno na Êwiat”. Danie wiary
w siebie artystycznie uzdolnionym niewidomym, wypro-
mowanie kilkudziesi´ciu osób, które dziÊ radzà sobie
w ˝yciu i w dzia∏aniach artystycznych nie gorzej od pe∏-
nosprawnych artystów, na przyk∏ad Armand Perykietko,
Regina Siwko, Leszek Kopeç, Wies∏awa Stolarczyk,
Wies∏aw Pawlak, Maciej Piwowarczyk, Karolina Perdek,
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Sebastian Kowalczyk, Sylwia Pogwizd, Ewa Lewandow-
ska czy lubelska Kapela „Drewutnia”, dajàc innym arty-
stycznie uzdolnionym, nie tylko niewidomym i niepe∏no-
sprawnym, przyk∏ad sposobu na ˝ycie i drogi wyjÊcia
poza Êrodowisko bez kompleksu swojej niepe∏no-
sprawnoÊci – to jest miarodajna wyk∏adnia, potwierdza-
jàca trafnoÊç oferty programowej i wyboru metodyki
pracy Centrum.

Potwierdzeniem tej tezy niech b´dzie cytowany
poni˝ej fragment wywiadu udzielonego przez jednà
z uczestniczek „Wigilijnej biesiady literackiej”, pre-
zentowanego w ca∏oÊci na antenie Polskiego Radia,
w grudniu 2007 r.: ...tu nareszcie, jak nigdzie w kraju,
znaleêliÊmy w∏aÊciwy klimat do dzia∏ania i ˝yczliwych
nam ludzi. Tu mamy swoje „okno na Êwiat. Kochamy
te „nasze Kielce”. One dajà nam szans´ na pozbycie
si´ kompleksów, na godne ˝ycie. Dajà wiar´ w siebie
i ludzi, wskazujà drog´, po której – mimo niezliczonej
iloÊci przeszkód – warto iÊç. Tu znaleêliÊmy otwarty na
ka˝dego, integrujàcy nas ze spo∏eczeƒstwem „NASZ
DOM”, do którego z nadziejà z najodleglejszych za-
kàtków kraju jedziemy. Tu jest „nasze Betlejem”, „na-
sza Mekka”... s∏owem najwspanialsze…nasze Cen-
trum... i przyjazne nam Kielce.

Dla takich s∏ów tej „trudnej praktyki i nauki siebie
nawzajem”, warto broniç obranej przed laty drogi dzia-
∏aƒ oraz specyficznej systematyki i metodyki pracy
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w kulturze osób niewidomych, na którà coraz trudniej
o pozyskanie Êrodków, a to obecnie najwi´ksza bolàcz-
ka Centrum.

Zakoƒczenie
Centrum pozyskuje Êrodki finansowe z Paƒstwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, a tak˝e stajàc do konkursów w ramach pro-
gramów unijnych. Ârodki te, pozyskiwane za poÊred-
nictwem Biura Zarzàdu G∏ównego Polskiego Zwiàzku
Niewidomych, nie zaspokajajà rozbudzonego przez
lata apetytu na kultur´ Êrodowiska niewidomych
z ca∏ej Polski. Z bólem serca pracownicy merytorycz-
ni Centrum zmuszeni sà obecnie odwo∏ywaç niektó-
re programowe imprezy i odmawiaç uczestnictwa
w swych dzia∏aniach licznej grupie artystycznie
uzdolnionych niewidomych twórców i odtwórców.

Z wielkà atencjà warto wspomnieç o przychylnych
Centrum i wspierajàcych jego dzia∏ania – na miar´ swo-
ich mo˝liwoÊci, wynikajàcych z aktualnych uwarunko-
waƒ prawnych – Marsza∏ku Województwa i jego Urz´-
dzie Marsza∏kowskim, Wojewodzie Kieleckim z Urz´-
dem Wojewódzkim, Prezydencie Miasta Kielce, Staro-
stach Powiatów – Kieleckiego i Buskiego, Kurii Biskupiej
i Seminarium Duchownym, Sanatoriach „W∏ókniarz”
i „Nida” w Busku Zdroju oraz OÊrodkach Rehabilitacyj-
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no-Leczniczych PZN w Ustroniu Morskim, Ciechocinku
i Muszynie. Bez ich pomocy oferta programowa KCKN
by∏aby jeszcze ubo˝sza, niepe∏na, niekompletna. I za t´
ich bezinteresownà pomoc, wsparcie, wynikajàce z do-
strzegania terapeutycznej roli kultury i jej wa˝noÊci dla
Êrodowiska osób niewidomych, nale˝y w tym miejscu
z∏o˝yç wy˝ej wymienionym serdeczne podzi´kowania.

˚ywimy g∏´bokà nadziej´, ̋ e ta wspólnie realizowa-
na artystyczna przygoda, przynoszàca tyle radoÊci i sa-
tysfakcji z pe∏nego spe∏niania si´ poprzez w∏asnà ak-
tywnoÊç kulturalnà, b´dzie kontynuowana i przyniesie
jeszcze nie jeden wybuch talentu na miar´ Laureata
Mi´dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego – jed-
nego ze wspó∏twórców artystycznego sukcesu Cen-
trum – nie˝yjàcego ju˝, niestety, wspania∏ego niewido-
mego wirtuoza fortepianu – Edwina Kowalika.
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Porozumienie o wieloletniej wspó∏pracy pomi´-

dzy WDK w Kielcach i ZG PZN w Warszawie
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Uchwa∏a nr X-106/93 Prezydium ZG PZN
z 24.06.1993 r. Warszawa 1993 r. (maszynopis, ar-
chiwum Biura ZG PZN).



Irena Stopierzyƒska-Siek

KLUB TWÓRCZOÂCI „˚AR” – RAMY 
ARTYSTYCZNEGO DOJRZEWANIA

JesteÊmy tutaj nie po to, 
by wyciàgnàç z ˝ycia, co si´ da, 
ale ˝eby do∏o˝yç do niego, co mo˝emy.

Wiliam Osler

Wprowadzenie
Powstanie i dzia∏alnoÊç jakiegoÊ klubu nie zawsze

jest fenomenem godnym opisania. Zdarzajà si´ jednak
wyjàtki. Zaliczyç do nich nale˝y, jak si´ wydaje, Klub
TwórczoÊci „˚AR”, z tego chocia˝by powodu, i˝ zosta∏
powo∏any przez i dla osób z dysfunkcjà wzroku i nie dla
modnego dziÊ „klubowania”, lecz dla stworzenia spo-
∏ecznych ram uprawiania przez nich sztuki, ich twórcze-
go dojrzewania, przekraczania doÊwiadczanych ograni-
czeƒ i wykluczeƒ, a tak˝e transgresji, usankcjonowanej
instytucjonalnie granicy mi´dzy amatorskim i profesjo-
nalnym uprawianiem literatury, muzyki, malarstwa czy
sztuki s∏owa. Zas∏uguje wi´c na opisanie, które w za-
miarze dawa∏oby Êwiadectwo, i˝ Klub powsta∏, dzia∏a∏
i dzia∏a „nie po to, by wyciàgnàç z ˝ycia, co si´ da…”,
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ale ˝eby do niego mo˝liwie najwi´cej tego, co prawdzi-
we, dobre i pi´kne – do∏o˝yç.

Przynale˝noÊç do Klubu i dzia∏alnoÊç klubowa
wprawdzie nie wprowadza∏a na „salony”, ale niewàt-
pliwie dawa∏a, w szerszym lub w´˝szym zakresie, je-
go cz∏onkom poczucie artystycznego spe∏nienia,
a tak˝e przekonanie, i˝ poza Klubem by∏oby to nie-
mo˝liwe albo bardzo trudne do osiàgni´cia. Klub sta∏
si´ w pewnym sensie „salonem”. Z tej przyczyny
wa˝ne jest, co si´ dzia∏o z ka˝dym z nas, wspó∏two-
rzàcych t´ niewielkà przestrzeƒ spo∏ecznà i kulturo-
wà, do czego zmierzaliÊmy jako ca∏oÊç, jak stopnio-
wo rozwijaliÊmy i doskonaliliÊmy nasz indywidualny
warsztat twórczy i jakie sà tego Êlady.

Któ˝ z cz∏onków Klubu osiàgnà∏by tyle, dzia∏ajàc
indywidualnie? A sà to osiàgni´cia, których nie da si´
do koƒca mierzyç miarà obiektywnà, jakàÊ miarà
uznanych przez szerszà spo∏ecznoÊç sukcesów, wy-
sokà pozycjà wÊród twórców pe∏nosprawnych czy
przynale˝noÊcià do stowarzyszeƒ i organizacji lite-
rackich i artystycznych. Jest bowiem w tych osiàgni´-
ciach jeszcze coÊ innego, co wià˝e si´, a mo˝e te˝
wynika z przekraczanych dotychczasowych ograni-
czeƒ i wykluczeƒ: zdobywane przez niepe∏nospraw-
nych artystów przeÊwiadczenie, ˝e uprawiajà nie na-
miastk´ lecz prawdziwà sztuk´ – i tym samym pozo-
stawiajà swój Êlad w kulturze. 
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Niniejsze opracowanie jest wyborem najwa˝niej-
szych, moim zdaniem, wydarzeƒ i najpowa˝niej-
szych osiàgni´ç, ilustrujàcych przedstawione wy˝ej
tezy. 

Poczàtki 
Nie zamierzam tu rozsàdzaç sporu, kto po∏o˝y∏

najwi´ksze zas∏ugi w powo∏aniu do ˝ycia Klubu Twór-
czoÊci „˚AR”. Wystarczy tu tylko stwierdzenie, ˝e za-
s∏u˝one sà tu co najmniej trzy osoby, których wiedza
na temat istnienia w Êrodowisku niewidomych osób
artystycznie utalentowanych pobudzi∏a do dzia∏ania.
By∏y nimi: Ma∏gorzata Pacholec – w owym czasie Dy-
rektor Okr´gu Mazowieckiego PZN, mecenas Hanna
Rzeczkowska – wtedy Prezes Ko∏a PZN Warszawa-
ÂródmieÊcie oraz cz∏onek tego˝ Ko∏a – Andrzej Roch
˚akowski. Zaproszenie na zebranie organizacyjne,
które zwo∏ano na dzieƒ 25 listopada 2000 r., otrzyma-
∏o wiele osób znanych w Êrodowisku ze swoich arty-
stycznych zainteresowaƒ. Wyg∏oszonà goràcà za-
ch´tà, by si´ spotykaç i dzia∏aç w ramach jednego
klubu, M. Pacholec uzyska∏a to, ˝e ju˝ na tym pierw-
szym spotkaniu wiele osób zdecydowa∏o si´ uczest-
niczyç w tworzeniu Klubu.

Podzia∏ na sekcje i zespo∏y nastàpi∏ nieco póê-
niej. Pierwszym Prezesem Klubu, który przyjà∏ na-
zw´: Klub TwórczoÊci „˚AR”, zosta∏ A.R. ˚akowski.
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Utworzono cztery grupy artystyczne: wokalno-mu-
zycznà, recytatorsko-teatralnà, literackà i plastycznà.
Wielu cz∏onków nowo powsta∏ego Klubu przed jego
utworzeniem interesowa∏o si´ i zajmowa∏o równocze-
Ênie paroma dziedzinami twórczoÊci, np. pisa∏o wier-
sze i malowa∏o, muzykowa∏o, Êpiewa∏o i wyst´powa-
∏o na scenie. Dlatego te˝ równoczesne uczestnictwo
w dzia∏aniach paru sekcji nie by∏o wyjàtkiem.

Nale˝enie do Klubu wydawa∏o si´ na poczàtku sa-
mà przyjemnoÊcià – spotkania, dyskusje, projekty
wspólnych dzia∏aƒ. ¸atwo si´ do Klubu wst´powa∏o,
gdy˝ nie wiàza∏o si´ to z nadmiernymi formalnoÊciami.
Wpisanie si´ na list´ sekcji nie by∏o wielce zobowiàzu-
jàce. A jednak zacz´∏y pojawiaç si´ drobne konflikty
i nieporozumienia. Nie od dziÊ wiadomo, ˝e w Êrodo-
wisku twórców zdarzajà si´ ró˝ne napi´cia, a nawet
konflikty, gdy˝ talenty artystyczne bywajà nieod∏àczne
od ambicji poszczególnych osób i czasami wspó∏dzia-
∏anie zamienia si´ w ukrytà, niekiedy skutecznà, rywa-
lizacj´ prowadzàcà do dezintegracji poszczególnych
zespo∏ów. Z tych mi´dzy innymi powodów powo∏ano
Rad´ Klubu, z∏o˝onà g∏ównie z liderów poszczegól-
nych zespo∏ów, opracowano regulamin, który stworzy∏
formalne ramy dzia∏alnoÊci klubowej. Regulamin ten
by∏ poprawiany i uzupe∏niany; potrzeb´ zmian dykto-
wa∏o samo ˝ycie. Konieczne sta∏o si´, na przyk∏ad
skrócenie kadencji Rady Klubu i jego prezesa z czte-
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rech do dwóch lat, poniewa˝ okres czteroletni, z ró˝-
nych powodów – tak˝e zdrowotnych – okaza∏ si´ zbyt
d∏ugi. Przy pewnej fluktuacji, przez ca∏y czas dotych-
czasowego istnienia Klubu, liczba jego cz∏onków nie
przekracza∏a trzydziestu osób.

Struktura organizacyjna i kierunki 
dzia∏alnoÊci

* Zespó∏ Wokalno-Muzyczny
Najliczniejszà w poczàtkowym okresie i najak-

tywniejszà grupà klubowà by∏ Zespó∏ Wokalno-Mu-
zyczny. Dzi´ki systematycznym próbom chóru
„ECHO” i zespo∏u muzycznego „AKORD”, mimo
zmieniajàcych si´ instruktorów, doskonali∏ si´ po-
ziom wykonania utworów i poszerza∏ repertuar.
Wkrótce chór i zespó∏ muzyczny zaczà∏ koncerto-
waç na ró˝nych imprezach klubowych. Cz´sto
i ch´tnie by∏ zapraszany z wyst´pami do innych Kó∏
Okr´gu Mazowieckiego PZN. Pojawia∏ si´ te˝ na
uroczystoÊciach koÊcielnych, które uÊwietnia∏ swo-
imi wyst´pami, dzi´ki temu, ˝e mia∏ w swoim reper-
tuarze, oprócz pieÊni powstaƒczych, patriotycz-
nych, pieÊni o Warszawie, utwory znanych kompo-
zytorów, równie˝ pieÊni religijne, kol´dy.

Wszyscy pracujàcy z Sekcjà Wokalno-Muzycznà
instruktorzy byli zawodowymi muzykami. Jako pierw-
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szy rozpoczà∏ prac´ z zespo∏em Stanis∏aw Miszczyk.
Po nim çwiczyli z zespo∏em i dyrygowali: Leszek Ko-
peç, Henryk Wereda, Jan Czerwiƒski (pe∏ni∏ swojà
funkcj´ przez cztery lata: 2002-2006), Wac∏aw Czy-
˝ycki i Karolina Perdek. W okresie wspó∏pracy z J.
Czerwiƒskim Zespó∏ zdoby∏ dwukrotnie I miejsce
w konkursie Êpiewaczym dla chórów amatorskich.
W przypadku osób niepe∏nosprawnych, ka˝dy suk-
ces, oprócz satysfakcji artystycznej, którà daje twór-
com, pe∏ni te˝ wa˝nà funkcj´ terapeutycznà. 

Dobrze znany i ceniony w naszym i nie tylko na-
szym Êrodowisku Zespó∏ doÊwiadcza obecnie wielu
problemów, z prozaicznego, jakby si´ wydawa∏o, po-
wodu – braku Êrodków finansowych na skromne
chocia˝by honorarium dla dyrygenta chóru. Ale mi-
mo doÊwiadczanych trudnoÊci, Zespó∏ prezentuje
godny uznania poziom artystyczny. Nie mo˝e jednak
dalej skutecznie podnosiç swoich umiej´tnoÊci bez
mistrza-dyrygenta. Szkoda wi´c, ˝e w∏adze Mazo-
wieckiego Okr´gu PZN nie do∏o˝y∏y wszelkich sta-
raƒ, by za niewielkie honorarium dla instruktora,
stworzyç grupie mo˝liwoÊç kontynuowania i dalsze-
go doskonalenia aktywnoÊci artystycznej.

* Zespó∏ Recytatorsko-Teatralny „SEKRET”
Zespó∏ Recytatorsko-Teatralny, byç mo˝e, mniej

ni˝ inne grupy, zawdzi´cza istnienie Klubowi. Wynika



to z faktu, i˝ animator tej grupy – Andrzej Chutkowski
– recytator, aktor, a zarazem instruktor Zespo∏u, roz-
poczà∏ wraz z ˝onà Barbarà, swojà dzia∏alnoÊç na
d∏ugo przed powstaniem Klubu. Dobrze znani w Êro-
dowisku osób z dysfunkcjà wzroku, od wielu lat
uczestniczyli w Êrodowiskowych i ogólnopolskich
konkursach recytatorskich, byli zapraszani do udzia-
∏u w nich jako Êwietnie przygotowani aktorsko przed-
stawiciele Êrodowiska osób niepe∏nosprawnych. Re-
pertuar Zespo∏u by∏ bogaty w monodramy i ma∏e for-
my teatralne o ró˝nej wymowie: od tekstów komedio-
wych – po utwory dramatyczne, wymagajàce od wi-
dza i s∏uchacza g∏´bszego namys∏u. SpoÊród przy-
gotowanych przez A. Chutkowskiego ma∏ych form
teatralnych wymieniç nale˝y: „A gdzie to jest” – wg K.
I. Ga∏czyƒskiego, „Pod s∏ów zakl´ciem czarodziej-
skim” – wg J. Tuwima, „Nie dla siebie” – wg K. I∏∏ako-
wiczówny, „Tablice wartoÊci” – wg Z. Herberta, Ko-
media S. Becketta, „Poczta powstaƒcza” – wg poezji
K. ¸agowskiej (spektakl przygotowany z innym ze-
spo∏em aktorskim) oraz recytacje utworów okoliczno-
Êciowych zwiàzanych z ró˝nymi uroczystoÊciami. Po-
za tym A. Chutkowski opracowa∏ dla siebie monodra-
my: „Jezioro Bodeƒskie” (fragmenty) – wg S. Dygata,
„Lapidarium” – wg R. KapuÊciƒskiego, „Imperatyw
wewn´trzny” – wg J. Brzechwy, wybrane fragmenty
twórczoÊci K. Kabatisa oraz recytowa∏ utwory laure-
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atów konkursów literackich, organizowanych przez
Klub. Grupa recytatorsko-teatralna wyst´powa∏a ze
swymi spektaklami w bardzo wielu miejscach:
w oÊrodkach i centrach kulturalnych Warszawy, na
festiwalach i imprezach konkursowych w Kielcach,
S∏upsku, Zabrzu, ¸odzi, Grudziàdzu, a tak˝e na za-
proszenie licznych Kó∏ PZN Okr´gu Mazowieckiego
w Stolicy i poza nià. Zespó∏ wyst´powa∏ te˝ na sce-
nach profesjonalnych: Teatr Ma∏y i Ateneum w War-
szawie. Osiàgni´cia Zespo∏u Teatralnego „SEKRET”
– poÊwiadczone zdobytymi w konkursach nagroda-
mi, wyró˝nieniami i uznaniem publicznoÊci – sà re-
zultatem ciàg∏ej pracy i doskonalenia warsztatu.
Godne podkreÊlenia w tym miejscu jest i to, ˝e nie-
którzy cz∏onkowie Zespo∏u mieszkajà daleko od Sto-
licy (Poznaƒ, Bia∏ystok), co nie sprzyja cz´stym kon-
taktom i próbom. Ka˝de przygotowanie spektaklu te-
atralnego wymaga jednak wielu spotkaƒ, a wi´c
przyjazdów do Warszawy. W tej sytuacji sta∏e dofi-
nansowanie przez w∏adze PZN dzia∏alnoÊci tego Ze-
spo∏u by∏oby wa˝nym dla niego wsparciem w pracy
nad doskonaleniem warsztatu twórczego i populary-
zacjà sztuki s∏owa.

Dodaç jeszcze nale˝y, ˝e do licznych obowiàz-
ków i prac artystycznych A. Chutkowskiego w 2007 r.
dosz∏y jeszcze nowe – zwiàzane z przewodniczeniem
ca∏emu Klubowi.
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* Sekcja Plastyczna
W ramach Klubu powsta∏a te˝ Sekcja Plastyczna.

Dzia∏a∏a jednak krótko. Zabrak∏o wspólnych dzia∏aƒ
i wzajemnego wspierania si´ w dà˝eniu do prezento-
wania na szerszym forum dorobku artystycznego po-
szczególnych osób. Propozycja, by kontynuowaç
dzia∏alnoÊç we wspó∏pracy z innym instruktorem i li-
derem te˝ si´ nie powiod∏a, z braku odpowiedniego
pomieszczenia na wspólnà pracowni´ i miejsca na
prezentowanie prac cz∏onków Sekcji. Sala wystawo-
wa Muzeum Tyflologicznego Biblioteki Centralnej
PZN w Warszawie funkcji tej nie mog∏a pe∏niç, ponie-
wa˝ mia∏a, i ma, za zadanie wspieraç twórczoÊç arty-
stów-plastyków zwiàzanych z PZN-em z ca∏ego kraju.

* Grupa Literacka „Poetica”
Klub zosta∏ powo∏any do ˝ycia w koƒcu 2000 r.,

a ju˝ na poczàtku nast´pnego ukonstytuowa∏a si´
grupa literacka. O prowadzenie zaj´ç z tym zespo-
∏em poproszono Iren´ Purs´ – filologa i pedagoga
z OÊrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i M∏odzie˝y S∏abowidzàcej w Warszawie. Liderowa∏a
tej grupie do 2005 r. Po rezygnacji z dalszego nià kie-
rowania, funkcj´ przej´∏a Irena Stopierzyƒska-Siek.

Niemal od poczàtku istnienia Grupy Literackiej,
w comiesi´cznych jej spotkaniach uczestniczy∏ Stani-
s∏aw Stanik – znany pisarz, poeta, krytyk. Przychylnie
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traktowa∏ przynoszone przez nas wiersze, a niektó-
rych zach´ca∏, by przesy∏ali je do redakcji czasopism
literackich. W 2002 r., zaciekawiony naszà grupà, roz-
poczà∏ wspó∏prac´ znany pisarz, poeta i krytyk – An-
drzej Zaniewski. Jego wskazówki i zach´ty nie tylko
podnosi∏y nas na duchu, ale sprawi∏y, ˝e po pewnym
czasie pojawia∏y si´ pierwsze tomiki poetyckie, a po
nich nast´pne.

Jako trzeci „przewodnik po literaturze”, do∏àczy∏
do Zespo∏u Jan Zdzis∏aw Brudnicki, tak˝e znany kry-
tyk, pisarz i eseista. Wszyscy trzej literaci wspó∏pra-
cujà te˝ z kwartalnikiem „Sekrety ˚ARu”.

W dziejach i osiàgni´ciach Grupy Literackiej „Po-
etica” naj∏atwiej dostrzec mo˝na wag´ przynale˝no-
Êci klubowej w owym procesie zacierania si´ granicy
mi´dzy amatorskà a profesjonalnà twórczoÊcià arty-
stycznà. Wielu z nas nie opublikowa∏oby swoich to-
mików poetyckich czy te˝ innego rodzaju utworów li-
terackich, gdybyÊmy nie znaleêli si´ w Klubie. Ow-
szem, pisaliÊmy wczeÊniej, nawet sporadycznie pu-
blikowaliÊmy. Liczni uczestniczyli w konkursach lite-
rackich i mieli swoje osiàgni´cia: nagrody, wyró˝nie-
nia i publikacje w almanachach. Kilka osób znalaz∏o
si´ w Klubie, majàc na swym koncie ju˝ opublikowa-
ne ksià˝ki, np. Irena Grzyma∏a, Piotr Stanis∏aw Król,
Irena Stopierzyƒska-Siek. Wi´kszoÊç z nas jednak,
gdyby nie przynale˝noÊç do Klubu, wcià˝ jeszcze za-
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pisywa∏aby swoje teksty w zeszytach, pisa∏aby „do
szuflady”. Wszyscy stopniowo, dzi´ki spotkaniom,
dyskusjom, krytycznemu analizowaniu czytanych
utworów, oswajaliÊmy si´ z myÊlà, ˝e to, co piszemy,
nie jest pozbawione wartoÊci literackiej, ˝e mo˝e war-
to utrwaliç to w tomikach. JakoÊç tego, co piszemy
i jak piszemy teraz – po kilku latach analizowania na-
szej twórczoÊci i korzystania z uwag wspomnianych
wy˝ej krytyków i pisarzy – jest inna. Nie myl´ si´ chy-
ba, ˝e jest lepsza, ciekawsza. Mo˝na to zweryfiko-
waç, analizujàc dorobek literacki cz∏onków Grupy
(Domaƒska 2006, Grzyma∏a 1999, 2000, 2001, 2004,
Król 1983, 1985, 2008, ¸agowska 2005, 2008, Po-
lkowski 2005, 2007, Stopierzyƒska-Siek 2004, 2006,
2007, Wodzyƒska-Bujak 2006, Zieliƒska-Zamora
2002, 2004, ˚akowski 2005).    

* Kwartalnik Kulturalny „Sekrety ˚ARu”
Literaci bez w∏asnego pisma i mo˝liwoÊci publi-

kowania swoich utworów – to trudna do wyobra˝enia
sobie i zaakceptowania na dalszà met´ sytuacja. Tak
te˝ by∏o z cz∏onkami grupy literackiej Klubu. MyÊl
o wydawaniu w∏asnego periodyku literackiego poja-
wi∏a si´ doÊç wczeÊnie. Zwiastunem kwartalnika lite-
rackiego by∏ okazjonalnik – „Sekrety ˚ARu”, którego
trzy – kilkustronicowe, powielone na kserografie – nu-
mery w bardzo ma∏ym nak∏adzie (oko∏o 20 egz.) zre-
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dagowali i wydali w 2003 r. A.R. ˚akowski i M. Drze-
wiƒska. Po pierwszych, ale nie ostatnich, goràcych
dyskusjach i sporach na spotkaniach literackich, po-
stanowiono przekszta∏ciç ów okazjonalnik w profe-
sjonalne pismo periodyczne – kwartalnik, z zachowa-
niem tego samego tytu∏u i ciàg∏oÊci numeracji. Re-
daktorem naczelnym pisma zosta∏ A.R. ˚akowski.
W sk∏ad redakcji weszli: P.S. Król (zast´pca redakto-
ra naczelnego), I. Stopierzyƒska-Siek (sekretarz re-
dakcji), I. Pursa i A. Zaniewski (cz∏onkowie redakcji). 

Pierwszy numer przekszta∏conych „Sekretów ˚A-
Ru”, oznaczony jako 1(4), z numerem ISSN 1732-
8977, w nak∏adzie 500 egz. ukaza∏ si´ w 2004 r. 

Od samego poczàtku „Sekrety ˚ARu” bardzo
wiele zawdzi´czajà niezwykle twórczym i energicz-
nym dzia∏aniom P.S. Króla. W pierwszym okresie, ja-
ko zast´pca redaktora naczelnego, a od numeru 4
(11) 2005 – jako redaktor naczelny, z godnà podziwu
energià skutecznie zabiega∏ o Êrodki finansowe na
pokrycie kosztów wydawniczych, o szat´ graficznà,
wreszcie o to, by pismo dociera∏o do jak najszersze-
go kr´gu odbiorców. Dlatego te˝ bardzo szybko,
dzi´ki jego staraniom i bardzo ˝yczliwemu ustosun-
kowaniu si´ do projektu w∏adz Mazowieckiego Okr´-
gu PZN, pojawi∏a si´ te˝ wersja elektroniczna kwar-
talnika na stronie internetowej Okr´gu http://
www.pzn-mazowsze.org.pl/kultura/zar.html 
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Redakcja „Sekretów” za∏o˝y∏a programowo, ˝e
pismo b´dzie wspieraç twórców niepe∏nosprawnych,
ale nie b´dzie pismem niszowym, zamkni´tym, prze-
znaczonym tylko dla okreÊlonej grup twórców. Posta-
nowi∏a oddaç jego ∏amy autorom, nie tylko ze Êrodo-
wiska osób z dysfunkcjà wzroku, lecz wszystkim, któ-
rzy piszà dobre wiersze, opowiadania, eseje, felieto-
ny. ZaÊ cz∏onkowie grupy literackiej „Poetica” byli za-
ch´cani do publikowania swoich utworów, jeÊli poja-
wia∏a si´ taka mo˝liwoÊç, w innych pismach literac-
kich (np. bydgoski „Akant”).

Do wspó∏pracy z kwartalnikiem zaproszono wy-
bitnych i znanych poetów, pisarzy i krytyków, o któ-
rych ju˝ wspomina∏am; ich utwory mo˝na znaleêç
w ka˝dym numerze. Ukszta∏towa∏ si´ sk∏ad redakcji:
I. Stopierzyƒska-Siek (zast´pca redaktora naczelne-
go), I. Pursa (sekretarz redakcji), A. Chutkowski oraz
I. Zieliƒska-Zamora (cz∏onkowie).

Na wspó∏prac´ z pismem wyrazi∏a te˝ zgod´
dr Ma∏gorzata Czerwiƒska, zajmujàca si´ problematy-
kà prze∏amywania barier w kulturze (Czerwiƒska
2007).

„Sekrety ˚ARu” ukazujà si´ ju˝ cztery lata. Wyda-
no w tym okresie w estetycznej szacie graficznej 21
numerów. Godna uwagi jest te˝ poczytnoÊç wydania
internetowego; stron´ internetowà, na której pismo
jest dost´pne, odwiedzi∏o ponad 120 tys. internautów.
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Zauwa˝yç nale˝y, ˝e dzi´ki swojej zawartoÊci pi-
smo zdoby∏o wysokà pozycj´ w Êrodowisku nie tylko
czytelników z kr´gu osób zwiàzanych z PZN. Swoich
odbiorców cz´sto wspomaga∏o w przekraczaniu gra-
nic i barier istniejàcych we wspó∏czesnej kulturze i li-
teraturze. Zach´ca∏o do rozbudzania w sobie twór-
czego ducha i pozostawiania Êladów w literaturze. 

Po czterech latach obecnoÊci wÊród pism literac-
kich mo˝na te˝ zaryzykowaç prognoz´, ˝e Kwartalnik
Literacki „Sekrety ˚ARu” nie straci swojej otwartoÊci,
dobrej marki; sponsorzy i w∏adze PZN „sypnà gro-
szem”, a cz∏onkowie grupy „Poetica” wraz z redakcjà
– do∏o˝à wszelkich staraƒ, by nie spotka∏ go los „pra-
sowej efemerydy”. 

Letnie warsztaty Klubowe 
Od 2002 r. cz∏onkowie Klubu wyje˝d˝ajà na

warsztaty organizowane z inicjatywy Mazowieckiego
Okr´gu PZN. Trwajà zwykle tydzieƒ. Biorà w nich
udzia∏ cz∏onkowie wszystkich grup klubowych, odby-
wajà si´ w atrakcyjnych, na ogó∏, miejscowoÊciach. 

Udzia∏ w warsztatach jest rodzajem nagrody za
ca∏orocznà prac´. Wa˝nym ich celem jest integracja
Êrodowiska klubowego. ¸àczà uczestników: wspólne
zamieszkiwanie, posi∏ki, razem sp´dzane wieczory,
podczas których poszczególne zespo∏y prezentujà
swoje artystyczne dokonania. Jest wi´c okazja do bli˝-
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szego, wzajemnego poznania si´, zmiany ról (artyÊci –
widzowie – krytycy). Jest to jednak przede wszystkim
czas intensywnych çwiczeƒ, prób, dyskusji warsztato-
wych, innymi s∏owy – doskonalenia artystycznego rze-
mios∏a, specyficznego dla ka˝dego zespo∏u. Chór çwi-
czy wykonanie nowych pieÊni, które sà póêniej pre-
zentowane na ró˝nych imprezach. Grupa teatralna
pracuje nad nowym spektaklem. Literaci piszà, a po-
tem wspólnie przez par´ godzin dziennie analizujà no-
we, a czasem przywiezione ze sobà, lecz nieznane
jeszcze innym, utwory. Najcz´Êciej w roli krytyka pra-
cuje na warsztatach Andrzej Zaniewski.

Warsztaty sà tak˝e okazjà do wypoczynku,
wspólnych wycieczek, co nie jest bez znaczenia dla
osób rzadko przebywajàcych poza domem i miej-
scem swego zamieszkania.

W 2008 r. warsztaty, z braku Êrodków finanso-
wych, nie zosta∏y zorganizowane. Wielka to szkoda,
poniewa˝ owoców wspólnego przebywania i tworze-
nia nie da si´ przeceniç. 

Mazowiecki konkurs ma∏ej formy literackiej
Konkursy sà niezwykle popularnà formà o˝ywia-

nia twórczoÊci literackiej i odkrywania nowych talen-
tów. Nic wi´c dziwnego, ˝e po t´ form´ rozbudzenia
zainteresowaƒ pisaniem poezji i prozy si´gnà∏ tak˝e
Klub. Z inicjatywy H. Rzeczkowskiej, I. Pursy i A.R.
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˚akowskiego, pod patronatem Okr´gu, og∏oszono
w 2001 r. „I Mazowiecki Konkurs Ma∏ej Formy Literac-
kiej”. Do udzia∏u w konkursie zaproszono osoby pi-
szàce z dysfunkcjà wzroku. Nades∏ano niewielkà
iloÊç utworów, ale w przeÊwiadczeniu organizatorów
i jurorów, inicjatywa ta zas∏ugiwa∏a na kontynuacj´.
I by∏a to trafna intuicja, gdy˝ z roku na rok znaczàco
przybywa∏o uczestników tego konkursu i wzrasta∏a
jego ranga. Na konkurs w 2007 r. nades∏ano czterys-
ta utworów, przes∏anych przez stu autorów. Przez kil-
ka lat wspó∏organizatorem konkursu, obok Mazo-
wieckiego Okr´gu PZN, by∏o Biuro Promocji i Rozwo-
ju Warszawy, które uzna∏o to przedsi´wzi´cie literac-
kie, ∏àcznie z koƒczàcà ca∏à imprez´ Galà, za inicja-
tyw´ promujàcà Stolic´. 

Do udzia∏u w jury zapraszani sà: Bogdan Bartni-
kowski, Jan Zdzis∏aw Brudnicki, Irena Pursa, Stani-
s∏aw Stanik, Andrzej Zaniewski. 

Zakoƒczenie
Osiem lat temu nieliczna grupa osób z dysfunkcjà

wzroku, zainteresowana rozwijaniem swoich artystycz-
nych i literackich zainteresowaƒ oraz doskonaleniem
warsztatu pisarskiego, utworzy∏a Klub z nadziejà na
stworzenie Êrodowiska sprzyjajàcego dojrzewaniu ich
talentów twórczych. Czy mo˝na powiedzieç, ˝e ich
oczekiwania si´ spe∏ni∏y? Wydaje si´, ˝e nie wszystkie
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i nie najwa˝niejsze, zw∏aszcza w odniesieniu do litera-
tów. Sytuacja finansowa wielu twórców nie daje szan-
sy na wydanie kolejnych pozycji ksià˝kowych.
W zwiàzku z tym, niezb´dna jest pomoc finansowa na
pokrycie kosztów wydawniczych. Drugim problemem,
którego rozwiàzanie wymaga tak˝e pomocy finanso-
wej ze strony w∏adz PZN, jest edycja tych˝e pozycji na
noÊnikach elektronicznych – ich udêwi´kowienie. Nie
ma bowiem innego sposobu, by osoby niewidome
mog∏y poznaç naszà twórczoÊç. Mo˝e nie ka˝da na-
dzieja jest zawodna, przeto wyra˝one oczekiwania
majà, byç mo˝e, szans´ na spe∏nienie.

Bibliografia
Czerwiƒska M. (2007), Przekraczanie barier w lite-

raturze, „Sekrety ˚ARu”, nr 2 (wersja elektroniczna).
Domaƒska H. (2006), Przez szczelin´ w niebie,

Warszawa.
Grzyma∏a I. (1999), Nasza RzeczywistoÊç-pospo-

lita, Kraków.
Grzyma∏a I. (2000), Dla Ciebie Mamo i Tato, Kra-

ków.
Grzyma∏a I. (2001), Za co kochamy..., Kraków. 
Grzyma∏a I. (2004), Polowanie wilków, Kraków. 
Król P.S. (vel Stanis∏aw Kossek) (1983), Spisywa-

ne nocà, Warszawa.

158



159

Król P.S. (vel Stanis∏aw Kossek) (1985), Okruchy
pami´ci, Warszawa. 

Król P.S. (2008), Czy t´dy na wyspy szcz´Êliwe...,
Warszawa. 

¸agowska K. (2005), Poczta powstaƒcza, War-
szawa. 

¸agowska K. (2008), Powstaƒcza barykada, War-
szawa. 

Polkowski J. (2005), ˚ycie jest prawdà, Koby∏ka. 
Polkowski J. (2007), T́ sknisz za kroplà wody,

Warszawa. 
Stopierzyƒska-Siek I. (2004), Z koszyka s∏ów wy-

branych, Warszawa. 
Stopierzyƒska-Siek I. (2006), Doskona∏oÊç Twà

Odgaduj´, Warszawa. 
Stopierzyƒska-Siek I. (2007), Powolne zmierz-

chanie b∏´kitu, Warszawa. 
Wodzyƒska-Bujak J. (2006), Âwiat∏o krzy˝a, Ra-

dom. 
Zieliƒska-Zamora I. (2002), Nie tak, ¸ódê. 
Zieliƒska-Zamora I. (2004), Zm´czona ∏za, ¸ódê. 
˚akowski A.R. (2005), Spójrz w jego oczy..., War-

szawa. 



Helena Skonieczka

OKATiK – DZIA¸ALNOÂå KULTURALNA
W OKR¢GU KUJAWSKO-POMORSKIM PZN

Wprowadzenie 
Zdaniem J.G. Herdera (1962), nie ma nic bardziej

nieokreÊlonego ni˝ s∏owo kultura. Trudno nie przy-
znaç racji temu niemieckiemu filozofowi, skoro do
dzisiaj istnieje mnóstwo definicji kultury, cz´sto roz-
bie˝nych, a nawet wzajemnie wykluczajàcych si´.
Dla niniejszych rozwa˝aƒ najbardziej trafna wydaje
si´ definicja Stanis∏awa Ossowskiego. Uwa˝a on, ˝e
kultura jest pewnym zespo∏em dyspozycji psychicz-
nych przekazywanych w ∏onie danej zbiorowoÊci
przez kontakt spo∏eczny i uzale˝niony od ca∏ego sys-
temu stosunków mi´dzyludzkich. Kultura jest wi´c
zjawiskiem spo∏ecznym i powtarzalnym. Jest zbio-
rem zjawisk wyuczonych, czyli przekazywanych nie
za poÊrednictwem genów, lecz na drodze wychowa-
nia i uczenia si´. Kultura jest te˝ mechanizmem ada-
ptacyjnym cz∏owieka, jest poÊrednikiem mi´dzy cz∏o-
wiekiem a Êrodowiskiem, które zamieszkuje (Ossow-
ski 2001).

Dzia∏alnoÊç kulturalnà rozumieç zatem nale˝y, ja-
ko dzia∏alnoÊç majàcà na celu promowanie twórczo-
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Êci artystycznej, edukacj´ kulturalnà, a tak˝e kszta∏-
towanie zainteresowaƒ i zachowaƒ kulturalnych
w Êrodowisku spo∏ecznym. W przypadku niniejszych
rozwa˝aƒ mamy na uwadze Êrodowisko osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià wzroku.

Uwa˝am, ˝e dzia∏alnoÊç ta jest jednym z najistot-
niejszych czynników rehabilitacji spo∏ecznej osób
z dysfunkcjà wzroku. Jak istotnà, wyka˝e analiza
dzia∏aƒ z zakresu animacji kultury, prowadzonych
przez ostatnie 10 lat w Okr´gu Kujawsko-Pomorskim
PZN.

Kwartalnik „OKO” – „animacyjne poczàtki”
Kiedy w 1997 r. wstàpi∏am do PZN, trwa∏ okres

pewnej stagnacji zwiàzany, najogólniej mówiàc,
z procesem przemian gospodarczo-ustrojowych. Nie
by∏o ˝adnego zespo∏u czy klubu. Nawet istnienie Bi-
blioteki Ksià˝ki Mówionej przy Okr´gu w Bydgoszczy
by∏o zagro˝one ze wzgl´dów finansowych. Nie by∏o
na nic Êrodków. Ch´ci do dzia∏ania opad∏y. Wspomi-
nano tylko dawne „dobre” czasy. 

Swojà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà rozpocz´∏am
w bydgoskim Kole PZN, gdzie zaproponowa∏am pro-
wadzenie kroniki Ko∏a, poznajàc tym samym ca∏à
struktur´ i zasady pracy Zwiàzku. Skorzysta∏am
z mo˝liwoÊci kupna komputera z oprzyrzàdowaniem
dla osób s∏abowidzàcych w ramach programu
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PFRON-u „Komputer dla Homera”. By∏o to istotnym
momentem tak˝e dla mojej dalszej rehabilitacji. Za-
cz´∏am korzystaç z wczeÊniej jeszcze zdobytych
kwalifikacji redaktora technicznego, z których – ze
wzgl´du na chorob´ – nie korzysta∏am. Poczàtkowo,
troch´ po amatorsku, zacz´∏am redagowaç pierwsze
materia∏y, które mia∏y u∏atwiç prac´ Ko∏a. Powsta∏ ka-
lendarz na 2000 r. opracowany du˝ym drukiem,
Êpiewnik dla wszystkich, którzy lubià …„Êpiewaç, w´-
drowaç i biesiadowaç…”, materia∏y i opracowania do
kroniki, ˝yczenia Êwiàteczne itp. Po kursie komputero-
wym i po okr´gowym szkoleniu dla wolontariuszy, za-
cz´∏am myÊleç o redagowaniu gazetki poÊwi´conej na-
szym lokalnym sprawom. Zaproponowano, aby tematy-
ki nie ograniczaç tylko do spraw Ko∏a, lecz przygotowaç
czasopismo o sprawach Okr´gu. Podchwyci∏am ten
pomys∏ z zapa∏em. Opracowa∏am projekt graficzny i za-
j´∏am si´ redagowaniem. W sk∏ad redakcji weszli: Jerzy
Deja (ówczesny cz∏onek Zarzàdu Okr´gu), Renata Ol-
szewska (instruktor w OÊrodku Rehabilitacji i Szkolenia
PZN w Bydgoszczy), Janina Âledzikowska (dyrektor
Okr´gu) i Helena Skonieczka (wtedy jako cz∏onek Za-
rzàdu Ko∏a w Bydgoszczy). Pierwsze 10 numerów
kwartalnika „OKO” wydaliÊmy bez ˝adnego dofinan-
sowania – pracujàc spo∏ecznie i szukajàc sponsorów
na zakup papieru. Od 2005 r. mieliÊmy ju˝ dofinanso-
wanie z PFRON-u. MogliÊmy zatem zwi´kszyç obj´-

162



toÊç wydawnictwa do 32 stron i dodaç kolorowà
ok∏adk´. Te setki godzin pracy przy udêwi´kowionym
komputerze okaza∏y si´ dla mnie Êwietnà formà reha-
bilitacji. Coraz wi´ksze grono osób w∏àcza∏o si´
w prace redakcyjne. Nasz kwartalnik zacz´liÊmy wy-
dawaç nie tylko w czarnym druku, ale równie˝ w wer-
sji brajlowskiej i dêwi´kowej – nagrany na kasetach
(a obecnie na p∏ytach CD) – dla osób ca∏kowicie nie-
widomych. Uda∏o si´ wydaç 25 numerów kwartalni-
ka. Ju˝ szósty rok czytelnicy chcà pisaç i dzieliç si´
swoimi wra˝eniami, wspomnieniami i doÊwiadcze-
niem. Coraz wi´cej relacji nap∏ywa z kó∏ terenowych.
W 2006 i 2007 r. mieliÊmy tyle materia∏ów, ˝e musie-
liÊmy wydaç dodatkowe „Wspomnienia lata”, aby
utrwaliç prace spisane przez cz∏onków naszego
Zwiàzku.

Przesz∏am poszczególne stopnie zaanga˝owa-
nia w prac´ spo∏ecznà: od cz∏onka Zarzàdu Ko∏a, po-
przez prac´ w Komisji Rewizyjnej, do cz∏onka Zarzà-
du Okr´gu. Z uwagi na swoje zainteresowania, zaj´-
∏am si´ sprawami animacji kultury w Okr´gu. Piszàc
ró˝ne programy i aktywnie uczestniczàc w konkur-
sach z dziedziny kultury – zdobywa∏am Êrodki na or-
ganizacj´ imprez i innych przedsi´wzi´ç kultural-
nych. Wa˝ne by∏o pozytywne nastawienie w∏adz
zwiàzkowych i akceptacja propozycji sk∏adanych Za-
rzàdowi Okr´gu.
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Od konkursów do wydawnictwa – ró˝ne 
kierunki animacji kultury

W 2004 r. og∏osiliÊmy pierwszy konkurs literacko-
plastyczny „Kujawy i Pomorze sercem widziane”.
Wp∏yn´∏o sporo prac i by∏y to poczàtki „odradzania si´”
tradycji kulturalnych w Okr´gu Kujawsko-Pomorskim
PZN. Zosta∏ wydany almanach pokonkursowy, gdzie
Stefan Pastuszewski tak wyrazi∏ swojà opini´: „Dobrze,
˝e ludzie piszà, j´zyk pisany zmusza do g∏´bszego my-
Êlenia i precyzji. Ma te˝ to do siebie, ˝e utrwala, stwa-
rza szans´ na przetrwanie. Verba, volant, scripta mo-
ment …„Kujawy i Pomorze sercem widziane” to anto-
logia prób uchwycenia ma∏ej ojczyzny w s∏owa. Uda-
nych i mo˝e mniej udanych prób, ale bez wàtpienia go-
ràcych, nasyconych pozytywnà emocjà, akceptacjà
a cz´sto i afirmacjà…” (Pastuszewski 2004).

Rok zakoƒczyliÊmy spotkaniem podsumowujà-
cym dzia∏alnoÊç kulturalnà. Od tego roku sta∏o si´
tradycjà, by podsumowywaç osiàgni´cia roku minio-
nego w formie biesiady artystycznej. W latach na-
st´pnych uda∏o si´ nam poprzedziç te spotkania
warsztatami artystycznymi. Od stycznia 2004 r. roz-
poczà∏ swojà dzia∏alnoÊç okr´gowy klub „Esperanta
Amiko”, czyli „Esperancki przyjaciel”, który powsta∏
po zakoƒczeniu kursu nauki tego j´zyka w 2003 r. 

EsperantyÊci zacz´li spotykaç si´ systematycz-
nie raz w miesiàcu na tematycznych spotkaniach. Za-
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praszali na nie równie˝ innych esperantystów z Byd-
goszczy oraz innych miast i krajów. Spotkania o ró˝-
norodnej tematyce pozwoli∏y nawiàzaç kontakty
z licznymi goÊçmi zagranicznymi, a tak˝e na pozna-
nie kultur i tradycji ró˝nych narodów. Zintegrowa∏o to
Êrodowisko esperanckie, które zacz´∏o ch´tnie
uczestniczyç w naszych spotkaniach, rejestrowa-
nych w kronice Klubu i na stronie internetowej, pro-
wadzonej przez wolontariuszy (http//www.esperanta-
amiko.republika.pl). 

Dla zaktywizowania esperanckiego Êrodowiska
i zdobycia funduszy na dalszà dzia∏alnoÊç, przygoto-
waliÊmy Êpiewnik „Kantu kaj lernu esperano”, czyli:
„Âpiewaj i ucz si´ esperanto”, zawierajàcy najpopu-
larniejsze polskie piosenki w j´zyku esperanto. Dla
osób niewidomych ta sama wersja Êpiewnika zosta∏a
przygotowana systemem Braille’a (Kantu kaj lernu
esperano… 2004).

„Wczoraj i dziÊ na Kujawach i Pomorzu” – to ko-
lejne wydawnictwo, które ukaza∏o si´ w 2005 r. Okr´g
Kujawsko-Pomorski PZN po raz kolejny przedstawi∏
w tym wydawnictwie, jak osoby niewidome i s∏abowi-
dzàce potrafià si´ realizowaç poprzez aktywnà dzia-
∏alnoÊç kulturalnà i artystycznà. Jak potrafià tworzyç
i jednoczeÊnie popularyzowaç tradycj´ oraz kultur´
swojej „ma∏ej ojczyzny”, którà sà dla nich Kujawy
i Pomorze. W almanachu tym znalaz∏y si´ prace lite-
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rackie uczestników warsztatów artystycznych, zorga-
nizowanych w Pràdocinie, wraz z grupà m∏odzie˝y
z OÊrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Bra-
ille’a w Bydgoszczy (Wczoraj i dziÊ… 2005). 

Od 2005 r. organizujemy wiosnà turnieje artystycz-
ne kó∏ „Ptaki”. AktywnoÊç t´ zainicjowa∏o Krajowe
Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach. Podczas
tych imprez nagradzani sà nie tylko najzdolniejsi arty-
Êci-amatorzy, ale równie˝ ko∏a terenowe PZN, które
rozwijajà dzia∏alnoÊç kulturalnà na swoim terenie.

W 2005 r. wyjechaliÊmy z grupà 12 esperanty-
stów na Mi´dzynarodowy Kongres Esperanto do Wil-
na. ByliÊmy jedynà polskà grupà niewidomych espe-
rantystów bioràcà udzia∏ w tym Kongresie. ¸àcznie
uczestniczy∏o ponad 2 300 osób z 47 krajów. W tym
te˝ roku Muzeum Etnograficzne w Toruniu zapropo-
nowa∏o osobom niewidomym i s∏abowidzàcym Êwiet-
ny sposób zwiedzania muzeum poprzez udzia∏ w im-
prezie edukacyjnej pt. „Ros∏o drzewo du˝e”. Zwie-
dzanie polega∏o na tym, ˝e mo˝na by∏o dotykaç
wszystkie eksponaty, porozmawiaç z fachowcami
i zapoznaç si´ z obróbkà drewna. Da∏o to pomys∏ or-
ganizowania w latach nast´pnych spotkaƒ w ró˝nych
innych instytucjach kultury, gdzie w ramach „drzwi
otwartych dla osób niewidomych” mo˝na by∏o z nie-
wielkà grupà zainteresowanych osób „obejrzeç doty-
kiem” ró˝ne przedmioty i eksponaty, zapoznaç si´
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szczegó∏owo z pracà zespo∏u i innymi „ciekawostka-
mi” danej placówki. I tak w 2006 r. uda∏o nam si´
zwiedziç Studio TVP-3 i Oper´ Nova w Bydgoszczy,
w 2007 r. – Filharmoni´ Pomorskà i Muzeum Koper-
nika w Toruniu oraz Biuro Wystaw Artystycznych
w Bydgoszczy. W 2008 r. zorganizowaliÊmy wyjazd
na „drzwi otwarte” do Biblioteki Centralnej PZN
w Warszawie.

W 2006 r., dla wi´kszego zainteresowania dzia∏al-
noÊcià kulturalnà i artystycznà osób niewidomych
i s∏abowidzàcych w Okr´gu, zaproponowa∏am kon-
kurs „Mój Êwiat – moje hobby”. Konkurs ten pozwoli∏
„wy∏owiç” nowych artystów i zainteresowaç tà dzia-
∏alnoÊcià inne osoby. StaraliÊmy si´ znaleêç najbar-
dziej ró˝norodne formy aktywnoÊci, by spowodowaç
kolejne wyjÊcie z domu i kolejny kontakt z innymi
ludêmi. Konkurs ten cieszy∏ si´ du˝ym powodzeniem
a fina∏ odby∏ si´ podczas kolejnej ju˝ biesiady arty-
stycznej, po∏àczonej ze specjalnym seminarium „Nie-
widomi na Kujawach i Pomorzu”, dla uczczenia jubi-
leuszu Zwiàzku. Mi´dzynarodowy Dzieƒ Bia∏ej Laski
by∏ punktem kulminacyjnym obchodów w naszym
województwie: 55. rocznicy utworzenia PZN i 60-le-
cia Zjednoczenia Ruchu Niewidomych w Polsce, któ-
re odbywa∏y si´ pod has∏em „Otwarci na Êwiat”. Ma-
teria∏y przygotowane na to seminarium przez przed-
stawicieli poszczególnych kó∏ terenowych PZN sta∏y
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si´ podstawà do opracowania monografii Zwiàzku
w Okr´gu Kujawsko-Pomorskim, przygotowywanej
na kolejny jubileusz w paêdzierniku 2008 r. Aktywny
sposób w∏àczania si´ cz∏onków naszej organizacji
w Êrodowisko lokalne chcieliÊmy zobrazowaç w ko-
lejnym cyklicznym wydawnictwie. Przedstawiono tam
sylwetki plastyków, którzy swoimi pracami dali si´
poznaç nie tylko w naszym Êrodowisku, ale równie˝
wyszli na zewnàtrz, prezentujàc swojà twórczoÊç na
ró˝nych powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopol-
skich wystawach (Niewidomi na Kujawach… 2006).
Sylwetki literackie przedstawiono we wczeÊniejszym
wydawnictwie przygotowanym na „Urodziny Miasta”
Bydgoszczy (¸àczy nas… 2006). 

Przygotowywane wydawnictwa mia∏y na celu po-
pularyzacj´ twórczoÊci osób niewidomych i niedowi-
dzàcych, a tak˝e popularyzacj´ PZN i regionu kujaw-
sko-pomorskiego. Ârodowisko lokalne coraz cz´Êciej
dowiadywa∏o si´, co potrafià osoby niewidome osià-
gnàç i co tworzà. Wp∏yn´∏o to pozytywnie na dalszy
rozwój dzia∏alnoÊci kulturalnej i artystycznej. 

„OKATiK” – struktura i dzia∏alnoÊç
Twórcy i dzia∏acze chcieli si´ cz´Êciej spotykaç.

W 2006 r. zaproponowano utworzenie wspólnego
Klubu, który ∏àczy∏by ludzi aktywnych twórczo w ca-
∏ym Okr´gu. W tym te˝ roku rozpocz´∏y si´ warszta-
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ty artystyczne integracji spo∏eczno-zawodowej „Kuê-
nia” organizowane przez Biuro Zarzàd G∏ówny PZN.
Podczas zaj´ç, prawie przez dwa lata, siedmiu dzia-
∏aczy z naszego Okr´gu doskonali∏o swoje umiej´t-
noÊci, zdobywajàc kwalifikacje animatora kultury do
pracy z osobami niewidomymi. 

Dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków PFRON, uda-
∏o si´ równie˝ zorganizowaç kolejny kurs nauki j´zy-
ka esperanto dla nowej grupy osób i wyjazd na Mi´-
dzynarodowy Kongres Esperanto do Florencji dla
grupy 20 esperantystów (10 niewidomych i ich prze-
wodników). Kolejne lata dzia∏alnoÊci Klubu „Esperan-
ta Amiko” przyczyni∏y si´ do o˝ywienia pracy oddzia-
∏u bydgoskiego Polskiego Zwiàzku Esperanto, a tak-
˝e do utworzenia Sekcji J´zykowej przy PZN w Bia-
∏ymstoku.

W 2007 r. powstaje „OKATiK” – Okr´gowy Klub
AktywnoÊci Twórczej i Kulturalnej, powo∏ujàc do pracy
6 sekcji: plastycznà, muzycznà, literackà, j´zykowà,
redakcyjnà i spotkaƒ pokoleƒ. Przedstawiciele po-
szczególnych sekcji tworzà Spo∏ecznà Rad´ Klubu.
Teraz ju˝ ca∏a dzia∏alnoÊç kulturalna Okr´gu opiera si´
na dzia∏alnoÊci Spo∏ecznej Rady Klubu „OKATiK”.

W lutym 2007 r. odby∏o si´ inauguracyjne spotka-
nie Klubu, na którym zatwierdzono regulamin, plan
pracy i dokonano wyboru w∏adz. Od tego czasu roz-
poczyna si´ aktywna praca Klubu, którego celem jest
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rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i s∏a-
bowidzàcych, upowszechnianie aktywnych form re-
habilitacji przez sztuk´, propagowanie wzajemnego
wspierania si´ cz∏onków Klubu, integrowanie z inny-
mi Êrodowiskami twórczymi i pomaganie twórcom
w rozwiàzywaniu ich problemów, zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià artystycznà oraz dostosowywanie form pra-
cy do potrzeb ludzi m∏odych i starszego pokolenia.

Dla zaktywizowania pracy poszczególnych sekcji
og∏oszono konkurs „Start OKATiKa” (wybór najak-
tywniejszych osób dzia∏ajàcych w Klubie). Rozpocz´-
to „Twórczy rejs OKATiKa na bydgoskiej fali” – czyli
cykl spotkaƒ i wyk∏adów, prowadzonych przez spe-
cjalistów z ró˝nych dziedzin – dla poszerzenia wie-
dzy, kszta∏towania zainteresowaƒ i umiej´tnoÊci arty-
stycznych osób niewidomych i niedowidzàcych. 

Do najciekawszych inicjatyw przygotowywanych
przez Klub w 2007 r. zaliczyç nale˝y: Pierwszy Regio-
nalny Konkurs Recytatorski – zorganizowany na
„Âwi´to s∏owa”, turniej artystyczny „Ptaki 2007”,
„Urodziny Miasta”, gdzie OKATiK zaprezentowa∏
swojà dzia∏alnoÊç: prace plastyczne, koncert klarne-
cisty – Marka Andraszewskiego i wydawnictwo de-
biutów literackich, przygotowanych z tej okazji (Byd-
goszcz na fali… 2007). 

Zorganizowano te˝ warsztaty plastyczne, literac-
kie i muzyczne – zakoƒczone biesiadà artystycznà
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w Pràdocinie. Zorganizowano te˝ wycieczk´ do Wro-
c∏awia Klubu „Esperanta Amiko” po∏àczonà ze zwie-
dzaniem Ogrodu Japoƒskiego i ze spotkaniem autor-
skim Haliny Kuropatnickiej-Salamon.

Sekcja Spotkaƒ Pokoleƒ przygotowa∏a „Familia-
d´ w ciemno z Seniorami-Nestorami”, w ramach
kampanii Samorzàdu Województwa pn. „Rodzina na-
szà wspólnà sprawà”. Sekcja Redakcyjna wyda∏a z
tej okazji Êpiewnik „Âpiewajàca rodzina”, opracowa-
ny w druku powi´kszonym, a dla osób niewidomych
– w wersji brajlowskiej (Âpiewajàca rodzina… 2007).
Sekcja Redakcyjna zaproponowa∏a, aby przygotowy-
wane odtàd wydawnictwa w Okr´gu, by∏y seryjne
i nosi∏y nazw´ z serii „Biblioteka OKATiKa”. 

Sekcja J´zykowa zorganizowa∏a 10 spotkaƒ Klu-
bu w j´zyku esperanto. W Okr´gu zorganizowano
równie˝ kurs nauki j´zyka angielskiego. 

Sekcja Plastyczna przygotowa∏a pi´ç wystaw
(w Grudziàdzu, w Nakle i w Bydgoszczy, m.in. w „Ga-
lerii” Poczekaj”); Sekcja Literacka odby∏a szeÊç spo-
tkaƒ autorskich.

Klub „OKATiK” w∏àczy∏ si´ równie˝ w imprezy or-
ganizowane przez miasto, m.in. „Bydgoski Trójkàt Li-
teracki”, organizujàc spotkania autorskie (spotkanie
literackie w kawiarni artystycznej „W´gliszek” dla
mieszkaƒców Bydgoszczy). ¸àcznie w 2007 r. Rada
Klubu zorganizowa∏a: 60 godz. wyk∏adów, 30 godz.
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spotkaƒ poszczególnych sekcji i 25 imprez okr´go-
wych. Pracowity rok zakoƒczyliÊmy wspólnym spo-
tkaniem podsumowujàcym pierwszy etap naszej
dzia∏alnoÊci. Etap, który mia∏ na celu rozwinàç dzia∏a-
nia i aktywnoÊç poszczególnych sekcji. 

W 2008 r. Spo∏eczna Rada Klubu spotyka∏a si´
raz w miesiàcu na imprezach przygotowywanych
przez poszczególne sekcje wed∏ug opracowanego
programu. 

Cz∏onkowie Klubu „OKATiK” rok 2008 rozpocz´-
li w styczniu spotkaniem autorskim „Seniorów-Ne-
storów”, których wydawnictwa przygotowywano
przez sekcj´ redakcyjnà jako materia∏y metodyczne
z serii „Biblioteka OKATiKa”. Barbara Pulina-Wn´k
zaprezentowa∏a swój ostatni tomik poezji „Szklana
mi∏oÊç” (Pulina-Wn´k 2007), natomiast Józef Waw-
roƒ przedstawi∏ swoje wspomnienia wydane z okazji
80. rocznicy urodzin (Wawroƒ 2007). Spotkanie w lu-
tym 2008 r. przygotowa∏a Sekcja Literacka. El˝bieta
Kotras napisa∏a scenariusz sztuki „Miara mi∏oÊci”,
którà przygotowa∏a m∏odzie˝ gimnazjalna z Bys∏a-
wia. Z przedstawieniem tym przyjechali do Bydgosz-
czy, by zaprezentowaç go w Êwi´to zakochanych,
czyli „Walentynki”.

Prócz 10 tematycznych spotkaƒ przygotowywa-
nych co miesiàc przez poszczególne sekcje, w kwiet-
niu 2008 r., ju˝ po raz czwarty, zorganizowano po-
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wszechny turniej artystyczny kó∏ i inicjatyw integra-
cyjnych „Ptaki 2008”. Tym razem by∏ to trzydniowy
przeglàd, któremu towarzyszy∏y te˝ inne imprezy kul-
turalne, np. spotkanie autorskie z H. Dobaczewskà-
Skonieczkà, promujàce debiutancki tomik poezji
(Dobaczewska-Skonieczka 2007). Przeglàd umili∏o
tak˝e wyjÊcie do filharmonii na koncert, uroczysty
Apel poÊwi´cony Janowi Paw∏owi II czy spotkanie in-
tegracyjne. 

Nasz Klub w∏àczy∏ si´ równie˝ w inicjatyw´, pod-
j´tà przez Towarzystwo Mi∏oÊników Miasta Bydgosz-
czy, ufundowania pamiàtkowej tablicy poÊwi´conej
niewidomemu organiÊcie, Szczepanowi Jankowskie-
mu. Zebranà sum´ przekazaliÊmy do kasy Towarzy-
stwa i 3 kwietnia uczestniczyliÊmy w uroczystym od-
s∏oni´ciu tablicy. Warto tak upami´tniaç osoby zas∏u-
˝one dla Êrodowiska. 

W∏àczyliÊmy si´ po raz kolejny w organizowane
przez miasto Âwi´to Ksià˝ki i cykl spotkaƒ autorskich,
organizowanych w ramach Bydgoskiego Trójkàta Li-
terackiego, przygotowujàc spotkanie z bydgoskim
pisarzem, Bogdanem Piotrem Koz∏owskim. Nasi
dzia∏acze wspó∏pracujà równie˝ z Centrum Rehabili-
tacji w Grudziàdzu im. Biskupa Jana Chrapka i ak-
tywnie uczestniczà we wszystkich warsztatach i prze-
glàdach proponowanych przez to Centrum. Osiàgajà
tam cz´sto niema∏e sukcesy. 
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Od 2008 r. w Okr´gowej Bibliotece Ksià˝ki Mó-
wionej, Sekcja Literacka zainicjowa∏a powstanie
„Galerii wiersza w bibliotece”. Przez dwa tygodnie
na tablicy og∏oszeƒ prezentowane sà po dwa utwo-
ry danego autora (w zwyk∏ym druku i w systemie
Braille’a).

Zakoƒczenie
Spotkania poszczególnych sekcji Klubu majà

charakter wymiany doÊwiadczeƒ, doskonalenia w∏a-
snych umiej´tnoÊci i podejmowania nowych inicja-
tyw. Teraz dzia∏acze sami organizujà ju˝ wystawy
w galeriach, domach kultury, szko∏ach (prowadzà na-
wet zaj´cia pokazowe swojej twórczoÊci). Urz´dy
gmin i stowarzyszenia literackie proponujà im spo-
tkania i wieczory autorskie. 

SamodzielnoÊç w dzia∏aniu zaczyna owocowaç.
Spotykamy si´ w Okr´gu kilka razy w roku z artysta-
mi i dzia∏aczami kultury – organizujàc konkursy, prze-
glàdy, warsztaty artystyczne. Wielkà satysfakcjà na-
pawa fakt, ˝e na spotkania Klubu uczestnicy przyje˝-
d˝ajà na w∏asny koszt, z ró˝nych odleg∏ych miejsco-
woÊci z ca∏ego województwa. Uwa˝am, ˝e jest to naj-
lepszy dowód, jak potrzebna jest ta dzia∏alnoÊç i jak
du˝e jest zapotrzebowanie w tym zakresie. 

Organizowane „Drzwi otwarte dla niewidomych”
pomagajà instytucjom kultury poznaç dok∏adniej na-
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sze potrzeby i oczekiwania, a osoby niewidome mo-
gà równie˝ poprzez dotyk zapoznaç si´ ze wszystki-
mi interesujàcymi ich szczegó∏ami. 

W∏àczajàc si´ w ˝ycie kulturalne kó∏ swà twór-
czà aktywnoÊcià, cz∏onkowie Klubu „OKATiK” udo-
wadniajà i potwierdzajà myÊl, którà przedstawi∏
E.E. Schmitt, twierdzàc, ˝e: „Nie jesteÊ skazany na
swój los, mo˝esz Êwiadomie wp∏ywaç na swoje ˝y-
cie. To, czy jesteÊ szcz´Êliwy, zale˝y przede
wszystkim od ciebie” (Schmitt 2004 s. 27).

To w∏aÊnie my, osoby niewidome i niedowidzàce,
musimy pokazaç spo∏eczeƒstwu, co potrafimy i co
jest nam potrzebne do ˝ycia.

Zjednoczenie si´ w Okr´gowym Klubie Aktywno-
Êci Twórczej i Kulturalnej „OKATiK”, dzia∏ajàcym przy
Okr´gu Kujawsko-Pomorskim PZN, da∏o cz∏onkom
poczucie w∏asnej wartoÊci, wyzwoli∏o twórczà aktyw-
noÊç i wp∏yn´∏o niewàtpliwie na rozwój zaintereso-
waƒ. Ciàg∏e poszukiwanie funduszy, sponsorów,
przygotowywanie kolejnych programów i szukanie
kolejnych nowych pomys∏ów – nie jest zadaniem ∏a-
twym, ale potrzebnym do kszta∏towania zaintereso-
waƒ i zachowaƒ kulturalnych w Êrodowisku osób nie-
widomych i s∏abowidzàcych. Jest ukoronowaniem
pe∏nej rehabilitacji spo∏ecznej. 
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Hanna Milewska

TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. EDWINA
KOWALIKA

Wprowadzenie
Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika po-

wsta∏o w Warszawie w 1998 r., w pierwszà rocznic´
Êmierci swojego Patrona (1928-1997). Z inicjatywà
wysz∏a grupa 17 niewidomych i widzàcych mi∏oÊni-
ków muzyki. By∏y to osoby wywodzàce si´ ze Êrodo-
wiska Zak∏adu dla Niewidomych w Laskach, a tak˝e
dawni uczniowie szko∏y muzycznej dla niewidomych
dzieci w Krakowie oraz ich przyjaciele, w tym ˝ona
i córka pianisty. Wszyscy oni postanowili zapobiec
zaprzepaszczeniu cennego dorobku wieloletniej pra-
cy Edwina Kowalika. By∏ on bowiem nie tylko wspa-
nia∏ym instrumentalistà, zdobywcà wyró˝nienia na
Mi´dzynarodowym Konkursie Chopinowskim w 1955
r., lecz równie˝ redaktorem brajlowskiego czasopi-
sma muzycznego „Magazyn Muzyczny”, wydawcà
nut brajlowskich (m.in. dzie∏a wszystkie F. Chopina)
i goràcym or´downikiem edukacji muzycznej osób
niewidomych. Towarzystwo nawiàzuje te˝ do tradycji
przedwojennego Towarzystwa Niewidomych Muzy-
ków, istniejàcego w Warszawie do 1939 r.

178



Od 2004 r. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina
Kowalika ma status organizacji po˝ytku publicznego
(nr KRS 0000011024), co umo˝liwia pozyskiwanie
darowizn w postaci odpisu 1% podatku. Cz∏onkami
zwyczajnymi Towarzystwa mogà byç osoby fizyczne,
bez wzgl´du na narodowoÊç i miejsce zamieszkania,
a cz∏onkami wspierajàcymi – osoby prawne, krajowe
i zagraniczne. Obecnie do Towarzystwa nale˝y po-
nad 40 cz∏onków zwyczajnych. Prezesem zarzàdu
jest Stanis∏aw Kozyra, wiceprezesem – Helena Jaku-
bowska, a sekretarzem – Lidia Moroƒczyk. 

Cele i zadania
Statut Towarzystwa (Statut… 2002) wymienia na-

st´pujàce cele: wspieranie inicjatyw muzycznych
w Êrodowisku niewidomych; wspomaganie dzia∏alno-
Êci zespo∏ów muzycznych oraz indywidualnych arty-
stów-muzyków; udzielanie pomocy osobom niewido-
mym, zdobywajàcym wykszta∏cenie lub amatorom,
dà˝àcym do podniesienia poziomu artystycznego;
utrwalanie i promocja dorobku niewidomych muzy-
ków; pozyskiwanie Êrodków, potrzebnych na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci Towarzystwa. Aby realizowaç po-
wy˝sze cele zgodnie ze statutem, Towarzystwo si´ga
do rozmaitych form dzia∏alnoÊci, jak: prowadzenie
dzia∏alnoÊci wydawniczej – w postaci publikacji nut,
podr´czników, ksià˝ek, nagraƒ dêwi´kowych, filmów
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itd.; wydawanie kwartalnika „Nowy Magazyn Muzycz-
ny” (wersja w systemie Braille’a i elektroniczna); orga-
nizowanie imprez z udzia∏em niewidomych muzyków;
sponsorowanie i pomoc w organizacji wyjazdów na
imprezy muzyczne; pomoc niewidomym artystom i ze-
spo∏om w zakupie instrumentów muzycznych i innego
niezb´dnego wyposa˝enia; organizowanie szkoleƒ
i warsztatów dla niewidomych muzyków i instruktorów
muzycznych; informacja o sferach aktywnoÊci mu-
zycznej w Êrodowisku niewidomych i zach´canie do
uczestnictwa. Dzia∏alnoÊç praktyczna zale˝y od Êrod-
ków finansowych, jakimi dysponuje Towarzystwo oraz
od ofiarnoÊci wolontariuszy, wspó∏pracujàcych przy
konkretnych zadaniach. 

Dzi´ki wsparciu ró˝nych instytucji i organizacji,
a w szczególnoÊci Fundacji Mi´dzynarodowego
Kszta∏cenia Muzycznego Dzieci Niewidomych i Nie-
dowidzàcych im. Brygady Strzelców Karpackich,
Ambasady Kanady oraz prywatnych, anonimowych
sponsorów – uda∏o si´ w ciàgu 10 lat istnienia Towa-
rzystwa zgromadziç sprz´t komputerowy i programy
specjalistyczne do wydawania brajlowskich nut
i podr´czników.

Kwartalnik „Nowy Magazyn Muzyczny”
Dzia∏alnoÊç wydawniczà realizuje, powo∏ane

w ramach Towarzystwa, wydawnictwo „Toccata”.
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Oprócz nut i podr´czników muzycznych (do tej pory
ukaza∏o si´ ok. 50 pozycji), wydawany jest kwartalnik
„Nowy Magazyn Muzyczny”, zamierzony jako konty-
nuacja „Magazynu Muzycznego”, który ukazywa∏ si´
pod redakcjà E. Kowalika w latach 1960-1994. 

Pierwszy numer „Nowego Magazynu Muzyczne-
go” ukaza∏ si´ w 2002 r. Poczàtkowo publikacja otrzy-
mywa∏a dofinansowanie ze Êrodków Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych,
a od 2005 r. dofinansowanie zapewnia Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pismo nie ma ani
etatowej redakcji, ani osobnego lokalu – dzieli siedzi-
b´ z Wydawnictwem „Toccata” i biurem Zarzàdu To-
warzystwa. Redaktorem naczelnym jest Helena Jaku-
bowska. Lista prenumeratorów obejmuje ponad 100
czytelników wersji brajlowskiej i ponad 30 odbiorców
wersji elektronicznej.

W pierwszym numerze znalaz∏ si´ opis zamierzeƒ
redakcji: „(…) chcielibyÊmy prezentowaç sylwetki niewi-
domych muzyków: tych, którzy dzia∏ajà aktualnie na
tym polu, jak i tych, którzy ju˝ odeszli. B´dziemy infor-
mowaç Paƒstwa o ukazujàcych si´ brajlowskich wy-
dawnictwach muzycznych, a tak˝e p∏ytach w wykona-
niu niewidomych muzyków. Postaramy si´ Êledziç roz-
wój technik komputerowych, które majà zastosowanie
w muzyce. B´dzie okazja, aby skorzystaç z porad i do-
Êwiadczeƒ osób pracujàcych od lat w zawodzie muzy-
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ka. Obiecujemy troch´ humoru, poezji inspirowanej
muzykà oraz konkursy z nagrodami. (…) Liczymy na
inicjatyw´ i aktywny wspó∏udzia∏ niewidomych mi∏oÊni-
ków muzyki, bo tylko wtedy nasze czasopismo b´dzie
˝ywe i spe∏ni oczekiwania odbiorców” (Jakubowska
2002). Dotychczas ukaza∏o si´ 25 numerów pisma.
PodkreÊliç nale˝y udane próby przekraczania granic or-
ganu Êrodowiskowego. W „Nowym Magazynie Muzycz-
nym” publikowane sà artyku∏y, prezentujàce sylwetki
nie tylko niewidomych muzyków i relacje wydarzeƒ mu-
zycznych zwiàzanych nie tylko z dzia∏alnoÊcià niewido-
mych artystów. Na uwag´ zas∏uguje sta∏a rubryka po-
Êwi´cona poezji, prezentujàca twórczoÊç niewidomych
poetów. Znamienna jest te˝ konsekwencja redakcji
w popularyzowaniu elektronicznych form przekazu, sta-
nowiàcych dla niewidomych, nie tylko muzyków, wiel-
kà szans´ pokonania bariery niepe∏nosprawnoÊci
w uczestnictwie w kulturze. Seria artyku∏ów „Muzyka
i komputer” Stanis∏awa Jakubowskiego zawiera cenne
wiadomoÊci o edycji nut brajlowskich, komputerowym
wspomaganiu komponowania, technice nagraƒ cyfro-
wych i obecnoÊci nagraƒ muzycznych w Internecie.

Wydawnictwo „TOCCATA”
Wydawnictwo „Toccata”, za∏o˝one na poczàtku

2001 r. (jako jednostka organizacyjna Towarzystwa
Muzycznego im. Edwina Kowalika), prowadzi dzia∏al-
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noÊç w trzech obszarach: wydawania podr´czników
brajlowskich, redakcji i druku nut brajlowskich oraz
rejestracji i edycji nagraƒ niewidomych muzyków.
Warto podkreÊliç, ˝e Towarzystwo zajmuje si´ dystry-
bucjà i sprzeda˝à w∏asnych publikacji, wykorzystujàc
do ich rozpropagowania „Nowy Magazyn Muzycz-
ny”, stron´ internetowà Towarzystwa im. Kowalika
i inne kana∏y informacyjne Êrodowiska niewidomych,
zw∏aszcza Bibliotek´ Centralnà Polskiego Zwiàzku
Niewidomych. Ceny, jak na wydawnictwa specjali-
styczne, nie sà wysokie, a koszty wysy∏ki prawie za-
wsze pokrywa Wydawnictwo. W∏adze Towarzystwa
im. Kowalika uwa˝ajà w∏aÊnie t´ sfer´ swojej dzia∏al-
noÊci za najwa˝niejszà (Jakubowska 2008, Kozyra
2008), za kontynuacj´ dokonaƒ Patrona. E. Kowalik
uwa˝a∏ bowiem, ˝e muzyka jest dziedzinà, w której
osoby niewidome mogà mieç aktywny udzia∏, na
równi z innymi, pod warunkiem, ˝e pokonajà trudno-
Êci na etapie nauki i otrzymajà niezb´dne pomoce. 

Oferta Wydawnictwa „Toccata” obejmuje zatem
zestaw podstawowych podr´czników u˝ywanych
w szko∏ach muzycznych I i II stopnia, jak: „Solfe˝” –
Józefa Karola Lasockiego, „Solfe˝ elementarny” –
Marii Wacholc (6 tomów dla kolejnych klas), „Zasady
muzyki” – Franciszka Weso∏owskiego i „Nauka o mu-
zyce” – Danuty Wójcik. Z punktu widzenia praktycz-
nego, fundamentalne znaczenie dla niewidomych
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muzyków mia∏o przet∏umaczenie z j´zyka angielskie-
go i wydanie publikacji Âwiatowej Unii Niewidomych
– „Ujednolicona mi´dzynarodowa brajlowska notacja
muzyczna”. Trudno przeceniç znaczenie faktu, ˝e
podr´cznik ten wydano zarówno w wersji brajlow-
skiej, jak i czarnodrukowej, aby umo˝liwiç pedago-
gom widzàcym zapoznanie si´ z zapisem nutowym,
którego u˝ywajà ich niewidomi uczniowie. O ile bo-
wiem istniejà szko∏y muzyczne I stopnia dla niewido-
mych dzieci, to ju˝ na poziomie szko∏y Êredniej nie-
widomi ucz´szczajà do szkó∏ z m∏odzie˝à widzàcà.

Wydane dotychczas przez „Toccat´” nuty obej-
mujà klasyczne pozycje pedagogiki fortepianowej i or-
ganowej dla szko∏y muzycznej I stopnia, w tym dwa
zeszyty „Etiud dla dzieci” – Stanis∏awy Raube, „Ma∏e
preludia” Jana Sebastiana Bacha, „Chora∏y organo-
we” Jana Sebastiana Bacha, a tak˝e dwa zbiory pieÊni
wa˝nych dla Polaków – „Âpiewnik polski” – Marii Wa-
cholc i „Âpiewnik koÊcielny” – ks. Jana Siedleckiego.
W miar´ skromnych mo˝liwoÊci, wydawnictwo jest
tak˝e gotowe do przepisywania nut na indywidualne
zamówienia. Jest to bardzo wa˝ny obszar dzia∏alnoÊci
Towarzystwa, zaspokajajàcy konkretne potrzeby
kszta∏càcej si´ m∏odzie˝y i wyrównujàcy przynajmniej
w pewnym zakresie jej szanse. Towarzystwo ma
w swoich planach (ju˝ nawet rozpocz´∏o) brajlowskie
wydanie dzie∏ wszystkich Fryderyka Chopina, ponie-

184



wa˝ materia∏y typograficzne do takiej edycji, przygoto-
wane jeszcze przez Edwina Kowalika, nie nadajà si´
do ponownego u˝ycia.

Dorobek fonograficzny „Toccaty” to 9 p∏yt CD,
obejmujàcych ró˝ne gatunki muzyki wykonywanej
przez niewidomych artystów – od klasyki („Moje fa-
scynacje” – archiwalne nagrania Chopinowskie E.Ko-
walika, przeplatane recytacjami wierszy pianisty), po-
przez kol´dy („Na Bo˝e Narodzenie” – Êpiewane
przez chór kameralny „Cantores Martinenses Senza
Battuta”), a˝ po jazz („Between Samba and Jazz” –
impresje muzyczne zespo∏u „Jazz Duo”).

Wspieranie dzia∏alnoÊci koncertowej
Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika od

pierwszego roku dzia∏alnoÊci obj´∏o pomocà organi-
zacyjnà chór kameralny „Cantores Martinenses Sen-
za Battuta” (obecnie, po zmianach repertuarowych
i kadrowych, wyst´puje on pod nazwà „Signum”; je-
go cz∏onkowie nale˝à do Towarzystwa).

Zgodnie z posiadanymi informacjami i mo˝liwo-
Êciami, Towarzystwo wspiera aktywnoÊç koncertowà
wielu niewidomych muzyków, poprzez organizowa-
nie p∏atnych i charytatywnych koncertów w oÊrod-
kach kultury, koÊcio∏ach i salach koncertowych,
w kraju i za granicà. Na stronie internetowej Towarzy-
stwa prezentowane sà sylwetki artystyczne 10 niewi-
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dzàcych artystów, m.in. Jolanty Kaufman (sopran),
Bronis∏awa Harasiuka (wokalista jazzowy), Remigiu-
sza Szumana (gitarzysta), Tadeusza Golachowskie-
go (saksofonista). 

Prace tyfloinformatyczne
Towarzystwo im. Edwina Kowalika pracuje rów-

nie˝ nad stworzeniem bazy danych o brajlowskich
wydawnictwach muzycznych w zbiorach polskich.
Nawiàzywane sà kontakty z nauczycielami muzyki
w oÊrodkach szkolno-wychowawczych dla niewido-
mych w Laskach, Krakowie i Owiƒskach.

Od wielu lat Towarzystwo uczestniczy w testowa-
niu nowoczesnego oprogramowania do konwersji
nut na system Braille’a, wspó∏pracujàc zarówno
z polskimi (Politechnika Warszawska), jak i zagra-
nicznymi (amerykaƒska firma „Dancing Dots”) twór-
cami takich programów.

Zakoƒczenie
Siedziba Towarzystwa Muzycznego im. Edwina

Kowalika mieÊci si´ w przydomowym gara˝u, za-
adaptowanym na pomieszczenie biurowe. Na Êcianie
wisi oczywiÊcie portret Patrona, którego duch przy-
Êwieca wszystkim szlachetnym i ze wszech miar po-
˝ytecznym poczynaniom cz∏onków tej organizacji.
Niewielu z nich uprawia zawód muzyka (sà np. praw-
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nikami, t∏umaczami, nauczycielami), chocia˝ wi´k-
szoÊç ma za sobà przynajmniej podstawowà eduka-
cj´ muzycznà. Wszyscy jednak kochajà muzyk´
i chcà u∏atwiç niewidomym drog´ do muzyki albo, jak
celnie stwierdzi∏ prezes S. Kozyra: „(…) o˝ywiç ruch
muzyczny wÊród polskich niewidomych” (Kozyra
2002). 
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IV. EDUKACJA ARTYSTYCZNA
OSÓB Z NIEPE¸NOSPRAWNOÂCIÑ 

WZROKU – WYBRANE 
EGZEMPLIFIKACJE

Ewelina Jutrzyna

REFLEKSJE NAD ROZWOJEM S¸UCHU
MUZYCZNEGO U OSÓB NIEWIDOMYCH

Wprowadzenie – uwagi o fenomenie s∏uchu 
u niewidomych

Fenomen s∏uchu osób niewidomych od wielu lat
wzbudza ˝ywe zainteresowanie w kr´gach nauko-
wych. Zast´pujàc funkcje uszkodzonego analizatora
wzrokowego, s∏uch pozostaje jednym z podstawo-
wych êróde∏ dostarczajàcych niewidomym wiedzy
o otoczeniu i jest jednym z wiodàcych zmys∏ów
w orientacji przestrzennej. Dzi´ki niemu cz∏owiek od-
biera i ró˝nicuje wiele bodêców akustycznych, dop∏y-
wajàcych z otoczenia: szmery, ha∏asy, dêwi´ki mowy
i muzyki, poznaje wiele stosunków przestrzennych
i czasowych. Dostarczone przez narzàd s∏uchu charak-
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terystyczne sygna∏y, np.: modulacje g∏osu, jego si∏a,
barwa, intonacja – stajà si´ dla niewidomych g∏ównym
kryterium; pozwalajà im oceniç stan emocjonalny roz-
mówcy, jego stosunek do konkretnych osób lub wyda-
rzeƒ, a cz´sto nawet wiek i zawód.

Wielu naukowców w ró˝nych okresach próbowa∏o
rozwiàzaç tajemnic´ s∏uchu u osób niewidomych, po-
niewa˝ zwraca∏a na siebie uwag´ ich sprawnoÊç i wra˝-
liwoÊç s∏uchowa – pozwalajàca na wyodr´bnienie wie-
lu szczegó∏ów natury dêwi´kowej w otoczeniu. Prze-
prowadzono liczne badania nad wra˝liwoÊcià s∏ucho-
wà niewidomych i jej wykorzystaniem w komunikacji
werbalnej (Bagdonas i in. 1986, Bull i in. 1983, Hare i in.
1970). Badano pos∏ugiwanie si´ wra˝eniami s∏uchowy-
mi w orientacji przestrzennej (Cotzin, Dallenbach 1950,
Kuczyczƒska-Kwapisz 1994, Majewski 2002, Rice i in.
1965, Swier∏ow 1949). Âledzono ogólnà sprawnoÊç
i wra˝liwoÊç s∏uchowà (Grzegorzewska 1926, Juurmaa
1967, Krogius 1909, Morgan 1999, S´kowska 1963, Ju-
trzyna 2007). Autorzy udowadniajà, jak wielkà rol´
spe∏nia s∏uch w ˝yciu osoby niewidomej.

Wa˝nà rol´ odgrywa s∏uch w procesie poznawania
dzie∏ muzycznych. Byç mo˝e dlatego, ˝e w ró˝nych
epokach rozwoju ludzkoÊci Êlepota budzi∏a jednocze-
Ênie i l´k, i zainteresowanie, a sensybilizacja s∏uchu, za-
chodzàca u osoby niewidomej, cz´sto by∏a podstawà
do przypisywania jej si∏y niezwyk∏ej. Apogeum tych po-



glàdów znajdujemy w teorii wikariatu zmys∏ów. W opar-
ciu o nià, w ówczesnej nauce o Êlepocie zaistnia∏y po-
glàdy o szybkim obni˝eniu progów wra˝liwoÊci s∏ucho-
wej i rozwoju s∏uchu muzycznego u niewidomych na
skutek utraty wzroku. Jednak niewidomy psycholog
K. Bürklen (1924), w oparciu o doÊwiadczenia w∏asne
oraz wyniki wielu przeprowadzonych w tym okresie ba-
daƒ, obali∏ ten mit. Poglàdy Bürklena potwierdza K. Kli-
masiƒski na podstawie przeprowadzonej przez siebie
analizy wielu badaƒ naukowców zagranicznych nad
percepcjà s∏uchowà dzieci niewidomych. Wnioskuje
on, ˝e: „U osób niewidomych nie stwierdzono równie˝
obni˝enia absolutnych progów wra˝liwoÊci s∏uchowej.
(…) We wszystkich tego typu badaniach jedyne stwier-
dzone ró˝nice na korzyÊç niewidomych dotyczy∏y loka-
lizacji dêwi´ku, a wi´c raczej sprawnoÊci spostrzegania
s∏uchowego ni˝ kompetencji sensorycznej. W bardzo
dok∏adnie przeprowadzonych badaniach J. Juurmaa
(1967) niewidomi uzyskali gorsze wyniki ni˝ widzàcy
w próbie rozró˝nienia g∏oÊnoÊci dêwi´ków, wchodzà-
cych w sk∏ad testu uzdolnieƒ muzycznych Seashore’a”
(Klimasiƒski 1989 s. 21).

Percepcja s∏uchowa muzyki a zdolnoÊci 
muzyczne 

Studia percepcji s∏uchowej muzyki przeprowa-
dzane sà przez naukowców z dziedziny psychologii,
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psychologii muzyki, przewa˝nie przy okazji diagno-
zowania uzdolnieƒ muzycznych, za pomocà ró˝nych
testów inteligencji muzycznej (np. Wing Test of Musi-
cal Intelligence, The Seashore Measures of Musical
Talents). W tych badaniach nie stwierdzono istotnych
ró˝nic przy wykonywaniu takich czynnoÊci, jak: ró˝-
nicowanie dêwi´ków wed∏ug ich wysokoÊci, g∏oÊno-
Êci, kierunku melodii. Natomiast zwrócono uwag´ na
lepszà ni˝ u widzàcych ocen´ liczby dêwi´ków
w akordzie (za: Klimasiƒski 1989). 

W pedagogice i psychologii muzycznej, w aspek-
cie rozwoju muzycznego dziecka, s∏uch jest jednym
ze sk∏adników zdolnoÊci muzycznych. Dlatego nale-
˝y krótko naÊwietliç ten aspekt. Poj´cie „rozwój mu-
zyczny” jest poj´ciem wieloznacznym i obejmuje na-
st´pstwo okreÊlonych przemian zachodzàcych w cza-
sie, jak i pewne sekwencje przemian, ukierunkowa-
nych na ulepszenie, doskonalenie si´ itd. OkreÊla si´
rozwój muzyczny poprzez podstawowe kryteria, któ-
rymi sà jakoÊciowe zmiany w strukturze motywacji,
zachowaƒ oraz zdolnoÊci muzycznych (Manturzew-
ska, Kamiƒska 1990). ZdolnoÊci muzyczne – to ze-
spó∏ wzgl´dnie sta∏ych psychicznych i psychofizycz-
nych w∏aÊciwoÊci jednostki, warunkujàcych ∏atwoÊç
uczenia si´ muzyki, jej percepcji oraz efektywnoÊç
wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
muzycznà; powstajà ju˝ we wczesnym dzieciƒstwie,
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mogà szybko rozwijaç si´, ale nierozwijane – zamie-
rajà.

Rozwój muzyczny i idàce za nim zainteresowania
muzyczne u ka˝dego dziecka przebiega w sposób
indywidualny. Wa˝nà rol´ odgrywa tu Êrodowisko,
w którym dziecko przebywa i wychowuje si´. To mat-
ka pierwsza Êpiewa mu ko∏ysanki, opowiada bajki
i uczy ruchu. Póêniej zaÊ nauczyciele organizujà kon-
takty z muzykà, wp∏ywajàce na jego rozwój. Poprzez
kontakt z muzykà, u dziecka rozwijajà si´ dodatnie
cechy charakteru, a tak˝e zdolnoÊci poznawcze.
Prze˝ycia estetyczne czynià cz∏owieka wra˝liwym na
ró˝ne przejawy ˝ycia i stosunków mi´dzyludzkich
oraz inspirujà do nowego spojrzenia na Êwiat. 

W pedagogice muzycznej, pisze B. Tiep∏ow
(1952), uznaje si´ najcz´Êciej jako podstawowe
trzy zdolnoÊci: s∏uch muzyczny, poczucie rytmu,
pami´ç muzyczna. Autor uwa˝a, ˝e za rdzeƒ muzy-
kalnoÊci nale˝y uznaç umiej´tnoÊç spostrzegania
i odtwarzania wysokoÊciowego i rytmicznego ruchu
dêwi´ków. Natomiast ca∏okszta∏t zdolnoÊci, po-
trzebny do zajmowania si´ dzia∏alnoÊcià muzycz-
nà, zwiàzany równoczeÊnie z ka˝dym rodzajem
dzia∏alnoÊci muzycznej, który nazwaliÊmy muzykal-
noÊcià, nie wyczerpuje si´ w tych trzech zdolno-
Êciach. Tworzy on jednak zasadniczy rdzeƒ muzy-
kalnoÊci.
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Wyniki badaƒ przeprowadzonych w zakresie mu-
zykalnoÊci dzieci, wskazujà tak˝e ˝e wychowanie
muzyczne ma wp∏yw na rozwój umys∏owy dziecka
oraz niektórych cech osobowoÊci. Kszta∏cenie s∏u-
chu muzycznego wywiera dodatni wp∏yw na wyniki
osiàgane, np. w zakresie gramatyki, ortografii, mate-
matyki i wychowania fizycznego. W psychologii mu-
zyki istnieje co najmniej kilka koncepcji rozwoju mu-
zycznego dziecka (McPherson 2006, Bamberger
1991, Gordon 1989). WÊród pedagogów, którzy do-
konali wielkich reform w nauczaniu artystycznym,
znaleêli si´: Emil Jaques-Dalcroze, Carl Orff, Zoltan
Kodaly. Dzia∏ania tych muzyków i pedagogów nasta-
wione by∏y na aktywnoÊç, ekspresj´ twórczà i swobo-
d´ wyobraêni dziecka.

Poj´cie absolutnego s∏uchu muzycznego
Dyskusj´ w kr´gach naukowych wywo∏uje pyta-

nie o rozwój u niewidomych s∏uchu absolutnego,
czyli umiej´tnoÊci bezwzgl´dnego okreÊlania – i co
za tym idzie – nazywania wysokoÊci dêwi´ków, bez
koniecznoÊci porównywania tych dêwi´ków z innymi.
Jak wskazujà wyniki badaƒ (Beler i in. 1974, Liégeo-
is-Chauvel i in. 1998, Baharloo i in. 1998, Bere˝aƒski
2000) w tym zakresie istnieje jeszcze wiele nieroz-
strzygni´tych kwestii. Nie wypracowano wspólnego
poglàdu na genez´ s∏uchu absolutnego, poniewa˝
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wymaga to przeprowadzenia wielu z∏o˝onych i d∏u-
gotrwa∏ych badaƒ, uwzgl´dniajàcych wiele czynni-
ków. 

Na przyk∏ad, P. Bere˝aƒski (2000) dochodzi do
wniosku o ontogenetycznym charakterze s∏uchu ab-
solutnego. S. Baharloo i in. (1998), na podstawie
przeprowadzonego badania, obejmujàcego ponad
szeÊciuset muzyków, wnioskujà, ˝e 40 proc. wÊród
badanych, którzy rozpocz´li swoje kszta∏cenie mu-
zyczne przed lub w czwartym roku ˝ycia, posiada∏o
absolutny s∏uch muzyczny. Natomiast wÊród osób,
które zacz´∏y kszta∏cenie po dziewiàtym roku ˝ycia,
takà zdolnoÊç posiada∏o tylko 3 proc. badanych mu-
zyków. Amerykaƒscy naukowcy twierdzà, ˝e dla wy-
kszta∏cenia s∏uchu absolutnego, nie wystarczy tylko
wczesne szkolenie muzyczne, chocia˝ jest ono nie-
zb´dne. Z ich badaƒ wynika, ˝e liczba posiadaczy
s∏uchu absolutnego jest czterokrotnie wi´ksza wÊród
osób, u których jeden z rodziców te˝ mia∏ ten rodzaj
s∏uchu muzycznego. A wi´c, wydaje si´, ˝e mo˝na
zak∏adaç tez´ o genetycznym pod∏o˝u absolutnego
s∏uchu muzycznego. Czy ta teza ma racj´ bytu?

Naukowcy japoƒscy, T. Ohnishi i in. (2001), wyka-
zali, ˝e zawodowi muzycy u˝ywajà do analizy muzy-
ki obszaru mózgu zwanego planum temporale (cz´-
Êci p∏ata skroniowego), znajdujàcego si´ w lewej pó∏-
kuli. JednoczeÊnie zauwa˝ono, ˝e lewostronna ak-
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tywnoÊç mózgu wyst´puje zarówno u ludzi posiada-
jàcych s∏uch absolutny, jak i u tych, którzy rozpocz´-
li swà edukacj´ muzycznà we wczesnym dzieciƒ-
stwie. Na podstawie tego wysuwa si´ tez´, ˝e s∏uch
absolutny nie wynika z predyspozycji genetycznych,
lecz wykszta∏ca si´ we wczesnym dzieciƒstwie, na
skutek edukacji muzycznej. 

Analiza badaƒ s∏uchu muzycznego 
u niewidomych

Badaƒ dotyczàcych zjawiska absolutnego s∏uchu
muzycznego u niewidomych przeprowadzono znacz-
nie mniej, poniewa˝ w przypadku osób z zaburze-
niem wzroku znaczàco wzrasta iloÊç czynników wp∏y-
wajàcych na rozwój tego rodzaju s∏uchu. Badania ta-
kie wymagajà opracowania wysoce precyzyjnego na-
rz´dzia badawczego. Jednak ju˝ te nieliczne badania
pozwalajà zauwa˝yç pewne tendencje, które mogà
mieç nader istotne znaczenie dla wykorzystania mu-
zyki, nie tylko w rozwoju kulturalnym dziecka niewido-
mego, ale przede wszystkim w rehabilitacji.

Prowadzenie badaƒ w tym zakresie wymaga
uwzgl´dnienia licznych szczegó∏ów, zwiàzanych ze
strukturà zaburzenia, stopniem jego nasilenia, cza-
sem wystàpienia itd. Podobne poglàdy ma zespó∏
naukowców kanadyjskich (Gougoux, Lepowe i in.
2004). Uwa˝ajà oni, ˝e w wykszta∏ceniu s∏uchu mu-
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zycznego (szczególnie absolutnego) pewnà rol´ od-
grywa okres utraty wzroku. Badania te sà bardzo
wa˝nà przes∏ankà do wykorzystania muzyki, zabaw
zwiàzanych z ró˝nicowaniem dêwi´ków na etapie
wczesnej interwencji ju˝ w okresie niemowl´cym
dziecka niewidomego. 

Grupa amerykaƒskich i izraelskich badaczy (Ha-
milton, Pascual-Leone, Schlaug 2004), studiujàc fe-
nomen s∏uchu absolutnego u niewidomych muzy-
ków, dosz∏o do spektakularnych wyników. W oparciu
o wyniki wielu skomplikowanych badaƒ medycz-
nych, wysun´li oni tez´, ˝e rozpocz´ty we wczesnym
dzieciƒstwie trening muzyczny oraz zaobserwowana
plastycznoÊç uk∏adu nerwowego, mog∏yby stanowiç
dobre pod∏o˝e do rozwoju absolutnego s∏uchu mu-
zycznego. JednoczeÊnie autorzy wypowiadajà wspól-
nà do wszystkich badaczy myÊl o niezb´dnoÊci prze-
prowadzenia szerszych badaƒ, dotyczàcych anato-
micznej i funkcjonalnej podstawy s∏uchu absolutnego
na wi´kszej populacji niewidomych i widzàcych muzy-
ków.

Zakoƒczenie – uwagi o badaniach w∏asnych
Bioràc pod uwag´ wielkà rol´, jakà odgrywa

s∏uch w rozwoju i rehabilitacji oraz w codziennym
funkcjonowaniu dziecka niewidomego, podj´∏am
prób´ zbadania stanu s∏uchu muzycznego oraz nie-
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których jego podstawowych komponentów (wysoko-
Êciowego, tonalnego, rytmicznego, tembrowego,
harmonicznego) u dzieci niewidomych we wspó∏cze-
snych warunkach wychowania muzycznego na grun-
cie polskim. W badaniach uczestniczy∏o 80 osób
w wieku 7-10 lat (20 osób niewidomych, 20 osób s∏a-
bowidzàcych, 40 uczniów szkó∏ masowych). Rów-
nie˝ podobne badania obj´∏y 29-osobowà grup´
dzieci niewidomych w tym samym wieku na Ukrainie.
W badaniach wykorzystano test E. Gordona (1986),
Podstawowa Miara S∏uchu Muzycznego – PMMA,
oraz narz´dzie w∏asnej konstrukcji do badania sk∏ad-
ników s∏uchu muzycznego w oparciu o metod´
B. Bie∏oborodowej (1975).

Przeprowadzone badania pozwoli∏y otrzymaç
wyniki surowe zbi˝one do wyników, uzyskanych
wczeÊniej przez wielu badaczy zagranicznych.
Wskazujà one równie˝ na brak istotnych ró˝nic w za-
kresie s∏uchu muzycznego pomi´dzy dzieçmi widzà-
cymi a niewidomymi w ka˝dej badanej grupie wieko-
wej. Nie odnotowano równie˝ podobnych ró˝nic po-
mi´dzy dzieçmi s∏abowidzàcymi a niewidomymi, jak
i s∏abowidzàcymi a dzieçmi bez zaburzeƒ wzroku.
Badania wykaza∏y, ˝e zakres danych obrazujàcych
ogólny poziom rozwoju s∏uchu muzycznego wszyst-
kich trzech populacji dzieci znajduje si´ w tym sa-
mym przedziale. Przeprowadzona weryfikacja staty-
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styczna (T-Studenta) uzyskanych danych empirycz-
nych potwierdzi∏a za∏o˝enie o braku istotnych ró˝nic
w rozwoju s∏uchu muzycznego dzieci niewidomych
w porównaniu z dzieçmi widzàcymi oraz s∏abowi-
dzàcymi. Z drugiej strony, analiza wyników dotyczà-
cych niektórych podstawowych komponentów s∏u-
chu muzycznego u dzieci niewidomych pozwoli∏a
zaobserwowaç ich pewnà nieharmonijnoÊç. Niskie
wyniki niektórych z komponentów wskazujà na s∏a-
be ich ukszta∏towanie. Podobna dysproporcja roz-
woju podstawowych komponentów s∏uchu muzycz-
nego ma miejsce równie˝ u ukraiƒskich dzieci niewi-
domych.

Porównujàc otrzymane wyniki z wynikami przed-
stawionymi w literaturze, mo˝na zauwa˝yç, ˝e u dzie-
ci niewidomych lepiej ni˝ u ich widzàcych rówieÊni-
ków rozwini´te sà tembrowy i harmoniczny sk∏adnik
s∏uchu muzycznego, chocia˝, jak podkreÊla B. Tie-
p∏ow (1952, s. 210-212), s∏uch harmoniczny jeszcze
nie jest ca∏kowicie ukszta∏towany. Najbardziej rozwi-
ni´ty u badanych dzieci niewidomych by∏ komponent
tembrowy, co w pe∏ni odpowiada opiniom innych na-
ukowców, badajàcych dzieci widzàce (Hedden za:
Manturzewska i Kamiƒska 1990 s. 44). 

JednoczeÊnie, obserwujàc wykonanie zadaƒ,
da∏o si´ zauwa˝yç, ˝e najwi´ksze trudnoÊci dzie-
ciom sprawia∏o wykonanie zadaƒ zwiàzanych z ba-
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daniem wysokoÊciowego oraz rytmicznego i tonal-
nego komponentu. Mo˝na zak∏adaç, ˝e jest to zwià-
zane ze specyfikà funkcjonowania dziecka niewido-
mego. CodziennoÊç wymaga od niego wykonywa-
nia wielu czynnoÊci zwiàzanych z ró˝nicowaniem za
pomocà s∏uchu barw dêwi´ku (g∏osy otaczajàcych
ludzi, domowych zwierzàt, szum przeje˝d˝ajàcych
samochodów itd.), ich po∏àczeƒ i wspó∏brzmieƒ.
Byç mo˝e ta codzienna praktyka przyczyni∏a si´ do
intensywnego rozwoju tembrowego i harmonijnego
sk∏adnika s∏uchu muzycznego. Natomiast problemy
zwiàzane z aktywnoÊcià ruchowà, orientacjà prze-
strzennà, wywar∏y ujemny wp∏yw na rozwój pozo-
sta∏ych sk∏adników s∏uchu. Na przyk∏ad, w trakcie
badaƒ odnotowano, ˝e trudnoÊci wywo∏ywa∏o okre-
Êlenie kierunku rozwoju linii melodyjnej, interwa∏ów
itp. Byç mo˝e to sà skutki ubogich doÊwiadczeƒ,
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià ruchowo-rytmicznà oraz
jej percepcjà optycznà.

Zaobserwowane ró˝nice, w po∏àczeniu z innymi
skutkami utraty wzroku, przek∏adajà si´ na jakoÊç
percepcji dzie∏ muzycznych przez osoby niewidome
i wymagajà dalszych badaƒ. 
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Waldemar Król

DZIA¸ALNOÂå SZKO Y̧ MUZYCZNEJ
I STOPNIA PRZY SPECJALNYM OÂRODKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI
NIEWIDOMYCH I S¸ABOWIDZÑCYCH
W KRAKOWIE

Wprowadzenie
Historia Szko∏y Muzycznej I stopnia im. Majora H.

Baranowskiego w Krakowie jest nierozerwalnie zwià-
zana z dziejami Specjalnego OÊrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niewidomych i S∏abowidzà-
cych.

Pierwsze muzyczne zaj´cia rewalidacyjne – nauka
gry na fortepianie i chór – zosta∏y wprowadzone w 1948
r. w ówczesnej Publicznej Szkole Specjalnej dla Dzieci
Niewidomych, zlokalizowanej przy ul. Józefiƒskiej
w Krakowie. Cztery lata póêniej utworzono tam Paƒ-
stwowà Szko∏´ Muzycznà dla Dzieci Niewidomych.
Szko∏´ jednak zlikwidowano ju˝ w 1954 r., w jej miejsce
powo∏ano Dzia∏ Muzyczny i w takiej formie funkcjono-
wa∏a ona przez ponad trzy dekady.

W 1968 r. ca∏à placówk´ dla dzieci niewidomych
przeniesiono do nowego obiektu przy ul. Tynieckiej,
w którym mieÊci si´ do dzisiaj. 
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Dzia∏ Muzyczny w tradycji edukacji muzycznej
uczniów z dysfunkcjà wzroku to okres d∏ugi i bardzo
wa˝ny. Mimo ograniczajàcych uwarunkowaƒ zewn´trz-
nych, dzi´ki zaanga˝owaniu nauczycieli i innych osób
dobrej woli, Dzia∏ Muzyczny wyda∏ wielu absolwentów,
wÊród nich m.in. wybitnego pianist´ jazzowego, Mie-
czys∏awa Kosza.

Prze∏om nastàpi∏ w 1991 r., kiedy to staraniem
m.in. Mieczys∏awa Koz∏owskiego ówczesnego dyrek-
tora krakowskiego OÊrodka dla Dzieci Niewidomych
i S∏abowidzàcych, powsta∏a Paƒstwowa Szko∏a Mu-
zyczna I stopnia przy Specjalnym OÊrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i S∏abowi-
dzàcych. 

Szko∏a ta jako placówka artystyczna dla dzieci
z dysfunkcjà wzroku w Polsce, prowadzona jest
przez lokalny samorzàd i funkcjonuje w oparciu
o akty prawne dotyczàce szkolnictwa artystyczne-
go.

W 2005 r. Szkole nadano imi´ Majora Hieroni-
ma Henryka Baranowskiego, wielkiego or´downika
niepe∏nosprawnych dzieci, osoby, której ˝yciorys
Êwiadczy o wra˝liwoÊci, otwartoÊci na potrzeby
drugiego cz∏owieka, a tak˝e o niezwyk∏ej odwadze,
poÊwi´ceniu i sile charakteru.
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Kszta∏cenie uczniów
Na przestrzeni wieloletniej dzia∏alnoÊci Szko∏a

wypracowa∏a w∏asny system organizacji kszta∏cenia
artystycznego dzieci i m∏odzie˝y. Stworzenie w∏aÊci-
wych warunków organizacji kszta∏cenia przesàdza
bowiem o powodzeniu procesu edukacji muzycznej
niepe∏nosprawnych uczniów.

W oparciu o wieloletnie wnioski z funkcjonowa-
nia Szko∏y, w roku szkolnym 2008/2009 rozpocz´to
eksperyment pedagogiczny, w którym szczegó∏owo
okreÊlono za∏o˝enia organizacyjne. W eksperymen-
cie przewiduje si´ m.in. wyd∏u˝enie cyklu kszta∏cenia
i rozszerzenie planu nauczania, a tak˝e wprowadze-
nie kilku innowacji:

–  utworzenie klasy wst´pnej dla uczniów niepe∏-
nosprawnych, którzy rozpoczynajà nauk´
w OÊrodku,

–  ocen´ opisowà ze wszystkich przedmiotów
w klasach 1-3,

–  wpisywanie na Êwiadectwach wyników egza-
minów promocyjnych wraz z uzyskanà punk-
tacjà, np. bardzo dobry (21).

Okres trwania eksperymentu okreÊlono na osiem
lat – do sierpnia 2016 r. Wówczas zostanie dokonana
ca∏oÊciowa jego ocena.

Wyd∏u˝enie cyklu kszta∏cenia obejmuje co naj-
mniej jeden dodatkowy rok nauki dla uczniów niepe∏-
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nosprawnych. Typowy dla szkó∏ muzycznych w Pol-
sce 6-letni cykl kszta∏cenia (tzw. dzia∏ dzieci´cy) jest
wyd∏u˝any nawet do oÊmiu lat, zaÊ cykl 4-letni
(tzw. dzia∏ m∏odzie˝owy) jest wyd∏u˝any do lat pi´ciu.

Rozszerzenie planu nauczania ma miejsce
zw∏aszcza poprzez zwi´kszenie tygodniowej iloÊci
zaj´ç gry na instrumencie, np. uczniowie ucz´szcza-
jà na zaj´cia gry na instrumencie g∏ównym w wymia-
rze trzech zaj´ç w ciàgu tygodnia (w porównaniu do
dwóch godzin zaj´ç w innych szko∏ach).

Wprowadzenie do planu zaj´ç przedmiotu muzy-
kografia – nauki brajlowskiej notacji muzycznej –
umo˝liwia uczniom stopniowe poznawanie zapisu mu-
zycznego systemem Braille’a. Odbywa si´ to w korela-
cji programowej z innymi przedmiotami ogólnomu-
zycznymi, zw∏aszcza z kszta∏ceniem s∏uchu.

Wy∏àcznie dzi´ki zapewnieniu powy˝szych warun-
ków kszta∏cenia, mo˝liwa jest realizacja przez uczniów
niepe∏nosprawnych podstaw programowych, przewi-
dzianych dla szkolnictwa muzycznego I stopnia.

Do Szko∏y w ramach wolnych miejsc ucz´szcza-
jà tak˝e uczniowie pe∏nosprawni. Umo˝liwienie
udzia∏u w kszta∏ceniu artystycznym uczniom pe∏no-
sprawnym decyduje o integracyjnym profilu Szko∏y.
Trzeba przy tym podkreÊliç powodzenie samego pro-
cesu integracji pomi´dzy uczniami i ogromny wp∏yw,
jaki to zjawisko wywiera na kszta∏towanie poÊród
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dzieci i m∏odzie˝y postaw zgodnych w∏aÊnie z ideami
integracji spo∏ecznej i tolerancji. Widoczne jest to
przede wszystkim przy okazji wszelkich wyst´pów
publicznych uczniów, gdzie uczniowie pe∏nosprawni
spontanicznie i w naturalny sposób pomagajà niewi-
domym w poruszaniu si´ na scenie, wyst´pujà razem
w zespo∏ach muzycznych – grajà, Êpiewajà, a nawet
taƒczà w zespole wokalno-tanecznym.

Brak jakichkolwiek barier interpersonalnych,
a w wielu przypadkach zawiàzywanie si´ prawdzi-
wych przyjaêni, pozwala bardzo wysoko oceniç efek-
ty integracji. Dodatkowym pozytywnym aspektem
tworzenia oddzia∏ów integracyjnych jest ich wp∏yw na
podniesienie poziomu dydaktycznego Szko∏y, g∏ów-
nie poprzez samoczynne pojawienie si´ elementu
wzajemnej rywalizacji pomi´dzy uczniami.

Proces dydaktyczny przebiega w oparciu o wy-
pracowanie indywidualnych metod pracy z uczniem.
Kadr´ Szko∏y stanowià wysoko wykwalifikowani pe-
dagodzy, tyflopedagodzy i artyÊci. Oprócz odpo-
wiedniej organizacji kszta∏cenia, to w∏aÊnie zmodyfi-
kowane programy nauczania oraz metody dostoso-
wane do potrzeb uczniów majà na celu zapewnienie
im indywidualnego tempa nauki i optymalnych wa-
runków rozwoju.

W wielu przypadkach to nauczyciele, samodziel-
nie lub w zespo∏ach, opracowali programy nauczania
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bàdê autorskie metody pracy z uczniami z dysfunk-
cjà wzroku.

Oprócz lekcji gry na instrumentach, uczniowie
uczestniczà w zaj´ciach zespo∏owych (chór, zespo∏y:
wokalno-instrumentalny, instrumentalny, wokalno-ta-
neczny, muzyki dawnej) oraz teoretycznych (kszta∏ce-
nie s∏uchu, rytmika, audycje muzyczne, muzykogra-
fia). Wieloletnie doÊwiadczenia dydaktyczne i sukcesy
uczniów Êwiadczà o zasadnoÊci utrzymywania szero-
kiego profilu instrumentalnego Szko∏y, która prowadzi
nauk´ gry w klasach fortepianu, organów, skrzypiec,
wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, saksofonu, akorde-
onu i perkusji.

Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje tutaj funk-
cjonowanie klasy organów, która ∏àcznie z klasà for-
tepianu (razem tworzà sekcj´ instrumentów klawiszo-
wych) jest przewa˝ajàca zarówno pod wzgl´dem ilo-
Êci uczniów, ale te˝ i jako majàca najwa˝niejsze zna-
czenie pod wzgl´dem efektywnoÊci kszta∏cenia.
Âwiadczy o tym spory odsetek absolwentów klas in-
strumentów klawiszowych, którzy kontynuujà eduka-
cj´ muzycznà w szko∏ach muzycznych II stopnia
i póêniej na wy˝szych uczelniach. W przypadku
ukoƒczenia klasy organów, niektórzy zdolniejsi
uczniowie dysponujà ju˝ takim zasobem umiej´tno-
Êci, który pozwala im na podj´cie pracy w charakte-
rze organisty koÊcielnego. Jest to mo˝liwe tak˝e
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dzi´ki poszerzeniu oferty edukacyjnej Szko∏y
o „przedmioty zawodowe” (przydatne przysz∏emu or-
ganiÊcie): emisj´ g∏osu i improwizacj´ organowà. Ten
praktyczny aspekt pobierania nauki w klasach orga-
nów jest szczególnie wa˝ny, gdy˝ dotyczy zapewnie-
nia absolwentom samodzielnoÊci ˝yciowej w przy-
sz∏oÊci. Potwierdza to te˝ spora iloÊç kandydatów,
ch´tnych do podj´cia nauki w Szkole w∏aÊnie w tym
kierunku.

Dzia∏alnoÊç artystyczna i osiàgni´cia uczniów
Nauka w Szkole Muzycznej wspomaga ogólny

rozwój uczniów. Anga˝owanie ich w szkolne ˝ycie ar-
tystyczne otwiera mo˝liwoÊç autoprezentacji poprzez
sztuk´, co ma niebagatelne znaczenie w procesie re-
walidacji.

Dzia∏alnoÊç Szko∏y obejmuje uczestnictwo
uczniów w szerokim spektrum inicjatyw kultural-
nych: koncertach, festiwalach, przeglàdach i kon-
kursach muzycznych. Uczniowie z powodzeniem
rywalizujà w ramach ró˝nych form wspó∏zawodnic-
twa artystycznego, nawet na szczeblu mi´dzynaro-
dowym. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w wielu przypadkach
sukcesy uczniów majà miejsce na gruncie ogólne-
go szkolnictwa muzycznego – a wi´c dotyczà kon-
kursów i przes∏uchaƒ dla uczniów wszystkich szkó∏
muzycznych I stopnia. To bardzo wa˝ny aspekt
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dzia∏alnoÊci Szko∏y. (W zestawieniu na koƒcu roz-
dzia∏u przedstawiono najwa˝niejsze osiàgni´cia ar-
tystyczne uczniów).

Nie mniej wa˝na jest tak˝e praca z dzieçmi do-
tkni´tymi niepe∏nosprawnoÊcià sprz´˝onà. Mo˝li-
woÊç obcowania z ˝ywà sztukà poprzez uczestnicze-
nie w szkolnych zaj´ciach i wyst´pach uczniowskich
znacznie wspomaga ich rozwój ogólny. Bywa, ˝e od-
dzia∏ywanie muzyki daleko wybiega poza czysto te-
rapeutyczne znaczenie. 

W Szkole jest stosowana zasada „relatywizmu
sukcesu", zbie˝na z ideà integracji i rewalidacyjnym
oddzia∏ywaniem na uczniów niepe∏nosprawnych
o ni˝szym potencjale rozwojowym – ogólnym i arty-
stycznym. W jej myÊl anga˝uje si´ w szkolne ˝ycie ar-
tystyczne uczniów o szczególnych trudnoÊciach
w nauce, dla których zaj´cia muzyczne majà g∏ównie
wymiar rewalidacyjny (uczniowie ze sprz´˝onà nie-
pe∏nosprawnoÊcià). Dzi´ki temu, z jednej strony
mo˝na wzmocniç w nich poczucie w∏asnej wartoÊci,
z drugiej – pokazaç trudnà, ale niezwykle wartoÊcio-
wà prac´ tych uczniów i ich nauczycieli. Sukces ucz-
nia zdolnego i posiadajàcego odpowiednie predys-
pozycje – okupiony wytrwa∏oÊcià w ci´˝kiej pracy
i zwieƒczony laurem konkursowym – nie powinien
przes∏aniaç sukcesu, jakim dla ucznia o szczegól-
nych trudnoÊciach jest wyjÊcie choçby na szkolnà
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scen´ i zaprezentowanie swoich mo˝liwoÊci: efektu
wytrwa∏oÊci w równie ci´˝kiej pracy.

Zakoƒczenie
Dyskusyjny jest poglàd, jakoby dzieci niewidome

by∏y bardziej muzykalne od swoich widzàcych rówie-
Êników. Owszem, s∏uch spe∏nia w ich ˝yciu kompen-
sacyjnà rol´, pomaga w poruszaniu si´ i z pewnoÊcià
pod tym wzgl´dem sà one bardziej wra˝liwe na
bodêce dêwi´kowe. Nie zawsze przek∏ada si´ to jed-
nak bezpoÊrednio na s∏uch muzyczny, a tym bardziej
na zdolnoÊci artystyczne.

Nie mo˝na natomiast pominàç znaczenia obco-
wania z muzykà w ca∏oÊciowo rozumianym procesie
rewalidacji dzieci niepe∏nosprawnych. Z pewnoÊcià
odpowiednia motywacja do nauki gry, a póêniej do
wyst´pów publicznych, mo˝e znacznie proces rewa-
lidacji usprawniç. Ekspresja artystyczna mo˝e byç
bowiem dobrym fundamentem, nie tylko do wspo-
mnianego budowania poczucia w∏asnej wartoÊci, ale
i kszta∏towania osobowoÊci ucznia. Tak˝e wspomnia-
ne powy˝ej relatywne podejÊcie do sukcesu – jakim
równie dobrze mo˝e byç fakt ukoƒczenia pracy nad
trudnym utworem, jak i tytu∏ laureata konkursu mu-
zycznego – w przypadku uczniów niepe∏nospraw-
nych mo˝e byç czynnikiem bardzo motywujàcym,
i to nie tylko do dalszej pracy przy instrumencie.

212



213

Zdolny uczeƒ niewidomy bàdê s∏abowidzàcy jest
w stanie na równi konkurowaç z widzàcym rówieÊni-
kiem. Aby tego dokonaç, potrzebuje zwi´kszonej ilo-
Êci czasu na nauk´ oraz pracy w oparciu o odpo-
wiednie i elastyczne metody. Z tego powodu
w kszta∏ceniu muzycznym powinno si´ zaoferowaç
takiemu uczniowi rozszerzony wymiar zaj´ç i dosto-
sowany do jego tempa pracy program nauczania.
Wszystko to ma na celu uwzgl´dnienie jego indywi-
dualnych mo˝liwoÊci, predyspozycji oraz zapewnie-
nie w∏aÊciwych warunków rozwoju. Taki sposób
kszta∏cenia funkcjonuje w krakowskiej Szkole Mu-
zycznej I stopnia przy OÊrodku dla Dzieci Niewido-
mych i S∏abowidzàcych. 



Najwa˝niejsze osiàgni´cia artystyczne 
uczniów

* InstrumentaliÊci solo
–  Dyplom I kategorii dla Kamili Kosowskiej

w Konkursie Pianistycznym. Koszyce, S∏owa-
cja, 1995. Klasa fortepianu Zofii èród∏owskiej;

–  III nagroda dla Kazimierza Michalika w VI
Ogólnopolskim Konkursie im. J. GarÊci. Stalo-
wa Wola, 2002. Klasa skrzypiec Jolanty Trzop; 

–  III miejsce dla Grzegorza Gniadka w XXI Kon-
kursie M∏odych Pianistów Nad Kamiennà.
Skar˝ysko-Kamienna, 2003. Klasa fortepianu
Waldemara Króla;

–  I miejsce dla Karoliny Malickiej w Mi´dzynaro-
dowym Festiwalu Muzycznym. Kowno, Litwa,
2005. Klasa fortepianu Beaty Mi´tki; 

–  I miejsce dla Martina Junga w Mi´dzynarodo-
wym Festiwalu Muzycznym. Kowno, Litwa,
2005. Klasa akordeonu Piotra Marczaka; 

–  I nagroda dla Patryka Ba∏y w Mi´dzynarodo-
wych Spotkaniach Gitarowych. Sanok, 2005.
Klasa gitary Adama Makowskiego; 

–  II miejsce dla Patryka Ba∏y w ramach Mi´dzyna-
rodowego Festiwalu Gitarowego. Trz´sacz-Re-
wal, 2005. Klasa gitary Adama Makowskiego;
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–  II miejsce dla Karoliny Wróbel w V Konkursie
Muzycznym im. J. Zar´bskiego. ¸omianki,
2005. Klasa fortepianu Beaty Mi´tki;

–  I nagroda oraz Grand Prix dla Patryka Ba∏y
w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym Gita-
romania. Karpacz, 2006. Klasa gitary Adama
Makowskiego; 

–  I nagroda dla Karola Radwana w ramach mi´-
dzynarodowego konkursu wykonawczego II
Festiwalu Dzieci´cej Muzyki Wspó∏czesnej
Srebrna Szybka. Kraków, 2006. Klasa fortepia-
nu Waldemara Króla; 

–  II miejsce dla Patryka Ba∏y w Mi´dzynarodo-
wym Festiwalu Gitarowym Gitaromania. Kar-
pacz, 2006. Klasa gitary Adama Makowskiego;

–  III miejsce dla Karola Radwana w XXV Konkur-
sie M∏odych Pianistów „Nad Kamiennà”. Skar-
˝ysko-Kamienna, 2007. Klasa fortepianu Wal-
demara Króla;

–  Nagroda Edukacyjna Miasta Krakowa za wy-
bitne osiàgni´cia dla Karola Radwana. Kra-
ków, 2007. Klasa fortepianu Waldemara Króla;

–  I miejsce dla Karola Radwana w I Konkursie
M∏odego Awangardzisty. Kraków, 2008. Klasa
fortepianu Waldemara Króla;
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Najwa˝niejsze sukcesy uczniów w ramach Festi-
wali M∏odych Instrumentalistów i Multiinstrumentalist-
ów w Krakowie:

–  I miejsce Grzegorza Dowgia∏∏o (2000). Klasa
akordeonu Piotra Marczaka i fortepianu dodat-
kowego Bo˝eny Kotkowskiej-Judy; 

–  II miejsce dla Katarzyny Goik (2000). Klasa fle-
tu Ewy Ostrowskiej-Mróz i fortepianu Barbary
Nowickiej;

–  III miejsce dla Kazimierza Michalika (2000).
Klasa skrzypiec Jolanty Trzop; 

–  III miejsce dla Mateusza Koz∏owskiego (2001).
Klasa perkusji Janusza Âwierkosza;

–  III miejsce dla Witolda Struga∏y (2001). Klasa
akordeonu Piotra Marczaka i fletu prostego
Bo˝eny Kotkowskiej-Judy;

–  II miejsce dla Grzegorza Dowgia∏∏o (2002,
2003). Klasa akordeonu Piotra Marczaka
i fortepianu dodatkowego Bo˝eny Kotkow-
skiej-Judy;

–  III miejsce dla ¸ukasza Âwierkosza (2002). Kla-
sa perkusji Janusza Âwierkosza;

–  II miejsce dla ¸ukasza Âwierkosza (2005). Kla-
sa perkusji Janusza Âwierkosza.



* Zespo∏y
–  I nagroda dla zespo∏u tanecznego w Turnieju

„W zaczarowanym kr´gu taƒca”. Kielce, 1993.
Prowadzenie zespo∏u – Ma∏gorzata Ba∏a, Bo-
˝ena Szopa; 

–  I nagroda dla zespo∏u tanecznego w III Woje-
wódzkich Konfrontacjach Dzieci´cych Zespo-
∏ów Tanecznych. Kielce, 1995. Prowadzenie –
Ma∏gorzata Ba∏a, Bo˝ena Szopa; 

–  I nagroda dla zespo∏u uczniowskiego repre-
zentujàcego Szko∏´ podczas I, II, IV i V Ogól-
nopolskiego Turnieju Artystycznego Szkó∏
i OÊrodków Szkolno-Wychowawczych dla
Dzieci Niewidomych i Niedowidzàcych „Asy
z naszej klasy”. Kielce, 1992, 1993, 1995,
1996. Przygotowanie – Ma∏gorzata Ba∏a, Bo˝e-
na Szopa i Izabela Szota;

–  wyst´py uczniów w Londynie/Anglia – na za-
proszenie Henryka Baranowskiego, 1992 oraz
w Waldkirch/Niemcy, 2001;

–  udzia∏ zespo∏u tanecznego w koncercie zorga-
nizowanym przez Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport w ramach Europa Woche.
Waldkirch, Niemcy, 2001. Przygotowanie –
Ma∏gorzata Ba∏a, Bo˝ena Szopa; 
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–  wspó∏praca artystyczna oraz wspólne koncer-
ty w kraju i zagranicà z: chórem Camerata
z Wieliczki (dyr. I. Szota), z francuskà orkiestrà
m∏odzie˝owà OLDA z Angers/Francja (dyr. Je-
an-Jo Roux), 2002, 2003; 

–  Du˝a Bu∏awa (2004) i Wielka Bu∏awa (2006)
dla zespo∏u perkusyjnego w ramach Przeglà-
du Teatralno-Muzycznego „O Bu∏aw´ Lajkoni-
ka” w Krakowie. Prowadzenie – Janusz
Âwierkosz;

–  II miejsce (2004) i I miejsce (2005) dla zespo∏u
Muzyczne Kangury w Ma∏opolskim Przeglà-
dzie „Bli˝ej Âwiata”. Kraków, 2004. Prowadze-
nie – Renata Sypieƒ;

–  I miejsca dla zespo∏u muzyki dawnej, zespo∏u
wokalno-tanecznego i zespo∏u dzieci´cego
„Wiolinki” w Mi´dzynarodowym Festiwalu Mu-
zycznym. Kowno, Litwa, 2005. Prowadzenie –
Bo˝ena Szopa; 

–  I miejsce dla zespo∏u smyczkowego w Prze-
glàdzie Zespo∏ów Artystycznych Szkolnictwa
Specjalnego. Skawina, 2007. Prowadzenie –
Jolanta Trzop;

–  wyst´py podczas mi´dzynarodowego festiwa-
lu m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej „Uwierz w sie-
bie”. Truskawiec/Ukraina, 2008.
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Chór szkolny „Allegria” i zespo∏y wokalne. Prowa-
dzenie – Izabela Szota:

–  II nagrody w III, IV i V Festiwalu PieÊni Chóral-
nej. MyÊlenice, 1993-1996; 

– Z∏oty Wawrzyn dla zespo∏u wokalnego w ra-
mach VI Spotkaƒ Muzycznych Niewidomych.
Kielce, 1995; 

–  I nagroda w Wojewódzkim Konkursie Piosen-
ki Zimowej, Kol´d i Pastora∏ek. Kraków,
2006; 

–  Nagroda specjalna za wykonanie utworu
obowiàzkowego w ramach XV Ogólnopol-
skiego Festiwalu PieÊni Chóralnej. MyÊleni-
ce, 2006.

Zespó∏ wokalny i soliÊci, zespó∏ smyczkowy. Pro-
wadzenie – Izabela Szota, Konrad Szota: 

Spektakl „Skrzypek na dachu” w ramach I Festi-
walu Teatrów Osób Niepe∏nosprawnych, ¸ódê, 2007;
Spektakl w pe∏nej wersji scenicznej, z udzia∏em arty-
stów Opery Krakowskiej – Wies∏awa Nowaka i Konra-
da Szoty – zosta∏ wystawiony tak˝e jako Laureat w ra-
mach inauguracji kolejnego Festiwalu w 2008 r. Swo-
jà premier´ mia∏ w 2006 r. w Centrum Sztuki i Techni-
ki Japoƒskiej „Manggha” w Krakowie. Planowane sà
kolejne przedstawienia, m.in. w krakowskich teatrach.
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* Sekcja teorii muzyki
–  II nagroda dla Adama KuÊki i III nagroda dla Ka-

mili Kosowskiej w Uczniowskim Konkursie
Kompozytorskim. Kielce, 1995. Przygotowanie
– Beata Mi´tka;

–  III miejsce dla Grzegorza Dowgia∏∏o w I Regio-
nalnym Konkursie Kszta∏cenia S∏uchu Szkó∏
Muzycznych I stopnia. Kraków, 2001. Przygo-
towanie – Anna Fajt; 

–  I miejsce dla Marka Gwiazdy i III miejsce dla Wi-
tolda Struga∏y w II Regionalnym Konkursie
Kszta∏cenia S∏uchu Szkó∏ Muzycznych I stopnia.
Kraków, 2003. Przygotowanie – Bo˝ena Szopa;

–  III miejsce dla Marka Gwiazdy w Konkursie
Czytania Nut G∏osem. Kraków, 2003. Przygo-
towanie – Piotr Marczak; 

–  I miejsca dla Grzegorza Dowgia∏∏o (2004),
Marka Gwiazdy (2005) i Przemys∏awa Kielara
(2006) w Regionalnym Konkursie Kszta∏cenia
S∏uchu Szkó∏ Muzycznych I stopnia w Krako-
wie. Przygotowanie – Piotr Marczak; 

–  I lokata w „Raporcie Centrum Edukacji Arty-
stycznej z badaƒ wyników nauczania kszta∏ce-
nia s∏uchu w szko∏ach muzycznych I stopnia”
w 4-letnim cyklu nauczania. Przygotowanie
uczniów – Piotr Marczak.
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Magdalena Kasperska

SZKO¸A MUZYCZNA I STOPNIA 
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W LASKACH

Wprowadzenie
„Jakby szcz´Êliwie by∏o, gdyby pan Bóg da∏ nam

kogoÊ, który by umia∏ prawdziwie pi´knie graç i Êpie-
waç i uczyç muzyki i Êpiewu. Muzyka takie wa˝ne zaj-
muje miejsce w ˝yciu niewidomych” (Czacka 2006 s.
148-149). Te s∏owa matki El˝biety Ró˝y Czackiej po-
s∏u˝y∏y za motto uroczystoÊci, która odby∏a si´ 15 ma-
ja 2007 r. w OÊrodku Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych w Laskach – 10-lecie dzia∏alnoÊci
Szko∏y Muzycznej I stopnia dla Dzieci Niewidomych
w Laskach. Na uroczystym koncercie wystàpi∏o, z to-
warzyszeniem specjalnie na ten dzieƒ zebranej Jubile-
uszowej Orkiestry Kameralnej, szeÊcioro m∏odych so-
listów. By∏o to wielkie Êwi´to muzyki, które zgromadzi-
∏o w sali koncertowej Domu Êw. Stanis∏awa uczniów,
nauczycieli i wszystkich przyjació∏ Szko∏y.

Kszta∏cenie muzyczne w Laskach 
– reminiscencje

Tradycje muzyczne w Laskach si´gajà poczàt-
ków istnienia Zak∏adu. Za∏o˝ycielka Dzie∏a, Matka
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El˝bieta Ró˝a Czacka, kocha∏a muzyk´ (sama gra∏a
na fortepianie) i przywiàzywa∏a wielkà wag´ do umu-
zykalniania i muzycznego kszta∏cenia niewidomych
wychowanków. Ju˝ w okresie mi´dzywojennym do
Lasek trafili wspaniali muzycy – pianista, skrzypek
i kompozytor – W∏odzimierz Bielajew oraz pianista –
W∏odzimierz Dolaƒski. WÊród ich wychowanków byli
m.in. Edwin Kowalik i Stefania Skibówna, którzy po
ukoƒczeniu nauki gry na fortepianie w Laskach, kon-
tynuowali jà ju˝ po II wojnie Êwiatowej w Wy˝szej
Szkole Muzycznej w ¸odzi. Edwin Kowalik, najbar-
dziej znany i utytu∏owany wychowanek Lasek, by∏
laureatem mi´dzynarodowych konkursów pianistycz-
nych, w tym V Mi´dzynarodowego Konkursu Chopi-
nowskiego w Warszawie (V nagroda w 1955 r.). Kon-
certowa∏ w wielu krajach Europy, w Ameryce i Kana-
dzie. Pozostawi∏ tak˝e nagrania radiowe i p∏ytowe
(Dybowski 2003). 

Laski, zgodnie z myÊlà Matki E.R. Czackiej, od
zawsze by∏y rozÊpiewane. W latach 20. ubieg∏ego
wieku zespó∏ wokalny prowadzi∏a Maria Solecka, na-
st´pnie – prof. W. Bielajew. Od 1946 r. kszta∏ceniem
muzycznym, a szerzej mówiàc, kszta∏towaniem kultu-
ry muzycznej w Laskach zajmowa∏ si´ przez 17 lat
prof. Witold Friemann, pianista i kompozytor. Zorga-
nizowa∏ wspania∏y chór, któremu poÊwi´ci∏ wiele w∏a-
snych kompozycji. Stopniowo przekaza∏ swà dzia∏al-
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noÊç pedagogicznà by∏ej wychowance, Stefanii Ski-
bównie, która kontynuowa∏a jà do swej przedwcze-
snej Êmierci w 1979 r. (¸aƒcucka 2000). Wówczas
prowadzenie chóru przej´∏a, ju˝ wczeÊniej wspó∏pra-
cujàca ze S. Skibównà, siostra Blanka Wàsalanka.
Prowadzi∏a tak˝e lekcje wychowania muzycznego
w szkole podstawowej, organizowa∏a imprezy mu-
zyczne i teatralne. Pod jej kierownictwem chór, który
przybra∏ nazw´ „Ucelli Forestali” – „LeÊne Ptaki”, wie-
lokrotnie koncertowa∏ w kraju i za granicà (m.in.
w Australii, Niemczech, Anglii czy we W∏oszech), wy-
da∏ tak˝e dwie kasety oraz dwie p∏yty CD. Siostra
Blanka prowadzi∏a „LeÊne Ptaki” do 2006 r.

Szko∏a muzyczna – geneza powstania 
i organizacja

„Muzyka mo˝e cz´Êciowo zape∏niç luk´ w prze˝y-
ciach estetycznych ludzi pozbawionych wzroku i przez
to zaspokoiç prawo do poznawania pi´kna i uczestni-
czenia w nim, prawo, bez którego nie da si´ pomyÊleç
pe∏ni ˝ycia” (Skibówna za: ¸aƒcucka 2000 s. 392).

Przy tak znakomitych pedagogach i tradycjach
muzycznych ch´ç za∏o˝enia w Laskach szko∏y mu-
zycznej wydawa∏a si´ naturalna i oczywista. Trudne-
go zadania stworzenia placówki od podstaw podj´∏a
si´ w 1995 r. El˝bieta Górna – Êpiewaczka, skrzy-
paczka i muzykoterapeutka. Przez pierwszy rok przy-
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gotowywa∏a si´ do prowadzenia szko∏y, poznawa∏a
Laski oraz metody pracy z niewidomymi, szuka∏a na-
uczycieli. 19 wrzeÊnia 1996 r. odby∏a si´ uroczysta in-
auguracja roku szkolnego w nowo powsta∏ej Szkole
Muzycznej. 13 maja 1997 r. Szko∏a otrzyma∏a prawa
publiczne, a pierwsze absolwentki opuÊci∏y jà
w czerwcu 1998 r.

Szko∏a rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç bez w∏asnego bu-
dynku, bez pomocy naukowych – materia∏ów nuto-
wych, p∏ytoteki. Dzi´ki zaanga˝owaniu nauczycieli
oraz przyjació∏ Szko∏y, stopniowo uda∏o si´ zgroma-
dziç niezb´dne do kszta∏cenia nuty i podr´czniki, a po-
czàtkowo ubogie instrumentarium z czasem wzboga-
ca∏o si´ o instrumenty nowe bàdê z darów – pianina,
skrzypce, flety, gitary (W∏oskowicz 2007). Do dziÊ zaj´-
cia muzyczne odbywajà si´ w internacie dziewczàt
oraz w pomieszczeniach Centrum Rehabilitacji Zawo-
dowej, co troch´ utrudnia organizacj´ pracy, ze wzgl´-
du na odleg∏oÊç pomi´dzy budynkami.

Obecnie w Szkole dzia∏ajà klasy: fortepianu,
skrzypiec, organów, fletu, gitary, tràbki i perkusji.
Oprócz gry na instrumentach, uczniowie biorà udzia∏
w zaj´ciach teoretycznych: kszta∏ceniu s∏uchu, mu-
zykografii oraz audycjach muzycznych. Mogà dodat-
kowo uczyç si´ gry liturgicznej (w klasie organów),
emisji g∏osu, re˝yserii dêwi´ku. Od 2007 r. dzia∏a te˝
klasa fortepianu jazzowego. W Szkole Muzycznej re-
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alizowany jest program wymagany w szkolnictwie ar-
tystycznym, umo˝liwiajàcy przystàpienie do egzami-
nu koƒcowego oraz uzyskanie Êwiadectwa szko∏y
muzycznej I stopnia. Kszta∏cà si´ w niej najzdolniejsi
muzycznie uczniowie OÊrodka. Absolwenci Szko∏y
z powodzeniem kontynuujà nauk´ w szko∏ach mu-
zycznych II stopnia oraz w Akademiach Muzycznych.
Szko∏a funkcjonuje w dwóch dzia∏ach – podstawo-
wym – 6 lat oraz m∏odzie˝owym – 4 lata. Cz´sto
kszta∏cenie trwa d∏u˝ej, ze wzgl´du na specyfik´ na-
uczania gry na instrumentach dzieci niewidomych
(istnieje mo˝liwoÊç jednokrotnego roz∏o˝enia klasy
na dwa lata). Zdarza si´ równie˝, ˝e uczniowie zmie-
niajà instrument w trakcie trwania nauki, np. ze
wzgl´du na wynik∏e problemy zdrowotne lub przery-
wajà nauk´ na rok z nadmiaru obowiàzków.

W roku szkolnym 2007/2008 kszta∏ceniem mu-
zycznym w Laskach by∏o obj´tych 106 uczniów (na
274 wychowanków ca∏ego OÊrodka), z czego 32
ucz´szcza∏o do Szko∏y Muzycznej, a 74 – do Ogniska
Muzycznego. Nauka w Ognisku jest dost´pna dla
wszystkich ch´tnych uczniów OÊrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. Obejmuje tych uzdolnionych mu-
zycznie, którzy ze wzgl´du na ograniczone cz´sto
stanem zdrowia mo˝liwoÊci, realizujà program wol-
niej i w nieco w´˝szym zakresie. Kszta∏cenie w Ogni-
sku nastawione jest na rozwijanie wra˝liwoÊci mu-
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zycznej dzieci i zach´canie ich do czynnego muzyko-
wania. 

Dla absolwentów Szko∏y, którzy po dyplomie nie
chcà rozstawaç si´ z muzykà i pragnà dalej rozwijaç
swe umiej´tnoÊci, a nie kontynuujà nauki na wy˝-
szych szczeblach edukacji muzycznej, utworzony zo-
sta∏ Dzia∏ Konsultacji. Obecnie gr´ na instrumentach
doskonali w nim siedmiu absolwentów.

W rozwoju Szko∏y Muzycznej w Laskach poma-
ga∏o i nadal pomaga wiele osób i instytucji, dbajàc
m.in. o to, aby uczniowie grali na dobrych instrumen-
tach. Szczególnà rol´ odegrali tu Gundel i Paul Ham-
merowie z Goslar w Niemczech. To z ich inicjatywy
w 1998 r. zbudowano w Laskach organy piszcza∏ko-
we (rzadkoÊç w szko∏ach muzycznych I stopnia).
Dzi´ki temu uczniowie mogà uczyç si´ gry organo-
wej na prawdziwym, nie elektronicznym, instrumen-
cie. Szko∏a otrzyma∏a równie˝ pomoc finansowà od
„Lions Club” w Seesen (W∏oskowicz 2007). Przyjació∏
Szko∏y jest wielu i nie sposób wymieniç tu wszyst-
kich, którzy pomagajà materialnie, organizacyjnie
czy duchowo.

Specyfika kszta∏cenia muzycznego dzieci 
niewidomych – refleksje pedagoga-praktyka

Aby niewidomy uczeƒ odniós∏ sukces na miar´
swoich mo˝liwoÊci, potrzebne sà talent, upór, praco-

227



witoÊç oraz du˝e wsparcie ze strony najbli˝szych.
Dziecko niewidome podczas nauki gry nie ma mo˝li-
woÊci samokontroli, porównywalnej do dziecka widzà-
cego. Ustawienie prawid∏owego aparatu gry na instru-
mencie trwa u niewidomych d∏u˝ej ni˝ u uczniów wi-
dzàcych. A poniewa˝ ma ono kluczowe znaczenie dla
dalszego rozwoju, bardzo wa˝na jest pomoc osoby
doros∏ej, zw∏aszcza w poczàtkowej fazie nauki. Wi´k-
szoÊç uczniów Szko∏y i Ogniska w Laskach podczas
roku szkolnego mieszka w internacie, gdzie wycho-
wawca ma pod opiekà kilka lub kilkanaÊcie osób i si-
∏à rzeczy nie jest w stanie poÊwi´ciç dzieciom „mu-
zycznym” potrzebnej uwagi i czasu. Zdecydowanie
∏atwiej majà uczniowie doje˝d˝ajàcy, którymi po po-
∏udniu zajmujà si´ rodzice – majà wi´ksze szanse na
szybsze opanowanie podstaw gry na instrumencie
i lepszy rozwój muzyczny. 

Opanowanie warsztatu gry oraz nauka utworów
zajmujà dzieciom niewidomym nieporównanie wi´cej
czasu ni˝ widzàcym. Barierà jest ju˝ sam zapis muzy-
kograficzny. Nuty czarnodrukowe sà przejrzyste,
wszystkie szczegó∏y widaç wokó∏ dêwi´ków, nato-
miast zapis brajlowski jest zapisem linearnym. Szcze-
gó∏y dotyczàce aplikatury, artykulacji czy dynamiki
znajdujà si´ przed i za znakiem muzycznym i w∏aÊci-
we odczytanie partii instrumentalnej zabiera du˝o
czasu. Na poczàtku dzia∏alnoÊci Szko∏y wprowadza-
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no muzykografi´ dopiero w III klasie, z obawy przed
trudnoÊciami w jednoczesnym przyswajaniu systemu
Braille’a „literackiego” i „muzycznego”. Dodatkowà
barierà by∏ brak materia∏ów brajlowskich dla uczniów
m∏odszych. Póêniej, dzi´ki dzia∏alnoÊci wydawniczej
Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika, za-
cz´to wprowadzaç muzykografi´ ju˝ od I klasy i pra-
cowaç z uczniami tak, jak si´ pracuje w szko∏ach mu-
zycznych dla widzàcych. U˝ywane sà zaadaptowane
podr´czniki do kszta∏cenia s∏uchu, z melodiami do
czytania nut g∏osem – çwiczeniami do Êpiewania i do
wyklaskiwania rytmów. Okaza∏o si´, ˝e ten system
pracy bardzo dobrze funkcjonuje – dzieci ch´tnie
i naturalnie oswajajà si´ z systemem Braille’a, na po-
czàtku troch´ mylà im si´ litery brajlowskie z nutami,
ale jest to zjawisko przejÊciowe i szybko mija. Nato-
miast u dzieci, które poznawa∏y notacj´ muzycznà
w póêniejszym wieku, cz´sto zdarza∏o si´ zniech´ce-
nie i przyswaja∏y jà trudniej. Równie˝ na lekcjach in-
strumentu – zw∏aszcza fortepianu – uczniowie pozna-
jà zapis nutowy. Mali pianiÊci korzystajà z podr´czni-
ka B. D´bowskiej – „Nuteczki w kropeczki”, który
w przyst´pny i przyjemny sposób zach´ca najm∏od-
szych do poznawania brajlowskich nut. Korzystanie
z muzykografii podczas lekcji gry na poszczególnych
instrumentach nieco si´ ró˝ni. O ile pianiÊci czy orga-
niÊci mogà jednà r´kà czytaç fragment utworu, a dru-
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gà go graç, o tyle fleciÊci czy skrzypkowie nie majà
ju˝ tego komfortu. Trzeba przeczytaç fragment utwo-
ru – najlepiej kilka razy – ˝eby zapami´taç, a potem
spróbowaç go zagraç. Cz´sto uczniowie zniech´ca-
jà si´ i wolà graç ze s∏uchu, jednak sprawne pos∏ugi-
wanie si´ muzykografià i swobodne odczytywanie
przez nich zapisu nutowego jest bardzo istotne, po-
niewa˝ uczy je niezale˝noÊci i pomaga w samodziel-
nej pracy. Wszyscy nasi absolwenci, którzy uczà si´
w szko∏ach muzycznych wy˝szych stopni, korzystajà
z systemu Braille’a. Podczas poznawania du˝ej iloÊci
literatury muzycznej: organowej, fortepianowej, wo-
kalnej czy chóralnej – niewidomi uczniowie i studen-
ci muszà korzystaç z zapisu brajlowskiego, bo nie
byliby w stanie opanowaç materia∏u w inny sposób.

Muzykografia jest wi´c jednym z dodatkowych
przedmiotów szkolnych, w porównaniu do zwyk∏ej
szko∏y muzycznej. Uczniowie w Laskach sà te˝ bar-
dziej obcià˝eni ni˝ ich widzàcy rówieÊnicy – czas po-
obiedni dzielà pomi´dzy rehabilitacj´, pracowni´ wi-
dzenia, zaj´cia orientacji przestrzennej i szko∏´ mu-
zycznà. Cz´sto majà zaj´cia od obiadu do kolacji,
muszà jeszcze odrobiç prace domowe, zdarza si´
wi´c, ˝e na çwiczenie na instrumencie zwyczajnie
brakuje im czasu. Od kilku lat czynione sà starania,
aby odcià˝yç popo∏udnia, przek∏adajàc zaj´cia mu-
zyczne na godziny przedpo∏udniowe, w ramach za-
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j´ç szkolnych – np. techniki czy wf (w przypadku
dzieci zwolnionych z wysi∏ku fizycznego). Rytmika
w klasach I-III uwzgl´dniona jest ju˝ na sta∏e w planie
szko∏y podstawowej. 

W celu umo˝liwienia uczniom jak najlepszego
rozwoju ich zdolnoÊci, dà˝y si´ do dostosowywania
planu zaj´ç do mo˝liwoÊci i predyspozycji poszcze-
gólnych dzieci – najzdolniejsi majà indywidualny tok
nauczania, aby mogli rozwijaç swoje umiej´tnoÊci we
w∏asnym tempie. Uczniowie s∏absi, którzy potrzebujà
wi´cej czasu na opanowanie materia∏u, tak˝e mogà
liczyç na pomoc – dodatkowe godziny czy równie˝
zaj´cia indywidualne. Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç prze-
niesienia przedmiotów ogólnomuzycznych na dalsze
lata nauki, jeÊli uczeƒ nie radzi sobie ze wszystkimi
obowiàzkami. W przypadku dzieci, zw∏aszcza m∏od-
szych, mieszkajàcych w internatach, sprawdza si´
podzia∏ zaj´ç z instrumentów na lekcje krótsze
a cz´stsze – wówczas mogà çwiczyç z nauczycielem
i nie utrwalaç sobie b∏´dów aparatowych (zaobser-
wowa∏am dobre wyniki takiej metody podczas lekcji
skrzypiec). Idealnym rozwiàzaniem dla tych uczniów
by∏oby çwiczenie z kimÊ, kto potrafi∏by korygowaç
ich b∏´dy. Bardzo trudno jest jednak o wolontariuszy,
którzy chcieliby przyje˝d˝aç do Lasek w tym celu.

Uczniowie wykonujà nie tylko muzyk´ klasycznà
– si´gajà te˝ po klasyk´ muzyki rozrywkowej i jazzo-
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wej, grajà i Êpiewajà w zespo∏ach, a klasa perkusji,
istniejàca dopiero trzeci rok, prze˝ywa prawdziwy
rozkwit. Fortepian, przez lata najpopularniejszy in-
strument w Laskach, powoli traci pozycj´ lidera na
rzecz instrumentów d´tych (coraz cz´Êciej uczniowie
wybierajà flet czy tràbk´). Nauka w Ognisku jest
mniej obcià˝ajàca dla dzieci – przyst´powanie do eg-
zaminów i przes∏uchaƒ nie jest obowiàzkowe, lecz
uwarunkowane indywidualnymi mo˝liwoÊciami i po-
trzebami uczniów. Wielu z nich jednak bardzo lubi
wyst´powaç i z radoÊcià prezentuje na scenie efekty
swojej pracy. W Ognisku prowadzone sà te˝ zaj´cia
muzykoterapeutyczne, wykorzystujàce zabawy przy
muzyce, çwiczenia ruchowe i relaksacyjne. W ra-
mach Ogniska odbywajà si´ równie˝ zaj´cia muzycz-
ne w przedszkolu – dzieci majà rytmik´, a najzdol-
niejsze z nich ju˝ wtedy zaczynajà nauk´ gry na in-
strumencie.

Bardzo wa˝nym zadaniem Szko∏y i Ogniska jest
umuzykalnienie dzieci i uwra˝liwienie na pi´kno Êwia-
ta dêwi´ków, tak wa˝nego dla osób niewidomych.
Obecnie, kiedy poziom szkó∏ muzycznych cz´sto jest
mierzony liczbà dyplomów na konkursach i przes∏u-
chaniach oraz trudnoÊcià wykonywanych przez
uczniów utworów, taka wartoÊç, jak wra˝liwoÊç i mu-
zykalnoÊç, spada na dalsze miejsce. Zadaniem gro-
na pedagogicznego laskowskiej szko∏y jest podtrzy-
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mywanie wspania∏ych laskowskich tradycji – przy-
wracanie muzycznych priorytetów i wychowanie
uczniów Êwiadomych muzycznie, grajàcych z rado-
Êcià i z serca. 

Osiàgni´cia uczniów
M∏odzi instrumentaliÊci i wokaliÊci z Lasek sà

cz´sto zapraszani na wyst´py – swoje umiej´tnoÊci
prezentowali mi´dzy innymi w Pa∏acu Polskiej Akade-
mii Nauk w Jab∏onnie, w Pa∏acu Kultury i Nauki
w Warszawie czy podczas koncertu dla Fundacji Pol-
sat.

Uczniowie Szko∏y Muzycznej w Laskach biorà
tak˝e udzia∏ w przes∏uchaniach, festiwalach i konkur-
sach w kraju i za granicà. W grudniu 2004 r. duet
skrzypcowo-fortepianowy – Alicja Szymaƒska i Moni-
ka Woênialis – zdoby∏ trzecie miejsce na Konkursie
„Duettino” w Warszawie. W 2005 r. niewidomy auty-
styczny pianista, Maksymilian Chlewiƒski, jako jedy-
ny Polak, zosta∏ zaproszony do Japonii na Mi´dzyna-
rodowy Festiwal Pianistyczny dla Niepe∏nospraw-
nych, gdzie zosta∏ wyró˝niony nagrodà „Artistic pri-
ze”. W 2007 r. otrzyma∏ wyró˝nienie na III Mi´dzyna-
rodowym Konkursie Muzycznym dla Niewidomych
im. I.J. Paderewskiego w Lublinie. W tym samym ro-
ku zosta∏ zaproszony do Nowego Jorku, gdzie z oka-
zji Mi´dzynarodowego Dnia Osób Niepe∏nospraw-
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nych wystàpi∏ w siedzibie ONZ oraz Carnegie Hall.
Maksymilian i inni uczniowie biorà te˝ regularnie
udzia∏ w Powiatowym Konkursie Muzycznym w Sta-
rych Babicach, przywo˝àc nagrody i wyró˝nienia.
Zuzanna Osuchowska oraz Dominik Strzelec sà fina-
listami i laureatami Festiwalu Piosenki Zaczarowanej,
który organizuje Fundacja Anny Dymnej. W 2008 r.
Chór Szko∏y i Ogniska Muzycznego, pod kierunkiem
Martyny Drabik-Dziedziczak, otrzyma∏ II nagrod´ na
VII Festiwalu „Betlejem u Avetek”, co by∏o wielkim
sukcesem, zwa˝ywszy na fakt, ˝e w nowym sk∏adzie
zespó∏ pracowa∏ dopiero trzeci rok. Chór oraz
uczniowie instrumentaliÊci zapewniajà te˝ opraw´
muzycznà wszystkim laskowskim uroczystoÊciom. 

M∏odzi niewidomi muzycy sà z regu∏y ˝yczliwie
i ze zrozumieniem przyjmowani przez publicznoÊç
i jurorów. Zdarzajà si´ jednak nieliczne wyjàtki, jak
np. podczas obowiàzkowych przes∏uchaƒ uczniów
Szkó∏ Muzycznych Regionu Mazowieckiego CEA
w 2007 r., kiedy to uczennica klasy skrzypiec, Mile-
na Rot, zosta∏a nieklasyfikowana pomimo tego, ˝e
by∏a obecna i zagra∏a wymagany program (dosto-
sowany do swoich mo˝liwoÊci). Komisja t∏umaczy∏a
werdykt niemo˝noÊcià porozumienia si´ co do kry-
teriów oceny. Uwa˝am, ˝e decyzja ta by∏a dla
uczennicy krzywdzàca. Uzasadnienie oceny, a ra-
czej jej braku, dowodzi faktu, ˝e Êrodowisko mu-
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zyczne nie zawsze jeszcze wie, jak traktowaç niewi-
domych uczniów, którzy si∏à rzeczy wymagajà cza-
sem odr´bnych, choç nie ulgowych kryteriów.
O swoich doÊwiadczeniach mówi Anna Kuszaj, ab-
solwentka Szko∏y z 1998 r. (obecnie studentka Aka-
demii Muzycznej w Warszawie): „Na swojej muzycz-
nej drodze spotykam ró˝ne trudnoÊci; z niektórych
przedmiotów – najcz´Êciej ze wzgl´dów czysto
technicznych, np. Êpiewanie utworów liturgicznych
i chora∏u gregoriaƒskiego w zespole muzyki ko-
Êcielnej, czytanie utworów a vista na zaj´ciach
z czytania partytur – nie realizuj´ wymaganego pro-
gramu; mimo to ka˝dy z profesorów stara si´ dosto-
sowywaç wymagania do moich mo˝liwoÊci, oczywi-
Êcie nie obni˝ajàc poprzeczki, bo na to nie zgodzi-
∏abym si´ i ja. Studiowanie – pomimo ciàg∏ych pro-
blemów, z którymi musz´ si´ borykaç – przynosi mi
wiele satysfakcji i radoÊci. Cz´sto profesorowie po
prostu nie wiedzà, jak uczyç osob´ niewidomà i naj-
zwyczajniej w Êwiecie bojà si´, chocia˝ nie jestem
pierwszà osobà z dysfunkcjà wzroku na naszej
uczelni. Nie mieli dotychczas stycznoÊci z takimi
ludêmi jak ja i trzeba im daç troch´ czasu, aby
oswoili si´ z tà specjalnà sytuacjà. Ka˝dy z nas
przecie˝ zawsze chce wypaÊç jak najlepiej i trzeba
zrozumieç jednà czy drugà panià profesor, która,
nie znajàc mnie jeszcze zbyt dobrze, obawia si´,
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czy w∏aÊciwie przekazuje wiedz´; czy nie pope∏nia
jakichÊ b∏´dów. Ale ja uwa˝am, ˝e najwa˝niejsze
jest to, aby dawaç z siebie wszystko i nie daç si´
gorzej traktowaç lub nie pozwoliç na obni˝anie po-
ziomu wymagaƒ, tylko dlatego, ˝e nie widzi si´”
(O ˝yciu wpisanym… 2007).

Wspomniana ju˝ Anna Kuszaj ukoƒczy∏a Zespó∏
Szkó∏ Muzycznych im. J. Elsnera w Warszawie w kla-
sie organów i Êpiewu solowego, a obecnie jest stu-
dentkà Akademii Muzycznej w Warszawie (specjali-
zacja: muzyka koÊcielna oraz druga – kszta∏cenie
s∏uchu). W roku szkolnym 2007/2008 A. Kuszaj roz-
pocz´∏a prac´ jako nauczycielka kszta∏cenia s∏uchu
w laskowskiej Szkole Muzycznej.

Nauk´ gry na flecie w ∏ódzkiej Akademii Muzycz-
nej kontynuuje Rafa∏ Poppe. Agata Zakrzewska, pia-
nistka, jako pierwsza ukoƒczy∏a Szko∏´ Muzycznà
I stopnia równoczeÊnie ze Szko∏à Podstawowà i jako
pierwsza z naszych absolwentów ucz´szcza do Ogól-
nokszta∏càcej Szko∏y Muzycznej II stopnia w ZPSM im.
Gra˝yny Bacewicz w Warszawie, czyli do dziennego
gimnazjum muzycznego (W∏oskowicz 2007).

Mo˝na mieç tylko nadziej´, ˝e z up∏ywem lat, kie-
dy profesjonalnych niewidomych muzyków b´dzie
coraz wi´cej, kwestia podejÊcia do ich kszta∏cenia
b´dzie bardziej naturalna i w oczywisty sposób przyj-
mowana przez Êrodowisko muzyczne.
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Zakoƒczenie
Dobrze wykszta∏cony, utalentowany niewidomy

muzyk, nie ust´puje swoimi umiej´tnoÊciami widzàce-
mu artyÊcie, a czasem przewy˝sza go swojà wra˝liwo-
Êcià. Kszta∏cenie muzyczne odgrywa du˝à rol´
w kszta∏towaniu osobowoÊci niewidomych, rozwija ich
wra˝liwoÊç i poczucie pi´kna. Nauka gry na instru-
mencie wzmacnia te˝ poczucie w∏asnej wartoÊci, uczy
dyscypliny i wytrwa∏oÊci, co procentuje w dalszym ˝y-
ciu, a dla najzdolniejszych uczniów – jest szansà na
zdobycie zawodu. Przyk∏adem mogà byç drogi ˝ycio-
we by∏ych wychowanków Lasek, odnoszàcych sukce-
sy w zawodzie muzyka. Du˝a cz´Êç absolwentów
Szko∏y czynnie zajmuje si´ muzykà, a osiàgni´cia nie-
których zas∏ugujà na szczególnà uwag´.

18 wrzeÊnia 2008 r. Szkole Muzycznej I stopnia
dla Dzieci Niewidomych w Laskach nadano imi´
Edwina Kowalika. Podczas uroczystego koncertu wy-
stàpili: Aleksandra Kowalik-Burdzy i Maciej Burdzy –
córka i wnuk Patrona. Zebrani us∏yszeli tak˝e jego
g∏os oraz interpretacje utworów Fryderyka Chopina
z nagraƒ archiwalnych. Rok przed Êmiercià ten wybit-
ny pianista powiedzia∏: „Je˝eli powiem, ˝e muzyka
jest dla mnie wszystkim – to jeszcze b´dzie ma∏o. Bo
muzyka jest dla mnie mojà duszà” (Dybowski 2003).

Miejmy nadziej´, ˝e tak wspania∏y Patron, nie-
zwyk∏a osobowoÊç „Êwiata niewidomych i muzyki”,
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przyniesie szcz´Êcie uczniom laskowskiej Szko∏y.
Oby mieli jak najlepsze warunki rozwoju i motywacj´
do kszta∏cenia i doskonalenia si´ w dziedzinie, która
wzbogaca ˝ycie niewidomych jak ˝adna inna.
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V. NIEWIDOMI TWÓRCY – MI¢DZY
PROFESJÑ A SENSEM ˚YCIA

Ma∏gorzata Czerwiƒska

POLSCY NIEWIDOMI LITERACI 
OKRESU POWOJENNEGO 
– WYBRANE ZAGADNIENIA

Wprowadzenie
Wieloaspektowa problematyka twórczoÊci lite-

rackiej oraz ksià˝ki literackiej autorstwa osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià wzroku nie jest cz´stym obszarem
zainteresowaƒ badawczych. Niezwykle rzadko i bar-
dzo fragmentarycznie zajmujà si´ nià bibliolodzy, lite-
raturoznawcy, tyflopedagodzy, tyflopsycholodzy.
Przedmiotem rozwa˝aƒ (g∏ównie krytyczno-literackich)
staje si´ wy∏àcznie przy okazji wydawania indywidu-
alnych lub zbiorowych tomów prozy i poezji (np.
Oczyma wyobraêni 1984, Górski 1986, Przydzia∏ na
Êwiat 1993, Nyczaj 2007 a, b, c).

Poezja i proza osób niewidzàcych stanowià bo-
gaty materia∏ badawczy, lecz ma∏o doceniany i eks-
plorowany. Tymczasem aktywnoÊç twórcza osób
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z dysfunkcjà narzàdu wzroku i wynikajàcy z niej ma-
teria∏ literacki, stanowià interesujàcy i wartoÊciowy
obszar badawczy, zdatny do wieloaspektowych ana-
liz: bibliologicznych, tyflopedagogicznych, ale tak˝e
antropologicznych, filozoficzno-teologicznych, kultu-
roznawczych, psychologicznych.

Niewidomi literaci – rys socjodemograficzny
i bibliometryczny

Wielokierunkowe badania, oparte g∏ównie na anali-
zie bibliograficznej, analizie dokumentów, pozwalajà
odnotowaç (stan na wrzesieƒ 2008 r.) ogó∏em 460 osób
z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku, zajmujàcych si´ na
przestrzeni lat 1945-2008 twórczoÊcià literackà – spo-
radycznie lub systematycznie, na poziomie amator-
skim lub profesjonalnie. W grupie tej przewa˝ajà ko-
biety – 269 osób. Samoistne wydania ksià˝kowe majà
tylko 93 osoby, w tym 48 kobiet. Z grupy osób posia-
dajàcych ksià˝ki autorskie, 19 twórców nie ˝yje. Doro-
bek autorów (∏àcznie 454 wydania ksià˝kowe, w tym
187 prozatorskich) jest bardzo zró˝nicowany liczeb-
nie. Dorobek 21 osób ogranicza si´ do jednej autor-
skiej ksià˝ki. Najbogatszy dorobek, liczony iloÊcià wy-
danych pozycji (∏àcznie ze wznowieniami), posiadajà:
Stanis∏aw Leon Machowiak – 33 pozycje (w tym 3 pro-
zatorskie), Maksymilian Bart-Koz∏owski – 29 pozycji
(w tym 8 prozatorskich), Stanis∏aw Nyczaj – 23 pozy-



cje (w tym 6 prozatorskich), Halina Kuropatnicka-Sala-
mon – 21 pozycji (w tym 2 prozatorskie), Jan Piotr Gra-
bowski – 14 pozycji (w tym 3 prozatorskie), Jadwiga
Staƒczakowa – 14 pozycji (w tym 5 prozatorskich), An-
drzej Bartyƒski – 13 pozycji poetyckich, Jerzy Szczy-
gie∏ – 35 pozycji prozatorskich, Jan Kurczab – 22 po-
zycje prozatorskie, Bronis∏aw Mróz-D∏ugoszewski – 10
pozycji prozatorskich, Napoleon Mitraszewski – 10 po-
zycji prozatorskich.

Ksià˝ki niewidzàcych autorów publikowane sà
ogó∏em w 112 wydawnictwach, w tym w tak znanych
oficynach, jak: „Czytelnik” (np. J.P. Grabowski, Daniel
Kac, Micha∏ Kaziów, Zofia Ksià˝ek-Bregu∏owa,
S.L. Machowiak, J. Szczygie∏), „Ksià˝ka i Wiedza”
(np. J. Kurczab), Ludowa Spó∏dzielnia Wydawnicza
(np. J.P. Grabowski, M. Kaziów, B. Mróz-D∏ugoszew-
ski, S. Nyczaj, J. Szczygie∏, Celina Tatarkiewicz), „Na-
sza Ksi´garnia” (np. B. Mróz-D∏ugoszewski, J. Szczy-
gie∏), Paƒstwowy Instytut Wydawniczy (np. J. Staƒ-
czakowa, J. Szczygie∏), Wydawnictwo „Ossolineum”
(np. A. Bartyƒski, N. Mitraszewski), Wydawnictwo Li-
terackie (np. J. Kurczab, N. Mitraszewski, B. Mróz-
D∏ugoszewski), Wydawnictwo ZLP (np. S.L. Macho-
wiak). Edytorstwem ksià˝ek niewidomych autorów
zajmujà si´ tak˝e firmy wydawnicze zwiàzane ze Êro-
dowiskiem osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku: Za-
k∏ad Nagraƒ i Wydawnictw (np. Jaros∏aw Andrasie-
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wicz, D. Kac, M. Kaziów, Krystyna ¸agowska,
S.L. Machowiak, J. Staƒczakowa, J. Szczygie∏),
P.H.U. „Impuls” (np. Halina Kuropatnicka-Salamon,
Kazimiera Piekarczyk), Oficyna Wydawnicza „Ston 2”
(np. Ludwik Andrzejewski, Helena Dobaczewska-
Skonieczka, Józef Franczyk, Irena Hryncewicz-
Chlebna, Stanis∏awa Juszkiewicz, M. Bart-Koz∏owski,
H. Kuropatnicka-Salamon, S. Nyczaj, Barbara Penc,
Barbara Pulina-Wn´k, Kazimierz Sowirko, Janusz
W∏adys∏aw Szymaƒski, Józef Wawroƒ, Jan Wielgus,
Tatiana Wilczyƒska, Ewa Maria Wojtasik). Analizowa-
ny materia∏ literacki jest zró˝nicowany artystycznie;
pod wzgl´dem warsztatu artystycznego zawiera si´
w continuum od twórczoÊci amatorskiej – do w pe∏ni
profesjonalnej. 27 niewidzàcych autorów legitymuje
si´ przynale˝noÊcià do presti˝owych stowarzyszeƒ
twórczych – Zwiàzku Literatów Polskich lub Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich. Dysfunkcja narzàdu wzro-
ku wystàpi∏a u wi´kszoÊci autorów w dzieciƒstwie lub
wczesnej m∏odoÊci. Rozwa˝ajàc jednak problematy-
k´ twórczoÊci literackiej osób z niepe∏nosprawnoÊcià
wzroku, nale˝y równie˝ wspomnieç o tych autorach,
u których dysfunkcja wzroku wystàpi∏a w wieku pode-
sz∏ym, np. Maria Kuncewiczowa, Halina Auderska,
Hanna Muszyƒska-Hoffmannowa. Niepe∏nosprawni
wzrokowo autorzy majà zró˝nicowane wykszta∏cenie
– od zasadniczego zawodowego po wy˝sze humani-
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styczne (filologia polska, dziennikarstwo, historia).
W wi´kszoÊci przypadków debiuty literackie mia∏y
miejsce w wieku dojrza∏ym.

Na podstawie wywiadów otwartych i ankiet so-
cjodemograficznych, przeprowadzonych wÊród 40
autorów z grupy posiadajàcych co najmniej jednà
ksià˝k´ autorskà, nale˝y zauwa˝yç, ˝e autorzy ci
w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków mieszkajà
w miastach. Ich podstawowym êród∏em utrzymania
sà Êwiadczenia rentowe. Swojà sytuacj´ materialnà
oceniajà na poziomie „dostatecznym”. W wi´kszoÊci
przypadków potrzebna jest im pomoc osób widzà-
cych (g∏ównie jako lektorów i przewodników). WÊród
aktualnych potrzeb, wymieniajà potrzeb´ posiadania
„udêwi´kowionego” komputera lub zmodernizowa-
nia ju˝ posiadanego.

Krajowe Centrum Kultury PZN – dzia∏alnoÊç 
na rzecz niewidzàcych literatów

Autorów z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku cechujà
zró˝nicowane jakoÊciowo (np. pod wzgl´dem osobi-
stego zaanga˝owania) relacje ze Êrodowiskiem osób
niewidomych i reprezentujàcym t´ spo∏ecznoÊç –
Polskim Zwiàzkiem Niewidomych. 

Analizujàc dzia∏alnoÊç kulturalno-oÊwiatowà
PZN, mo˝na wskazaç na kilka istotnych przedsi´-
wzi´ç merytoryczno-organizacyjnych, np. dzia∏al-
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noÊç Klubu Literackiego „Szekla” przy Okr´gu PZN
w Chorzowie (1987-1998) (PodleÊny 2006), powo∏a-
nie Rady Kultury przy ZG PZN (1988 r.) (Uchwa∏a…
1988), dzia∏alnoÊç Klubu TwórczoÊci „˚ar” przy Ma-
zowieckim Okr´gu PZN (od 2000 r.) (Czerwiƒska
2007 c), dzia∏alnoÊç OKATiK przy Kujawsko-Pomor-
skim Okr´gu PZN (od 2007 r.). Niebagatelne znacze-
nie dla rozwijania aktywnoÊci twórczej niewidomych
w obszarze literatury – ma dzia∏alnoÊç czasopiÊmien-
nicza PZN (Czerwiƒska 1989, 2008).

W tym miejscu jednak warto zwróciç szczególnà
uwag´ na warsztatowà, wydawniczà i promocyjnà
dzia∏alnoÊç, powo∏anego w 1993 r. – Krajowego Cen-
trum Kultury PZN (KCK PZN) w Kielcach (Uchwa∏a…
1993).

W ofercie Centrum znajdujà si´ kilku-, kilkunasto-
dniowe turnusy – warsztaty literackie, prowadzone
przez profesjonalnych literatów, krytyków literackich
(np.: Stanis∏aw Mijas, Stanis∏aw Nyczaj, Andrzej Le-
nartowski, Jan Zdzis∏aw Brudnicki, Andrzej Bartyƒski,
Halina Kuropatnicka-Salamon).

Animowaniu twórczoÊci w obszarze „sztuki s∏o-
wa” s∏u˝à coroczne imprezy: „Âwi´to s∏owa”, „Eros
i muzy”, „Powroty do korzeni”, „Wigilijna biesiada li-
teracka”. 

„Biesiada literacka” jest okazjà do promocji lau-
reatów, og∏aszanych corocznie, konkursów „Ma∏ej
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formy literackiej”. Promowane sà równie˝ pokonkur-
sowe almanachy i wydawnictwa autorskie. 

Dzia∏alnoÊç wydawnicza Centrum, w przewa˝ajà-
cej mierze realizowana przez Oficyn´ Wydawniczà
„Ston 2”, obejmuje ∏àcznie 61 pozycji. Sà to tomiki
poetyckie, cz´sto debiutanckie, jak np. wydane
w 2007 r. ksià˝ki poetyckie H. Dobaczewskiej-Sko-
nieczki (2007) i E.M. Wojtasik (2007), publikacje pro-
zatorskie, np. K. Sowirko, J.W. Szymaƒskiego. W do-
robku wydawniczym KCK znajdujà si´ tak˝e antolo-
gie i almanachy, poczynajàc od wydanej w 1993 r.,
pierwszej tak obszernej antologii polskich pisarzy
niewidomych (Przydzia∏… 1993), a˝ po wielotomowe
ju˝ serie wydawnictw pokonkursowych z cyklu: „Ero-
tyki”, „JesteÊmy”, „Nasze wigilie”. 

„KUèNIA” – animacja twórczoÊci literackiej
WÊród licznych projektów, realizowanych przez

KCK PZN, szczególne znaczenie dla rozwijania ak-
tywnoÊci twórczej, w tym literackiej, mia∏ projekt
„Kuênia” – Warsztaty integracji spo∏eczno-zawodowej
niewidomych twórców i artystów. Zosta∏ zrealizowany
w latach 2006-2008 ze Êrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego pozyskanych przez PZN. Grupa
literacka liczy∏a 18 osób, o zró˝nicowanym poziomie
warsztatu i dorobku literackiego. W ramach projektu
odbywa∏y si´ zaj´cia warsztatowe, prowadzone
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przez krytyków literackich (np. S. Nyczaj,        J.Z.
Brudnicki), re˝ysera radiowego (Bohdana Gumow-
skiego), a tak˝e psychologów, animatorów i menage-
rów kultury itd. Organizowane by∏y tak˝e spotkania
autorskie z doÊwiadczonymi ju˝ literatami z kr´gu
kieleckiego Centrum i Oficyny Wydawniczej „Ston 2”
(K. Sowirko, J. Wawroƒ, M. Bart-Koz∏owski), a tak˝e
prezentacje twórczoÊci uczestników projektu. Wy-
miernym rezultatem ponad 2-letniej pracy sà ksià˝ko-
we debiuty poetyckie H. Dobaczewskiej-Skonieczki
(2007) i E.M. Wojtasik (2007) oraz 3 almanachy: pre-
zentujàcy dorobek poetycki (Wieczory… 2007), w za-
kresie dramatopisarstwa (Etiudy… 2007) i prozator-
ski (Impresje… 2007). 

Oryginalnym osiàgni´ciem „Kuêni” jest animacja
twórczoÊci dramaturgicznej wÊród niewidomych
twórców: jednoaktówki, pe∏nospektaklowe sztuki
dramatyczne, autorskie scenariusze widowisk, s∏u-
chowiska radiowe, sceniczne monologi, jak te˝ etiu-
dy filmowe (Etiudy… 2007).

Uda∏o si´ tak˝e zainteresowaç uczestników pro-
jektu twórczoÊcià prozatorskà. Jest to tym wi´kszy
sukces, majàc na uwadze wi´ksze zainteresowanie
niewidomych pisaniem poezji, jako ˝e w przypadku
dysfunkcji wzroku ∏atwiej jest u∏o˝yç i zapisaç „braj-
lem” na dyktafonie, na kartce du˝ymi literami czy na
komputerze wiersz, nied∏ugi poemat ni˝ nowel´,
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opowiadanie, gaw´d´, reporta˝ literacki, esej lub hu-
moresk´ prozà, tj. formà wymagajàcà – ju˝ z czysto
technicznych wzgl´dów – bardzo du˝ego wysi∏ku
i uporu. W ocenie samych autorów z niepe∏nospraw-
noÊcià wzroku, forma narracyjno-opisowa jest trud-
niejsza ni˝ poetycka (Nyczaj 2007 a).

Uczestnicy „Kuêni” byli motywowani przez S. Ny-
czaja postawami kilku pisarzy, którzy w ciàgu prawie
15 lat wspó∏pracy z kieleckim Centrum wyroÊli na
profesjonalnych prozaików i dziÊ legitymujà si´ po-
kaênym dorobkiem: J.W. Szymaƒski, K. Sowirko,
J. Wawroƒ, M. Bart-Koz∏owski.

Almanach „Impresje literackie” dowodzi, ˝e pro-
za niewidomych i s∏abowidzàcych autorów jest ze
wszech miar godna uwagi. Mo˝na w niej znaleêç
przede wszystkim bardzo wiele z ˝ycia, bo w∏aÊnie
autobiografia najcz´Êciej stanowi kanw´ dla narracji.
Mo˝na te˝ odnaleêç w niej nasze polskie, powik∏ane
losy (Nyczaj 2007 a).

Opowiadania El˝biety Kotras i Iwony Zieliƒskiej-
Zamory zaskakujà oryginalnym uj´ciem tematów
i wnikliwoÊcià psychologicznà. Napisane sà obrazo-
wo-refleksyjnym stylem.

Cieszy tendencja zdecydowanego odejÊcia od
moralistyki, do pozostawiania rozstrzygni´ç wy-
obraêni odbiorcy, któremu si´ tylko podpowiada, ni-
czego nie narzuca. Psychologiczne pog∏´bienie
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sprawia, ˝e i wspomnianà form´ stylistyczno-j´zyko-
wà znamionuje potoczystoÊç i sugestywnoÊç (Nyczaj
2007 a).

Odr´bny charakter majà gaw´dy, napisane gwa-
rà Êlàskà Teresy Jarasz, podlaskà – Krystyny Korol-
czuk czy Êwi´tokrzyskà – Lecha ¸ysaka. Sà one po-
mys∏owe, dowcipne, cz´sto dosadne w zwrotach
i wyra˝eniach. Pomys∏owoÊç wyra˝a si´ w doborze
tematyki, obmyÊlaniu zabawnych zdarzeƒ, a tak˝e
powiàzaniu rzeczywistoÊci realnej z fantastykà, co
przydaje im cech legendy bàdê ludowej przypowie-
Êci. Cenne jest to, ˝e wszystkie gaw´dy sà w pe∏ni
oryginalne, oparte na w∏asnych pomys∏ach (Nyczaj
2007 a).

Bezspornym osiàgni´ciem „Kuêni” jest wy∏onie-
nie kilku dobrze zapowiadajàcych si´ „pisarzy wst´-
pujàcych”, sprawnie ju˝ operujàcych wierszem, pro-
zà i formà dramaturgicznà. Niewàtpliwie na uwag´
zas∏ugujà literackie „poczynania” I. Zieliƒskiej-Zamo-
ry, E.M. Wojtasik, E. Kotras, H. Dobaczewskiej-Sko-
nieczki, Ireneusza Kaczmarczyka, Lecha ¸ysaka, Eu-
geniusza Brzozy. Powa˝nym niedopatrzeniem nato-
miast jest, i˝ staranne edytorsko publikacje „Kuêni”
– wydane przez KCK PZN, przy pomocy „AP Re-Me-
dia Sp. z o.o.” w Kielcach – nie posiadajà numerów
ISBN – co, niewàtpliwie, pomieszczonym w nich au-
torom nie otwiera szeroko „drzwi do literatury”.
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Nale˝y jeszcze dodaç, ˝e dorobek wydawniczy
„Kuêni” dope∏niajà: almanach poetycki „Korzenie Eu-
ropy” (2007) oraz publikacja poÊwi´cona aktywnoÊci
plastycznej osób niewidomych – „Barwy i kszta∏ty do-
tyku” (2007) – równie˝ pozbawione numeru ISBN. 

TwórczoÊç literacka – sens ˝ycia 
i samorealizacja

Stosunek do w∏asnej ekspresji twórczej jest cz´-
stym i obszernym polem tematycznym twórczoÊci li-
terackiej (zw∏aszcza poezji) niewidomych autorów,
co pozwala wnioskowaç, i˝ jest ona sensem ˝ycia
wielu z nich, wed∏ug rozumienia tego poj´cia przez
V.E. Frankla (1984), K. Dàbrowskiego (1979).

Przekonuje nas o tym, np. analiza poezji niewi-
dzàcych autorów zawarta w antologiach: „Przydzia∏
na Êwiat” (1993) i „Oczyma wyobraêni” (1984). 

Poetyckie zapisy zawierajà odniesienia do pracy
twórczej, aktu tworzenia, w których poeta jawi si´ ja-
ko „wyrobnik pióra”, „rzemieÊlnik s∏owa”: „S∏owa jak
t∏uste krowy idà na rzeê. Poeta-rzeênik ràbie strofy
byÊ czytelniku móg∏ jeÊç. (…) Poeta-rzeênik ràbie to-
porem zdanie po zdaniu, s∏owo po s∏owie. (…) Poeta
rzeênik tnie poezje. Sam jest jaroszem, mi´sa nie zje”
(Bartyƒski za: Przydzia∏… 1993); „Bior´ s∏owa za ro-
gi i wyprowadzam na poezji pastwisko, na jej szero-
kie b∏onie. Tak si´ tworzy. I d∏ugo stoj´ przy nich,
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z poczuciem odpowiedzialnoÊci. Majà byç dobrze
napasione, o Êwicie, o zorzy. Wi´c kiedy widz´ ju˝
wypchane ich boki, to wtedy odchodz´ od nich, jak
jaki czarownik, jak owcarz z uÊmiechem pastuszym.
Odchodz´ coraz dalej i dalej w melancholi´. I dotàd
w niej pozostaj´, a˝ znowu pe∏en twórczej duszy, wy-
chodz´ na spotkanie s∏owom” (Sieraj za: Oczyma…
1984); „Obok mnie magnetofon. Przyciskam klawi-
sze. Nape∏niam moim g∏osem ucho mikrofonu. Stop.
Wracam taÊm´. Naciskam inny klawisz. Teraz jest
nas dwie. Ta, która s∏ucha i sprawdza. I ta, która mó-
wi ze skrzynki. Piszemy razem wiersz” (Staƒczakowa
za: Oczyma… 1984).

Wyznania liryczne na temat warsztatu twórczego
warto uzupe∏niç przyk∏adowà wypowiedzià z otwarte-
go wywiadu pog∏´bionego: „Kiedy przylgnie do mnie
jakaÊ myÊl, obraz, sytuacja, cz´sto chodz´ z tym po-
mys∏em doÊç d∏ugo, obracam go na wszelkie sposo-
by. Próbuj´ go zapisaç najcz´Êciej brajlem, potem
dopiero nanosz´ w komputer. Wielokrotnie zmieniam
ten zapis, zanim ujawni´ go pierwszej osobie prywat-
nie, czy na spotkaniu kolegów-poetów” (Machowiak
2005).

Poetycka wypowiedê jest Êwiadectwem poczucia
misji i odpowiedzialnoÊci za s∏owo: „Mamo, twój syn
pisa∏ wiersze. O wielkiej mi∏oÊci, o ludzkoÊci, o lu-
dziach pi´knych i walecznych w imi´ prawoÊci. I có˝
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pozosta∏o z tego wszystkiego? Nic takiego? Nic ta-
kiego”. „(…) Nie ma oboj´tnej poezji. Wi´c trudê si´
poeto nad potrzebà s∏owa. I sk∏adaj wiersze, przesia-
ne ziarno. I pracuj strofy szorstkà d∏onià ch∏opa. Po
gospodarsku. Aby w naszej Polsce ten, co jà obsie-
wa, wiedzia∏, ˝e o jego sprawie brat poeta Êpiewa.
Aby w naszej Polsce rozumia∏ robotnik, ˝e poeta je-
go jest wierny pomocnik. Wi´c trudê si´ pieÊniarzu
i z pieÊnià dla ludzi wychodê na teatrum, aby w na-
szej Polsce duch si´ taki budzi∏, jak u Norwida w ide-
alnym fachu” (Bartyƒski za: Oczyma… 1984); „Dla-
czego pisz´? sobie? ludziom? Bogu? Przed bramà
nieba Anio∏ otwiera tom poezji. Boj´ si´, czy zrozu-
mie. To sà obrazy ziemi wys∏ane do Boga na adres
cz∏owieka”. „ (…) S∏owem potrafi´ wszystko. W nim
zamkn´∏o si´ wczoraj. Ono otworzy jutro. DziÊ zgas∏o
we mnie Êwiat∏o. Nocà êrenic zapal´ nawet serce ka-
mienia. Op∏yn´ wszystkie brzegi s∏owem – Êwiat∏em”
(Machowiak za: Przydzia∏… 1993); „Poeta porozumie-
wa si´ skrótami, pó∏s∏ówkami, metaforami w sosie na-
stroju i czuciem, i sercem, g∏osu drgnieniem” (Podle-
Êny za: Przydzia∏… 1993); „Napisaç taki wiersz, który
móg∏bym wystawiç przed dom. Jak drzewo. Albo
wiersz – cisz´, nie wype∏nionà jeszcze krzykiem wron
i t∏umu. Lub wiersz – widmo barw dla zapomnianych
oczu, wpatrzonych w kamieƒ umierajàcego miasta”
(Woliƒski za: Przydzia∏… 1993).
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Analizowana poezja zawiera zapisy Êwiadczàce
o zaspokajaniu przez nià potrzeby samourzeczywist-
nienia oraz wype∏nianiu funkcji integracyjnych: „I jak
szaleniec wiersz napisaç, ˝e kocham to wszystko na
Êlepo, czego nie widz´ wiosennie, jesiennie. (…) ˝e
kocham ten Êwiat mimo wielkiej nocy” (Bartyƒski za:
Przydzia∏… 1993); „RoÊnie we mnie inny wiersz. Od-
dzielajàcy twarz od cieni, liÊcie od drzew, ˝ycie od
Êmierci, poezj´ od s∏ów”. „ (…) moje wiersze – mowa
milczenia. Moje wiersze – zwyk∏e dni naszej bajki, za-
pisanej w zwierz´cych spojrzeniach. Moje wiersze –
szept dla wielkich uszu, og∏uszonych ciszà nocy. Mo-
je wiersze – pop´kana droga ˝ycia, drabina ku
próchniejàcym gwiazdom” (Woliƒski za: Przydzia∏…
1993); „JeÊli ci smutno i êle ci, idê tam, gdzie rodzi
si´ wyobraênia. A us∏yszysz trzask ∏amanych zdaƒ.
A us∏yszysz szelest wyrzucanych s∏ów. Ten obraz na-
zywajà poezjà” (Kuty∏o za: Przydzia∏… 1993); „Moje
wiersze to dzieƒ do dnia sk∏adany, to strumieƒ p∏ynà-
cy do strumienia s∏ów. Z wn´trza myÊli wyrasta roÊli-
na, pnie si´ w gór´, a gdy stanie si´, ukryj´ w jej cie-
niu twoje serce bijàce w rytm mojego wzrastania”
(Rosa za: Przydzia∏… 1993); „Wszystkie dni przemi-
n´∏y. Siódmego nie widzia∏em w∏asnych êrenic. Teraz
uciekam przed zbrodnià czarnà twarzà wiersza. Je-
steÊcie wi´ksi ode mnie tylko o Êwiat∏o” (Machowiak
za: Oczyma… 1984); „(…) Rozp∏ywajà si´ dêwi´ki
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przykrej rapsodii. Niosà si´ kaskadà w refleks uko-
chanej poezji, dajàcej spokój i radoÊç ˝ycia. Jest ze
mnà. Nie opuszcza mnie wÊród zawodów i radoÊci,
wÊród wiosen, jesieni i ch∏odów. WÊród ∏anów z∏o-
tych zbó˝ i ∏àk ukwieconych”. „ (…) Zawsze we mnie
jednakie serce i dusza. Ma jednà wad´ – do pisania
mnie zmusza. Nie jestem poetkà, jak inni uczeni.
A tylko wielbicielkà s∏owa pi´knego, barw, przyrody
i pióra. Milczàca, cicha samotnoÊç, s∏owa uwi´zione
w krtani, jednym spojrzeniem pragnà si´ wyzwoliç
i po∏àczyç z ciep∏ymi zdaniami, p∏ynàcymi swobod-
nie z ust oddalonych przestrzenià i czasem” (Siecie-
chowicz za: Oczyma… 1984). 

Wyznania poetyckie pozostajà zgodne z wypo-
wiedziami z wywiadu pog∏´bionego, np. S.L. Macho-
wiaka: „TwórczoÊç jest uzupe∏nieniem mojej niepe∏-
nosprawnoÊci, jest mocà na przeciwstawienie si´ lo-
sowi, jest dope∏nieniem ˝ycia. Ona czyni mnie pe∏no-
sprawnym i pomaga mi dzieliç si´ z innymi tym, co
posiadam. Jest mojà radoÊcià” (Machowiak 2005).

M. Bart-Koz∏owski natomiast wyznaje: „TwórczoÊç
jest dla mnie potrzebà wyra˝ania g∏´bokich, osobi-
stych uczuç, doznaƒ, emocji, prze˝yç. Jest formà wy-
ra˝ania stosunku do Êwiata, ludzi, otaczajàcej rzeczy-
wistoÊci. Jest sposobem na ˝ycie i na w∏asne miejsce
w Êwiecie. Jest przyjemnoÊcià obcowania z w∏asnymi
przemyÊleniami” (Bart-Koz∏owski 2006).
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Wielce znaczàce sà równie˝ s∏owa J.P. Grabow-
skiego. Poeta wyznaje: „Wiersze powstajà nagle,
bardzo cz´sto pod wp∏ywem inspiracji na pozór nie-
dostrzegalnymi zjawiskami, pod wp∏ywem uniesie-
nia, cz´sto iluminacji. Jestem wdzi´czny za to
OpatrznoÊci. Prawdà bowiem jest, ˝e pierwszy wers
jest nam dany od Boga, a nad pozosta∏ymi trzeba
niekiedy bardzo ci´˝ko popracowaç. Wbrew pozo-
rom, pisanie wierszy to bardzo trudne zaj´cie. Praca
literacka bowiem wymaga nie tylko talentu, natchnie-
nia, ale tak˝e wiedzy z ró˝nych dziedzin oraz dyscy-
pliny, koncentracji i pewnego dystansu do porusza-
nych tematów. (…) Zajmowanie si´ twórczoÊcià po-
etyckà, to stan pewnego nieustannego napi´cia, na-
wet niepokoju. Ca∏a rzecz polega na tym, aby te sta-
ny w ˝yciu poety nie znik∏y. (…) Czytelnik nie powi-
nien znaç zmagaƒ twórcy z materià j´zyka, z poszu-
kiwaniem formy dla treÊci, chyba ˝e jest to artystycz-
ne za∏o˝enie i temat ksià˝ki. Cieszy mnie jednak fakt,
gdy nad jakàÊ frazà, zdaniem lub myÊlà pracuj´ bar-
dzo d∏ugo, szukajàc najodpowiedniejszej formy,
a potem na przyk∏ad, gdy moje utwory czyta aktor,
brzmià one lekko, harmonijnie i jakbym je pisa∏... „ot
tak od niechcenia” (Poezja jako… 2002, Grabowski
2006).

Liryczne wyznania wskazujà na poziom samo-
wiedzy niewidzàcych autorów. W wypowiedzi lirycz-
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nej zawarte sà dojrza∏e odpowiedzi na pytania: Dla-
czego jestem? Jaki jestem? Jaka jest historia mojego
rozwoju? Czym si´ wyró˝nia obecny etap mojego ˝y-
cia? Do czego dà˝´? Ujawniona w twórczoÊci, boga-
ta samowiedza, pog∏´biana w „potyczkach” z rzeczy-
wistoÊcià, ma znaczenie osobotwórcze (autokreacyj-
ne) i integracyjne (wspiera relacje interpersonalne).

TwórczoÊç literacka autorów z niepe∏nosprawno-
Êcià wzroku w du˝ej mierze zatem przyczynia si´ do
zaspokajania najwa˝niejszej z ludzkich potrzeb – po-
trzeby samorealizacji (Maslow 1986, 1990, Czerwiƒ-
ska 2003 a, b, 2004, 2005, 2006 a, b, 2007 a, b).

Zakoƒczenie
Rozwa˝ania niniejsze sà zaledwie wyborem za-

gadnieƒ z rozleg∏ej, interdyscyplinarnej problematyki
ksià˝ki literackiej i jej niepe∏nosprawnego wzrokowo
autora, obj´tej kilkuletnimi ju˝, wielokierunkowymi
badaniami (np. Czerwiƒska 2003 a, b, 2004, 2005,
2006 a, b, 2007 a, b, c). 

U podstaw owych dociekaƒ badawczych znajdu-
jà si´ podstawowe za∏o˝enia: ksià˝ka literacka auto-
rów z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku spe∏nia wa˝ne
funkcje spo∏eczne – zw∏aszcza rehabilitacyjne i inte-
gracyjne – wobec samych autorów, jak i czytelników;
kultura ksià˝ki literackiej autorów z niepe∏nosprawno-
Êcià wzroku ma stymulatory i inhibitory swojego roz-
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woju – umiejscowione w obszarach: autorzy – dzie∏a
– obieg spo∏eczny; istotny wp∏yw na kszta∏towanie
si´ kultury ksià˝ki literackiej autorów z niepe∏no-
sprawnoÊcià wzroku ma Polski Zwiàzek Niewido-
mych, a tak˝e fundacje i stowarzyszenia dzia∏ajàce
na rzecz aktywnoÊci twórczej osób niepe∏nospraw-
nych.

Rozwa˝ania (naukowe, krytyczno-literackie)
nad twórczoÊcià autorów z niepe∏nosprawnoÊcià
wzroku muszà byç nade wszystko – obiektywne,
tzn. wolne od etykietowania i fa∏szywie rozumiane-
go protekcjonizmu (Czerwiƒska 2007 a, b). „Przyka-
zaniem” dla badaczy i krytyków winny staç si´ s∏o-
wa J.P. Grabowskiego: „W sztuce nie ma, nie powin-
no byç ˝adnej i dla nikogo taryfy ulgowej. Wa˝ny
jest efekt koƒcowy, czyli np. wiersz, a nie, czy go
napisa∏ twórca niewidomy, chory na serce itp.” (Po-
ezja jako… 2002).
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Hanna Milewska

POLSCY NIEWIDOMI MUZYCY – WYBRANE
SYLWETKI TWÓRCZE OKRESU 
POWOJENNEGO

Wprowadzenie
Chocia˝ wÊród niewidomych odsetek osób uta-

lentowanych muzycznie jest wy˝szy ni˝ w ca∏ej popu-
lacji (Yamazaki 2000), w Polsce niewiele osób zdoby-
wa wy˝sze lub choçby Êrednie wykszta∏cenie muzycz-
ne, a jeszcze mniej – wykonuje zawód artysty muzyka.
Sk∏ada si´ na to wiele przyczyn: brak pedagogów
sk∏onnych podjàç trud prowadzenia niewidomego
ucznia (istniejà tylko dwie szko∏y muzyczne I stopnia
dla dzieci niewidzàcych – w Krakowie i w Laskach k.
Warszawy), ograniczony dost´p do nut i podr´czni-
ków brajlowskich (t´ luk´ próbuje wype∏niç Towarzy-
stwo Muzyczne im. Edwina Kowalika), brak propozycji
sta∏ego zatrudnienia dla niewidomych osób o wy-
kszta∏ceniu muzycznym, niewiele mo˝liwoÊci koncer-
towania i wydawania p∏yt (aktywnoÊç Towarzystwa im.
Edwina Kowalika jest zaledwie kroplà w morzu po-
trzeb) (Jakubowska 2008, Kozyra 2008).

Trzeba jednak przypomnieç, ˝e idea kszta∏cenia
muzycznego niewidomych dzieci i m∏odzie˝y si´ga
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okresu mi´dzywojennego, a jej krzewicielami byli
niewidomi muzycy-pedagodzy: W∏odzimierz Dolaƒ-
ski i W∏odzimierz Bielajew, a po wojnie do∏àczyli do
nich Leon Gronek, Stefania Skibówna, Blanka Wàsa-
lanka, Henryk Wereda, Andrzej Andraszewski – by
wymieniç tylko niektóre nazwiska. 

Edwin Kowalik, znakomity pianista, a tak˝e redak-
tor prasy i nut brajlowskich, marzy∏ o zorganizowaniu
agencji artystycznej dla niewidomych muzyków. Jego
marzenie do dziÊ si´ nie spe∏ni∏o. Krajowe Centrum
Kultury Polskiego Zwiàzku Niewidomych w Kielcach
(KCK PZN) uznaç mo˝na zaledwie za namiastk´ takiej
instytucji, bowiem zajmuje si´ ono wszelkimi dziedzi-
nami aktywnoÊci artystycznej niewidomych – muzykà,
plastykà, teatrem, literaturà, taƒcem, przy czym nacisk
k∏adziony jest na twórczoÊç amatorskà. Niemniej kilka
inicjatyw KCK PZN (koncerty promocyjne, Turniej Po-
ezji Âpiewanej, warsztaty) zas∏uguje na uwag´. Du˝e
nadzieje mo˝na wiàzaç z programem „Kuênia”, zreali-
zowanym przez PZN ze Êrodków Unii Europejskiej.
Dwuletni cykl zaj´ç mia∏ przygotowaç niewidomych ar-
tystów, w tym muzyków, do poruszania si´ na rynku
pracy.

Wybrane sylwetki niewidomych muzyków 
Niewidomi wykonawcy specjalizujà si´ w ró˝nych

gatunkach muzycznych: muzyce powa˝nej, jazzie, po-
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pie, folku, muzyce religijnej, poezji Êpiewanej. W pol-
skiej kulturze powojennej niewàtpliwie najwi´kszy suk-
ces odniós∏ Edwin Kowalik (1928-1997). W siódmym ro-
ku ˝ycia przesta∏ widzieç. Edukacj´ muzycznà rozpo-
czà∏ w Zak∏adzie dla Niewidomych w Laskach, po woj-
nie uczy∏ si´ w Êredniej szkole muzycznej w ¸odzi, pod
kierunkiem W∏adys∏awa K´dry. Ukoƒczy∏ z wyró˝nie-
niem Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏´ Muzycznà w ¸odzi,
w klasie Marii Wi∏komirskiej. Zosta∏ laureatem kilku mi´-
dzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. otrzy-
ma∏ wyró˝nienie na V Konkursie Chopinowskim. W∏a-
Ênie subtelne, eleganckie interpretacje muzyki F. Chopi-
na sta∏y si´ wizytówkà E. Kowalika. Pisa∏ te˝ wiersze,
komponowa∏ drobne utwory, by∏ za∏o˝ycielem i redakto-
rem naczelnym pisma dla niewidomych „Magazyn Mu-
zyczny” (1959-1994). Dzie∏em ˝ycia E. Kowalika by∏o
opublikowanie brajlowskiej wersji nut wszystkich kom-
pozycji F. Chopina. E. Kowalik (tak jak przed nim niewi-
domy pianista w´gierski, Imre Ungar) udowodni∏ ca∏à
swojà biografià, ˝e w obszarze muzyki niewidomi mogà
dorównaç widzàcym, a poprzez dêwi´ki – „widzieç”.

SpoÊród Êpiewaków wykonujàcych muzyk´ kla-
sycznà, najbardziej znanà postacià jest Ryszard
Gruszczyƒski (1912-2001). Utalentowany plastycz-
nie, straci∏ wzrok w wieku osiemnastu lat. Dzi´ki od-
krytym zdolnoÊciom muzycznym, na nowo znalaz∏
sens ˝ycia. By∏ absolwentem warszawskiego konser-
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watorium (profesor: Maria Koz∏owska). Koncertowa∏
w kraju i za granicà (m.in. u boku Lily Pons i Beniami-
na Gigli). Wzià∏ udzia∏ w wielkim koncercie dla ONZ,
zorganizowanym przez Kongres S∏owian w USA
(1946 r.). Opanowa∏ imponujàcy repertuar arii i pieÊni
w ró˝nych j´zykach, a jego interpretacje cechujà:
perfekcja i emocjonalnoÊç. Swoim Êpiewem os∏ania∏
akcje polskiego podziemia podczas okupacji. Po
wojnie by∏ solistà Filharmonii Narodowej, zajmowa∏
si´ te˝ pedagogikà (Gawa∏kiewicz 1993).

Jolanta Kaufman nale˝y do najciekawszych Êpie-
waczek Êredniego pokolenia. Powa˝na wada wzroku
sprawia, ˝e nie mo˝e korzystaç z nut podczas kon-
certów, nie widzi dyrygenta, a swoich partii uczy si´
z silnie powi´kszonych nut czarnodrukowych. Ukoƒ-
czy∏a z wyró˝nieniem Akademi´ Muzycznà w Pozna-
niu (1984 r.). Jest laureatkà I Konkursu Wokalnego
im. S. Moniuszki. Koncertowa∏a w Europie, Ameryce
Pó∏nocnej i Australii. Specjalizuje si´ w repertuarze
oratoryjnym i pieÊniarskim. Ma pi´kny, jasny, „aniel-
ski” sopran o czystej intonacji i nieskazitelnej dykcji,
a z jej interpretacji (choçby na p∏ycie „Album lirycz-
ny”) bije radoÊç, pogoda, bezpretensjonalnoÊç.

Do cenionych Êpiewaków, wyst´pujàcych z reci-
talami w kraju i za granicà, nale˝à te˝ Wies∏aw Paw-
lak (tenor, zwany „Kiepurà ze Zgierza”), Armand Pe-
rykietko (baryton), Janusz Kowalski (baryton).
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Zespo∏em wokalnym o najwi´kszych osiàgni´ciach
i mo˝liwoÊciach interpretacyjnych – jest chór kameralny
„Signum”, pod kierunkiem Heleny Jakubowskiej. Po-
wsta∏ on w 2000 r. w wyniku przekszta∏cenia chóru
„Cantores Martinenses Senza Battuta”, prowadzonego
w latach 1974-2000 przez organist´ i kompozytora, Sta-
nis∏awa G∏owackiego. W repertuarze „Signum” znajdu-
je si´ ponad 600 utworów – religijnych, staropolskich,
patriotycznych, ludowych (pieÊni, msze, oratoria). Ze-
spó∏ Êpiewa w klasycznym uk∏adzie czterog∏osowym,
z podwójnà obsadà poszczególnych g∏osów. Poniewa˝
znaczna cz´Êç utworów wykonywana jest a cappella
i bez dyrygenta, wymaga to od Êpiewaków wielkiej dys-
cypliny, koncentracji, precyzji i zgrania. „Signum” jest
laureatem festiwali muzyki chóralnej, a jego dyskografia
obejmuje dziewi´ç kaset i p∏yt CD, w tym cenne premie-
rowe nagrania „Mszy Âwi´tej” Józefa Furmanika i „Pasji
wed∏ug Êw. Mateusza” Stanis∏awa G∏owackiego. Patro-
nat nad zespo∏em obj´∏o Towarzystwo Muzyczne
im. Edwina Kowalika. 

Z instrumentalistów – wymieniç trzeba Remigiusza
Szumana (gitara klasyczna), Marka Mielnika (organy),
Marka Andraszewskiego (klarnecista, uprawia muzyk´
crossover; gra równie˝ na fortepianie).

Autorytety muzyczne zauwa˝y∏y te˝ talent trójki bar-
dzo m∏odych muzyków, jeszcze uczniów: pianistów –
Patryka Matwiejczuka, Agnieszki Wareckiej i Maksymilia-
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na Chlewiƒskiego oraz organistki i Êpiewaczki, Anny Ku-
szaj (studentki kierunku muzyka koÊcielna Akademii Mu-
zycznej  w Warszawie). Oby starczy∏o im si∏ i konsekwen-
cji w pracy nad technikà i repertuarem, oby spotkali na
swojej drodze pomocnych i ˝yczliwych ludzi, którzy da-
dzà im szans´ pokazania, ile sà warci jako artyÊci.

WÊród niewidomych muzyków jazzowych najwi´k-
szy rozg∏os zdoby∏ Mieczys∏aw Kosz (1944-1973), a do
stworzenia legendy przyczyni∏y si´ te˝ niejasne okolicz-
noÊci jego Êmierci (k∏opoty osobiste, upadek z okna).
Pochodzàcy z lubelskiej wsi artysta, straci∏ wzrok
w dzieciƒstwie. Gry na fortepianie uczy∏ si´ w Krakowie,
najpierw w podstawowej szkole muzycznej dla dzieci
niewidomych, a nast´pnie w liceum muzycznym. Zade-
biutowa∏ w trio jazzowym z basistà Bogdanem Wellsem
i perkusistà Wiktorem Perelmutterem. Pierwsze nagra-
nia radiowe (1967 r.) otworzy∏y mu drog´ na festiwal
„Jazz Jamboree” i inne presti˝owe imprezy jazzowe
(np. w Montreux w Szwajcarii). Najcz´Êciej wyst´powa∏
w trio (m.in. z saksofonistà Janem Ptaszynem Wróblew-
skim i perkusistà Czes∏awem Bartkowskim), ale równie˝
solo lub w duecie z wokalistkà Mariannà Wróblewskà.
Na jego styl najwi´kszy wp∏yw wywar∏ Bill Evans.
W kompozycjach M. Kosza s∏ychaç inspiracje muzykà
romantycznà i folklorem. Jego p∏yty to kamienie milowe
historii polskiego jazzu. DwadzieÊcia edycji (poczàwszy
od 1974 r.) mia∏ Festiwal Pianistów Jazzowych im. Mie-
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czys∏awa Kosza w Kaliszu, a Poczta Polska uczci∏a pa-
mi´ç jazzmana wydaniem specjalnego znaczka (Ency-
klopedia Muzyki… 1995, Karpiƒski 1990). 

Pianista, kompozytor i aran˝er Janusz Skowron (ur.
1957 r.) gra zarówno na fortepianie klasycznym, jak na
elektronicznych instrumentach klawiszowych. Absol-
went klasy organów szko∏y muzycznej II stopnia, ju˝ ja-
ko uczeƒ wspó∏pracowa∏ z zespo∏em perkusisty Kazi-
mierza Jonkisza. Wchodzi∏ w sk∏ad s∏ynnego tria „String
Connection” Krzesimira D´bskiego i zespo∏u „Walk
Away”. Jest cenionym muzykiem studyjnym, wspó∏two-
rzàcym sukcesy gwiazd polskiej piosenki. W plebiscy-
tach miesi´cznika „Jazz Forum” pi´ciokrotnie zwyci´˝y∏
w kategoriach instrumentalistów klawiszowych.

Bronis∏aw Harasiuk jest laureatem Konkursu Woka-
listów Jazzowych w ZamoÊciu w 1992 r. Dysponuje
rzadkim rodzajem g∏osu – tenorem altowym, gra rów-
nie˝ na gitarze. Wspó∏pracowa∏ z formacjami tak zna-
nych jazzmanów, jak Henryk Majewski i Henryk MiÊkie-
wicz. Z triem Bogdana Ho∏owni nagra∏ p∏yt´ ze standar-
dami jazzowymi „As Time Goes By”.

Tadeusz Golachowski (1954-2008) ukoƒczy∏ z wy-
ró˝nieniem Akademi´ Muzycznà we Wroc∏awiu. Jako
saksofonista klasyczny wyst´powa∏ z orkiestrami sym-
fonicznymi, jednak jego najwi´kszà pasjà by∏ jazz. W la-
tach 80. wchodzi∏ w sk∏ad zespo∏u „Teddy Bear”. Prawie
dwie dekady gra∏ w duecie z gitarzystà Januszem Kone-
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fa∏em. Na p∏ycie „Between Samba and Jazz” prezentu-
je si´ jako Êwietny instrumentalista (gra równie˝ na in-
strumentach klawiszowych), pomys∏owy aran˝er, a tak-
˝e autor tekstów i wokalista.

Najbardziej znanà polskà wspó∏czesnà niewidomà
interpretatorkà poezji Êpiewanej jest Ewa B∏och. Absol-
wentka wydzia∏u wokalnego szko∏y muzycznej II stop-
nia (profesor: Zdzis∏aw Skwara), jest laureatkà presti˝o-
wego festiwalu Olsztyƒskie Spotkania Zamkowe. Âpie-
wa piosenki skomponowane przez siebie, do tekstów
takich poetów, jak: K.I. Ga∏czyƒski, A. Kamieƒska, K.
Wojty∏a. Ma w repertuarze recitale z pieÊniami na po-
szczególne okresy roku liturgicznego, jak równie˝ arie
i pieÊni kompozytorów baroku, klasycyzmu i romanty-
zmu. Jej artystycznà wizytówkà jest p∏yta „A ja ˝yj´”.

Do wyró˝niajàcych si´ osobowoÊci na estradzie
poezji Êpiewanej nale˝y te˝ Wies∏awa Stolarczyk, która
sama komponuje muzyk´ i pisze refleksyjne teksty, a na
co dzieƒ pracuje w teatrze. Wyst´powa∏a m.in. z Grze-
gorzem Turnauem. Nagra∏a autorskà p∏yt´ „Uczyƒ wia-
ry cud”.

Wyst´py w programach telewizyjnych przynios∏y
popularnoÊç Karolinie Perdek, wykonawczyni poezji
Êpiewanej i melodyjnych ballad, z towarzyszeniem gita-
ry. Karolina niedawno ukoƒczy∏a, jako pierwsza niewi-
doma studentka, kierunek dyrygentura chóralna Akade-
mii Muzycznej w Warszawie. 
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Zakoƒczenie
Jako podsumowanie tego krótkiego i z koniecz-

noÊci wybiórczego przeglàdu polskich niewidomych
muzyków, zacytujmy s∏owa Jolanty Kaufman, które,
miejmy nadziej´, wyra˝ajà nie tylko jej doÊwiadcze-
nia: „Z satysfakcjà mog´ powiedzieç, i˝ zawsze by-
∏am traktowana przez dyrygentów na równi z artysta-
mi widzàcymi. S∏aby wzrok nie jest przeszkodà nie
do pokonania. Je˝eli mi´dzy artystami istnieje dobre
porozumienie, wyczuwajà si´ oni równie˝ na wielu in-
nych p∏aszczyznach. Jestem przekonana, i˝ w∏aÊnie
to, ˝e nie korzystam z nut w czasie koncertu, poma-
ga mi pe∏niej wniknàç w g∏´bi´ utworu. Odkrywam
i wydobywam z niego bardzo osobiste treÊci, a dzie-
làc si´ nimi ze s∏uchaczami, odczuwam specyficznà
wi´ê zarówno ze wspó∏wykonawcami, jak i publicz-
noÊcià – wszak mojà mowà jest Êpiew” (Kaufman
2003).
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Marian Rumin

DOTYKAJÑC WIDZENIA. W KR¢GU 
PROBLEMÓW SZTUK WIZUALNYCH 
U NIEWIDOMYCH 

Czy mo˝liwe jest uprawianie twórczoÊci plastycz-
nej, czyli z istoty swej wizualnej, przez ludzi pozbawio-
nych mo˝liwoÊci widzenia ca∏kowicie lub znacznie?
Pytanie wydaje si´ byç retoryczne, gdy˝ odpowiedê
narzuca si´ sama przez si´ i zdaje si´ mieÊciç w sobie
negatywne stwierdzenie. A jednak przez trzy lata suk-
cesywnie przeprowadza∏em zaj´cia dydaktyczne
z grupà osób niewidomych lub s∏abowidzàcych w ra-
mach ogólnopolskiego programu „Kuênia”, prowa-
dzonego przez Krajowe Centrum Kultury PZN w Kiel-
cach. Program ten – realizowany w kilku dziedzinach
artystycznych: muzycznej (Widzieç muzykà… 2007),
plastycznej (Barwy i kszta∏ty… 2007), literackiej (Wie-
czory poetyckie… 2007, Impresje literackie… 2007)
i integrujàcej, scenicznej (Etiudy sceniczne… 2007) –
pozwala∏ nie tylko na odszukiwanie specyfiki uzdol-
nieƒ poszczególnych uczestników, ale i na obserwa-
cje, w jakich dziedzinach jest mo˝liwa realizacja auto-
rów z „wizualnymi przypad∏oÊciami”, wedle zasady
poszukiwania sposobów pe∏nego, efektywnego funk-
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cjonowania ludzi twórczych, zgodnie z ich indywidual-
nym wyobra˝eniem sposobu na aktywne ˝ycie i ma-
rzeniami (Rumin 2007).

Rozwa˝ania na temat dzia∏alnoÊci artystycznej,
czy szerzej twórczej osób niewidomych w obszarze
sztuk plastycznych – z istoty swej wizualnych – nale-
˝a∏oby rozpatrywaç w kontekstach: edukacji, tworze-
nia, ich efektów czyli twórczoÊci i wreszcie efektu
w odbiorze spo∏ecznym.

„KUèNIA” – uwagi o edukacji plastycznej 
niewidomych

Ju˝ na pierwszym spotkaniu w ramach zaj´ç pla-
stycznych, ku memu zaskoczeniu, niektórzy uczestni-
cy prezentowali swoje „wyroby artystyczne”, wprowa-
dzajàc w zdumienie i zaciekawienie i mnie, i innych
uczestników spotkaƒ, wspó∏towarzyszy z problemami
wzroku, ˝e mo˝na tworzyç rzeczy, nie widzàc ich bàdê
tylko w znikomym stopniu je postrzegajàc. Jak to jest
mo˝liwe? Zapewne w ró˝nych dziedzinach artystycz-
nych rozmaicie to si´ realizuje. NiepewnoÊç twórcza
jednak by∏a szczególna w grupie uczestników plasty-
ków i doÊç silnie zwiàzana by∏a z ich kondycjà mo˝li-
woÊci postrzegania otoczenia. Pi´kny obraz strach do-
tknàç, by si´ nie rozpad∏. Strach nawet spojrzeç, by si´
nie rozp∏ynà∏. Jednak bardziej dominujàcym odczu-
ciem, dajàcym si´ dostrzec w czasie spotkaƒ, ju˝ po-
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za procesem wprowadzania w Êwiat aktywnoÊci arty-
stycznej, w bezpoÊrednim kontakcie z autorami – by∏
l´k czy niepokój, wynikajàcy ze skrywanej potrzeby
w∏aÊciwego odnalezienia si´ poÊród innych. Ten l´k
w miar´ kolejnych spotkaƒ zosta∏ oswojony. Zastàpi∏a
go twórcza ciekawoÊç „innego”.

Mo˝e dlatego intencjà organizowania spotkaƒ
warsztatów „Kuênia” by∏o m. in. przysposobiç naj-
zdolniejszych z kr´gu niewidomych i niedowidzà-
cych – co jest prawdziwym ewenementem – do indy-
widualnej dzia∏alnoÊci twórczo-zawodowej, czyli do
samodzielnego radzenia sobie, pomimo niepe∏no-
sprawnoÊci, w warunkach trudnej rynkowej konku-
rencji (Nyczaj 2007). Owe przysposobienie nie by∏o li
tylko natury techniczno-zawodowej, ale te˝ psycho-
logicznej, w którym istotnà rol´, jako medium, spe∏-
niaç powinna twórczoÊç artystyczna zarówno po-
przez rozwini´cie umiej´tnoÊci, jak i poszerzenie
wra˝liwoÊci. Ju˝ na etapie wst´pnych zaj´ç nale˝a∏o
za∏o˝yç, ˝e twórczoÊç, oparta na innych zmys∏ach
ani˝eli wzrok, „∏atwiej” jest mo˝liwa do realizacji
przez s∏abowidzàcych, ˝e bardzo przydatne jest uak-
tywnienie innych zmys∏ów pomocnych, szczególnie
zmys∏u dotyku w realizacjach manualnych i prze-
strzennych, np. w rzeêbie, ale tak˝e w tkaninie lub
tkackopodobnych formach (jak np. wiklinowe kszta∏-
towanie), czyli w tych dziedzinach, gdzie wartoÊci do-
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tykowe, chaptyczne, sà szczególnie wa˝ne, arty-
stycznie konstytutywne. åwiczenia plenerowo-warsz-
tatowe i spotkania samokszta∏ceniowe, dodatkowo
stymulowane kole˝eƒskimi zauroczeniami i korekta-
mi instruktorów, da∏y w efekcie artystyczny obraz ja-
ko wyraz w∏asnych mo˝liwoÊci techniczno-technolo-
gicznych, talentu powoli rozwijanego, wspieranego
zaciekawieniem tajemniczych do tej pory arkanów
sztuki i przesuni´cie granic w∏asnych mo˝liwoÊci
(Rumin 2007). Interesujàce by∏o obserwowanie po-
wolnego wyrównywania rozpi´toÊci manualnych
i mentalnych sprawnoÊci plastycznych poszczegól-
nych uczestników warsztatów, którzy na starcie ró˝-
nili si´ poziomem przygotowania (od absolwentów li-
ceum plastycznego – po plastycznych samouków).

Formy plastycznego wyrazu
Mówiàc o podstawowych formach plastycznego

wyrazu, szczególnie preferowanych przez niedowi-
dzàcych na etapie tworzenia przez nich prac pla-
stycznych, pragn´ zwróciç uwag´ na widoczne au-
torskie modyfikacje obrazowania otaczajàcej i w∏a-
snej, wewn´trznej rzeczywistoÊci, na inne roz∏o˝enie
akcentowania niektórych Êrodków plastycznych.
W malarstwie daje si´ zauwa˝yç charakterystyczny
wzrost kontrastu barw – i to zarówno w ramach gamy
kolorystycznej, jak te˝ ich walorowego nasycenia
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(Êciemnianie i rozjaÊnianie). Plamy barwne sà do-
k∏adniej dookreÊlane bàdê poprzez ich wyraziste
kszta∏ty, bàdê poprzez dodatkowe podkreÊlanie kon-
turem. Cz´ste jest ∏àczenie technik malarskich z ry-
sunkowymi. W czystym rysunku daje si´ zauwa˝yç
dwa ulubione sposoby budowania obrazu: poprzez
rysowanie zaciemnionych p∏aszczyzn (iluzja prze-
strzeni) dla wydobycia resztek Êwiat∏a i oddania wra-
˝enia z ich postrzegania, i poprzez rysowanie profili
form, kraw´dzi przedmiotów dla zobrazowania wie-
dzy o nich. W pierwszym przypadku rysunki sà bar-
dziej malarskie, tworzone z wra˝liwoÊci odczuç, do-
znaƒ i resztek widzenia, w drugim przypadku mamy
do czynienia z uwiarygodnianiem wiedzy o rzeczywi-
stoÊci, najcz´Êciej tej zapami´tanej, ale te˝ warszta-
towym popisem mo˝liwoÊci odtwórczych, które po-
tocznie uto˝samiane sà z plastycznym utalentowa-
niem.

Tematyka i motywy
Tematyka i ulubione motywy tworzonych prac,

aczkolwiek ró˝norodne, skupiajà si´ na: malarskich
i rysunkowych krajobrazach, malowanych i rzeêbio-
nych portretach osób przywo∏ywanych na wiecznà
rzeczy pamiàtk´, scenach rodzajowych, w których
chcia∏oby si´ uczestniczyç, wizerunkach po˝àda-
nych, przepe∏nionych mi∏oÊcià, wymiennie przemie-
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szanych z erotykà. W krajobrazach dominuje upra-
gniona rozleg∏oÊç przestrzeni, si´gania, gdzie wzrok
nie si´ga.

Walory twórcze i artystyczne
Na podstawie powsta∏ych prac plastycznych i re-

fleksji wynik∏ych z omawiania ich podczas spotkaƒ
z autorami, pomijajàc ju˝ ich charakter instrukta˝o-
wo-zawodowy i techniczno-technologiczny, chcia∏-
bym wyró˝niç walory twórcze i artystyczne, a poÊród
nich dwa aspekty przedstawiania Êwiata: realnego
i wyobra˝onego. Ten pierwszy bywa zazwyczaj uka-
zywany przez uczestników warsztatów jako zapami´-
tany z czasów wizualnego postrzegania, drugi – jako
Êwiat odtwarzany z zas∏yszanych opowieÊci o nim,
szczególnie w sytuacjach niewidzenia od zawsze.
W ka˝dym jednak przypadku olbrzymià rol´ odgrywa
tu proces wyobra˝ania sobie kreowanego obrazu
(obrazowania) czegoÊ lub kogoÊ, nawet w sytuacji
realistycznego kszta∏towania (odtwarzania), albo-
wiem zazwyczaj dla niewidomych (i nie tylko) sen-
sem powstawania prac jest budowanie nowej rzeczy-
wistoÊci, a nie odtwarzanie tej otaczajàcej. Autorzy
o bardzo zindywidualizowanej postawie wobec oto-
czenia, charakterystycznej dla Êwiata sztuki, poprzez
swà aktywnoÊç, sublimujà realnoÊç albo tworzà no-
wà. Nie zadowala ich proste powtarzanie tego, co ist-
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nieje, a co uwa˝ajà za dalece niedoskona∏e, patrzàc
nawet przez pryzmat swej niedoskona∏oÊci. Ârod-
kiem do budowania wyobra˝onego jest dla nich naj-
cz´Êciej idealizacja albo krytyczna deformacja. Przy-
biera ona nowe formy poprzez zmienianie przedmio-
towej proporcji dla zwi´kszenia sugestywnoÊci, za-
mienianie kontekstów dla budowania ekspresji zna-
czeƒ czy odrealnienia przedstawianej sytuacji. Po-
wsta∏e prace plastyczne emanujà radoÊcià tworze-
nia, ekspresjà widzenia – nawet jeÊli jest ono fizycz-
nie ograniczone – wiedzy i umiej´tnoÊci, marzeƒ
o Êwiecie, w którym mo˝liwe sà wszelkie spe∏nienia,
w tym potwierdzenie w∏asnego sensu istnienia (Ru-
min 2007). Oceniaç je nale˝y nie tylko w kategoriach
artystycznych, chocia˝ i te sà tu interesujàce, ale
i w organicznym powiàzaniu samokszta∏cenia ku
pi´knu i dobru, w szczególnym rozumieniu egzysten-
cji w∏asnej autorów. TwórczoÊç ta jest oryginalnym
wyrazem widzenia i myÊlenia o takiej rzeczywistoÊci,
jaka si´ jawi autorom. W tych dzie∏ach, przepe∏nio-
nych autentyzmem prze˝ywania, widaç otwarcie si´
na w∏asnà aktywnoÊç, obrazowanie jej przejawów,
wyra˝anie swoich pragnieƒ, marzeƒ, ale te˝ opowia-
danie o otaczajàcej rzeczywistoÊci i sposobie jej
prze˝ywania i szukania w niej w∏asnej oazy radoÊci
i szcz´Êcia. Ich Êwiat jest równie˝ naszym Êwiatem,
tylko ˝e rzadziej si´ do niego chcemy przyznaç, pod
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naciskiem bie˝àcych koniecznoÊci, doraênych po-
trzeb w poÊpiechu realizowanych (Rumin 2007).
Mo˝na by twierdziç, ˝e procesy twórcze, jawiàce si´
poÊród tej grupy autorów, z jednej strony „cofajà” si´
do dziecinnych, kulturowo nieoswojonych jakoÊci,
doznawanych i prze˝ywanych, z drugiej strony – sà
procesem abstrahowania od niewa˝noÊci niektórych
jednostkowo postrzeganych i wyznawanych wartoÊci
kulturowych, a ju˝ dla nich mniej wa˝nych, nieistot-
nych, nie b´dàcych celami, a jako Êrodki, wed∏ug
kondycji ˝yciowej, nieprzydatne dla niewidomych. In-
teresujàce tu jest przywo∏anie tematyki tworzonych
prac (obrazów) – tych w ramach zadanych çwiczeƒ
w czasie spotkaƒ i tych tworzonych w zaciszach w∏a-
snego domu, mieszkania, pracowni; w przestrzeni
w∏asnej samotnoÊci twórczej, bez korekty, podpowie-
dzi, zewn´trznej ingerencji. W tym drugim przypad-
ku, jawià si´ skrywane idea∏y, idee, potrzeby, pra-
gnienia, ale i niepokoje, zagro˝enia, niespe∏nienia,
potrzeby wy˝szego rz´du, cele, bynajmniej nie uto˝-
samiane ze Êrodkami niezb´dnymi w ˝yciu praktycz-
nym. 

„KUèNIA” – uwagi o efektywnoÊci edukacji
plastycznej

Po trzech latach wykonawczego „trenowania”
i autonomicznego rozwijania w∏asnych predyspozy-
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cji, przy pomocy instruktorów, nawet „nic nie widzà-
cy” tworzyli prace i obiekty plastyczne co najmniej na
poziomie twórczoÊci amatorskiej, spotykanej na wie-
lu wystawach przeglàdowych, regionalnych czy
ogólnopolskich. By∏ to przyspieszony proces samo-
kszta∏cenia i refleksji, nie tylko poprzez pog∏´bianie
ÊwiadomoÊci bogactwa j´zyka plastycznej wypowie-
dzi, ale równie˝ praktyczne opanowywanie techniki
i technologii tworzenia, doborze w∏asnego j´zyka wy-
powiedzi, odpowiedniego do w∏asnych mo˝liwoÊci,
u˝ytecznego do odtwarzania obrazów postrzega-
nych w bli˝szym i dalszym otoczeniu, ale te˝ i tych
wyobra˝onych (Rumin 2007). Piel´gnowanie indywi-
dualnej wra˝liwoÊci i twórczych mo˝liwoÊci by∏o osià-
galne, dzi´ki za∏o˝eniu istnienia wieloÊci rzeczywisto-
Êci w sztuce, termin wed∏ug Leona Chwistka, co nie-
koniecznie jest podzielane przez wyznawców linear-
nego rozwoju ÊwiadomoÊci artystycznej i prostego
kszta∏cenia poprzez dodawanie wartoÊci. Warsztaty
te ujawni∏y równie˝ wielkà potrzeb´ upubliczniania
w∏asnej twórczoÊci, a poprzez nià – przydatnoÊci dla
innych, bez uciekania si´ do bezkrytycznej aprobaty.
Wiele spotkaƒ polega∏o na zbiorowym omawianiu ja-
koÊci prezentowanych prac, z zachowaniem swoistej
rywalizacji, ale i docenianiu innoÊci, i – w szczególno-
Êci – zauwa˝ania przez innych. Szczególnie cenne
dla twórców by∏o konfrontowanie autorskich intencji
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z odczytywanymi sensami odbiorców; tym samym
sprawdzano czytelnoÊç artystycznego przekazu, je-
go precyzj´, ale i skutecznoÊç kamufla˝u ˝yciowej
prywatnoÊci, której jak˝e wiele umieszczali w swoich
pracach. Dodatkowà wartoÊcià, powsta∏à w procesie
tego warsztatowo-artystycznego samokszta∏cenia,
jest ujawnienie tych przestrzeni twórczych, w których
czujà si´ najlepiej, aby tworzenie by∏o radoÊcià, a nie
koniecznoÊcià ˝ycia, narzucanà z zewn´trznych uwa-
runkowaƒ i przekonanie do tego autorów – uczestni-
ków. Przyznaç nale˝y, ˝e autorzy dosyç szybko od-
szukali swoje realne przestrzenie poszukiwaƒ twór-
czych (niewidomi raczej w rzeêbie i ceramice, kszta∏-
towanej dotykiem, osoby lepiej widzàce – w barw-
nym malarstwie, a s∏abowidzàcy – w rysunku bàdê in-
nych formach obrazowania, opartych na silnym kon-
traÊcie walorowym lub fakturalnym, graniczàcym
z rzeêbiarskim reliefem). Równie˝ dosyç szybko au-
torzy przyj´li rozró˝nianie elementów twórczych od
odtwórczych, uto˝samiajàc ró˝ne jakoÊci z warto-
Êciami w funkcji obrazowania. 

Efekty powy˝szego, z wielkim niepokojem, zo-
sta∏y poddane publicznemu oglàdowi na podsumo-
wujàcej wystawie-prezentacji. Oczekiwania komer-
cyjne i zawodowe nie zdominowa∏y bynajmniej osta-
tecznego sensu edukacyjnego i twórczego. Publicz-
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noÊç, w tym Êwiadomi odbiorcy sztuki profesjonalnej,
czytajàc amatorski charakter dokonaƒ twórczych au-
torów, zwracali uwag´ na ponadnormatywnà szcze-
roÊç wypowiedzi artystycznych. Na to, ˝e wielu z nich
ju˝ wyró˝nia si´ znacznymi umiej´tnoÊciami pla-
stycznymi, w tym wnikliwà obserwacjà odtwórczà,
a niektórzy równie˝ bogatà wyobraênià i wra˝liwoÊcià
plastycznà na kolor, form´ i szczególne wyczulenia
na przes∏anie artystyczne, p∏ynàce z g∏´bi ich prze-
˝yç i doznaƒ, co otwiera ich na prawdziwà w∏asnà
twórczoÊç. Ich bezpoÊrednioÊç (nawet wobec ota-
czajàcego Êwiata i prze˝ywanej rzeczywistoÊci) jest
pe∏na prawdy, prostej spontanicznoÊci, szczeroÊci,
w której wiedza i widzenie dowolnie mieszajà si´, bez
kulturowo wymuszonej samokontroli (Barwy i kszta∏-
ty… 2007).

Zakoƒczenie
Idàc dalej tym tropem refleksji, dodaç nale˝y, ˝e

powsta∏a nowa jakoÊç, która odsy∏a nas do nowych
jakoÊci i wartoÊci, do rzeczywistoÊci, która nie jest
prozaiczna i poprzez pozyskane Êrodki, prowadzi do
celów i sensów, do wartoÊci bezwzgl´dnych, jakie
odszukaç mo˝na w prawdziwej sztuce (Szczyrba
2007).
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mych w Kielcach.

Skonieczka Helena – pedagog kultury, poligraf,
edytor, poetka, animator ruchu spo∏eczno-kulturalne-
go osób niewidomych, redaktor kwartalnika „Oko”,
za∏o˝yciel OKATiK przy Okr´gu Kujawsko-Pomor-
skim PZN w Bydgoszczy.

Stopierzyƒska-Siek Irena – filozof (Katolicki Uni-
wersytet Lubelski), j´zykoznawca (Katolicki Uniwer-
sytet w Louvain w Belgii), publicystka, poetka, cz∏o-
nek Klubu TwórczoÊci „˚AR” i Grupy Literackiej „Po-
etica” w Warszawie, cz∏onek redakcji kwartalnika
„Sekrety ˚ARu”.

Szostak Arkadiusz – pedagog kultury, scenarzy-
sta, re˝yser, animator kultury, cz∏onek Stowarzysze-
nia Autorów ZAIKS, za∏o˝yciel oraz dyrektor arty-
styczny Krajowego Centrum Kultury Polskiego Zwiàz-
ku Niewidomych w Warszawie z siedzibà w Kielcach.

Zaorska Marzenna – dr hab. na Uniwersytecie
Miko∏aja Kopernika w Toruniu, pedagog specjalny –
tyflopedagog, logopeda; problematyka badawcza:
pedagogika specjalna ogólna, edukacja i rehabilita-
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cja osób z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku, s∏uchu, nie-
pe∏nosprawnoÊciami z∏o˝onymi – szczególnie g∏u-
choniewidomych, system wsparcia spo∏ecznego
osób z niepe∏nosprawnoÊcià; autorka i wspó∏autorka
10 ksià˝ek oraz ponad 140 artyku∏ów; cz∏onek
m.in. Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, To-
warzystwa Pomocy G∏uchoniewidomym. 
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Notatki
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