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Autor fotosów do filmu „Carte blanche”: Łukasz Borkowski

KRÓTKO O FILMIE
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca
historia nauczyciela z liceum, który – aby zachować
ukochaną pracę i przygotować uczniów do matury
– ukrywa przed światem, że stopniowo traci wzrok.
W roli głównej Andrzej Chyra – trzykrotny laureat
nagrody dla najlepszego aktora festiwalu w Gdyni
(„Dług”, „Komornik”, „W imię…”), który jeszcze przed
rozpoczęciem zdjęć powiedział: „To poruszający, ludzki
scenariusz. Chyba najważniejsze w tej historii jest to,
że ktoś dotknięty nieszczęściem potrafił to obrócić w coś
optymistycznego”. Aktor podkreślał także, że film ten może
być głosem w ważnej dyskusji społecznej.
Kacper (Andrzej Chyra), uwielbiany przez uczniów
nauczyciel historii z liceum, zaczyna stopniowo tracić wzrok.
Diagnoza lekarska nie pozostawia złudzeń. Mężczyźnie,
z powodu wady genetycznej, grozi trwała ślepota.
Początkowo załamany, ostatecznie postanawia ukryć przed
światem zewnętrznym problemy zdrowotne, aby zachować
pracę i doprowadzić swoich uczniów do matury. Jedynym
powiernikiem tajemnicy nauczyciela zostaje jego najlepszy
przyjaciel Wiktor (Arkadiusz Jakubik). Kacper, zmagając
się z nową sytuacją i nowymi wyzwaniami, nawiązuje
bliską przyjaźń z koleżanką z pracy (Urszula Grabowska)
i próbuje pomóc zbuntowanej uczennicy, Klarze (Eliza
Rycembel), która ukrywa swój własny sekret.
Maciej Białek, którego losy zainspirowały historię Kacpra,
to nauczyciel historii w VIII Liceum Ogólnokształcącym
w Lublinie. Chorobę ukrywał przez wiele lat. Mimo
utraty wzroku przez kolejne 15 lat uczył w szkole.
Przekazywanie młodzieży wiedzy to jego pasja. Byli
i obecni uczniowie Macieja Białka uważają go za
niezwykle ciekawą i charyzmatyczną osobę. Jego zajęcia
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zawsze były urozmaicone, przecząc tezie, że historia
bywa nudna. Białek twierdzi, że stworzenie dobrych
relacji z uczniami wymaga okazania im zainteresowania,
szacunku i traktowania ich poważnie. Na przestrzeni lat
jego historią interesowały się wszystkie najważniejsze
media w Polsce. Historia Macieja Białka zainspirowała
Jacka Lusińskiego do napisania scenariusza, bo sam
Maciej stanowi inspirację dla innych. Jest przykładem
na to, że w życiu spotykają nas różne doświadczenia, ale
to od nas zależy, kim jesteśmy i czy jesteśmy szczęśliwi.
„Ze zdziwieniem w pewnym momencie zrozumiałem,
że to może być coś pasjonującego dla innych, że dla osób,
które stają w trudnym momencie w swoim życiu, może
być jakimś punktem odniesienia do podejmowania decyzji
o walce o normalność i codzienność” – odpowiadał
skromnie, zapytany o zainteresowanie filmowców jego
historią.
Scenariusz „Carte blanche”, uniwersalna i inspirująca
opowieść o sile ludzkiego ducha i determinacji w walce
z przeciwnościami losu, to finalista prestiżowego konkursu
Script Pro 2012. W doborowej obsadzie – obok Andrzeja
Chyry, Arkadiusza Jakubika i Urszuli Grabowskiej – Dorota
Kolak, Wojciech Pszoniak, zdolni aktorzy młodego
pokolenia (Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek) oraz uczniowie
lubelskich liceów.
Wraz z premierą filmu nakładem Wydawnictwa Axis
Mundi ukazuje się powieść „Carte blanche” napisana przez
reżysera filmu, Jacka Lusińskiego, która stanowić będzie
uzupełnienie treściowe filmu – rozwija opisaną w filmie
historię, wzbogaca wiedzę o bohaterach. Wraz z książką
ukaże się audiobook czytany przez Arkadiusza Jakubika,
który pomoże osobom niedowidzącym w dotarciu do
zawartej w nim historii. Wydawnictwo pojawi się na
rynku 14 stycznia 2015.
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Rycembel), która ukrywa swój własny sekret.
Maciej Białek, którego losy zainspirowały historię Kacpra,
to nauczyciel historii w VIII Liceum Ogólnokształcącym
w Lublinie. Chorobę ukrywał przez wiele lat. Mimo utraty
wzroku przez kolejne 15 lat uczył w szkole. Przekazywanie
młodzieży wiedzy to jego pasja. Byli i obecni uczniowie
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okazania im zainteresowania, szacunku i traktowania ich
poważnie. Na przestrzeni lat jego historią interesowały się
wszystkie najważniejsze media w Polsce. Historia Macieja
Białka zainspirowała Jacka Lusińskiego do napisania
scenariusza, bo sam Maciej stanowi inspirację dla innych.
Jest przykładem na to, że w życiu spotykają nas różne
doświadczenia, ale to od nas zależy, kim jesteśmy i czy
jesteśmy szczęśliwi. „Ze zdziwieniem w pewnym momencie
zrozumiałem, że to może być coś pasjonującego dla innych,
że dla osób, które stają w trudnym momencie w swoim życiu,
może być jakimś punktem odniesienia do podejmowania
decyzji o walce o normalność i codzienność” – odpowiadał
skromnie, zapytany o zainteresowanie filmowców jego
historią.
Scenariusz „Carte blanche”, uniwersalna i inspirująca
opowieść o sile ludzkiego ducha i determinacji w walce
z przeciwnościami losu, to finalista prestiżowego
konkursu Script Pro 2012. W doborowej obsadzie – obok
Andrzeja Chyry, Arkadiusza Jakubika i Urszuli Grabowskiej
– Dorota Kolak, Wojciech Pszoniak, zdolni aktorzy
młodego pokolenia (Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek) oraz
uczniowie lubelskich liceów.

SŁOWO OD REŻYSERA
Gdy rok temu rozpoczynaliśmy zdjęcia do „Carte blanche”,
byłem w 100% przekonany, że warto było poświęcić swój
czas, energię, trzy lata pracy nad tym projektem, aby
dojść do tego właśnie momentu. Teraz wiem, że zapał,
tkwiący w całej ekipie od samego początku, udało się nam
w cudowny, magiczny niemal sposób zamienić w film,
który, mam nadzieję, będziecie Państwo śledzić z zapartym
tchem. Bo ta historia ma w sobie taki właśnie potencjał
– widz za wszelką cenę chce kibicować bohaterowi,
na każdym etapie jego życia. Ważne w niej jest również
to, że osoby, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji
– tak naprawdę dotyczy to każdego z nas, bądź będzie
dotyczyć w przyszłości – dostaną dawkę dobrej energii,
która być może będzie miała na nie pozytywny wpływ.
Marzymy na co dzień o stabilności, zapominając,
że to na ogół najbardziej niestabilny stan w życiu. Jest
ono jak składająca się z wielu elementów układanka,
w której wszystko ma swoje miejsce. Często kładziemy
się spać i budzimy w przekonaniu, że ta zamknięta
konstrukcja pozostanie taka na zawsze. Wystarczy jednak,
że tylko jeden element wypadnie, dozna uszczerbku,
a wszystko zaczyna się rozpadać. W przypadku naszego
bohatera tym elementem jest wzrok. Wyobraźmy sobie
przez chwilę, że to my go tracimy – tożsame jest to dla
nas z końcem świata, a przecież nasz bohater żyje
wśród ludzi, ma kontakt z uczniami, praca to esencja
jego życia. Co mu zostanie, gdy się podda i zrezygnuje
z dotychczasowej codzienności? Uniwersalizm tej historii
polega na tym, że utratę wzroku możemy zamienić
na cokolwiek innego. Nasz film bowiem nie opowiada
o osobie niewidomej. To opowieść o człowieku, któremu
nagle zaczyna rozpadać się świat i który staje przed
wyborem: zwyciężę, czy będę zwyciężony?
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Ile potrzeba siły, a nawet pewnego przeobrażenia
wewnętrznego, aby móc ponownie wstać na nogi i iść
dalej? Czy w każdym z nas drzemią takie pokłady? Czy
jesteśmy w stanie znaleźć w sobie energię, by zacząć pisać
swoje życie na nowo?

„SZKOŁA ZA ZAMKNIĘTYMI OCZAMI”
– PORUSZAJĄCA HISTORIA MACIEJA
BIAŁKA

Foto: Łukasz Borkowski

MAŁGORZATA SZLACHETKA
Źródło: Gazeta Wyborcza nr 69, wydanie z dnia
24/03/2011 Witamy w Polsce
Maciej Białek, nauczyciel historii, przez lata ukrywał,
że jest niewidomy. Bał się, że straci pracę
Od osiemnastu lat uczy historii w VIII LO w Lublinie, nie
widzi od dwunastu. Choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, wzrok tracił stopniowo. Najpierw nie widział po zmroku, potem przestał rozróżniać kolory, kontury, aż do momentu, gdy przed oczami była tylko biała
mgła. Tracił wzrok i uczył się szkoły na pamięć.
Jak usłyszeć szkołę
Pamiętał rozkład ławek w klasach i układ stolików
w pokoju nauczycielskim. Budynek, do którego
przychodził najpierw jako uczeń, a potem jako nauczyciel,
teraz musiał zacząć słyszeć. Najłatwiej było na przerwach.
Bo głośno i wiadomo, gdzie są uczniowie, można ich
wyminąć. Po schodach schodził pewnie, bez trzymania
się poręczy. Wchodząc do pokoju nauczycielskiego,
przepuszczał koleżanki w drzwiach.
Lekcję jak każdy nauczyciel zaczynał od sprawdzenia listy.
– Powiedziałem, że pisanie mnie nuży, więc zatrudnię
jedną osobę jako osobistego asystenta, żeby robił przy
kwitach. Dla dzieciaków to było coś nowego, atrakcja,
później traktowały sprawę normalnie.

Jego lekcje przypominały akademickie wykłady, to uczeń
decydował, co zanotuje w zeszycie. Białek śmieje się,
że zawsze miał awersję do kredy – jeśli już korzystał
ze szkolnej tablicy, to po to, żeby narysować wykres
lub schemat. – Pamiętam kontury krajów, Księstwa
Warszawskiego, Polski pierwszych Piastów...
Szelest ściągania i pyknięcia kości
Na sprawdzianach jak każdy nauczyciel pilnował, czy nikt
nie ściąga. Słuchał. Odgłos pisania, przekładania kartki
z jednej na drugą stronę, szelest spódnicy, otwieranego
plecaka. – Uczniowie nie zdają sobie sprawy, że jak nie
chodzą na WF, to ich szkielecik trzeszczy w czasie gwałtowniejszych ruchów. A te pyknięcia słychać – mówi Białek. Ściągawka najczęściej znalazła się pod kartką albo
w ręku ucznia. Wystarczyło tylko przesunąć dłonią.
Była uczennica: – W mojej klasie o tym, że historyk nie
widzi, wiedziały chyba tylko trzy osoby. Ale oficjalnie nigdy
się nie przyznał. Pamiętam, że kiedyś odpowiadałam
ze ściągą na kolanach, ale nawet na nią nie spojrzałam,
bo było mi głupio tak oszukiwać. Dlaczego? To facet
z charyzmą, umiał złapać z nami kontakt.
A jeśli komuś się upiekło? – Może myśleli: nie złapał mnie,
bo mnie lubi albo nie chce mi psuć ocen na koniec
semestru – przypuszcza Białek.

Białek ma 43 lata [przyp. aktualnie 47]. Jako historyk
szczególnie interesuje się relacjami polsko-litewskimi.

Klasówki najczęściej czytał kolega Białka Wojciech
Bogdan, z którym znają się jeszcze ze studiów. – Czasami
Maciek mówił: zaraz, zaraz, gdzieś to już czytałem,
i odsyłał mnie do konkretnej książki albo podręcznika –
opowiada Bogdan.

Niektóre klasy zaczął uczyć jeszcze wtedy, kiedy widział,
potem uczniów rozpoznawał po chodzie i zarysie
sylwetki, a w końcu tylko po głosie. Starał się zapamiętać,
gdzie każdy siedzi i mówiąc do danej osoby, patrzeć w jej
kierunku. W czasie zajęć chodził między ławkami.

Historyk brajla nigdy nie poznał, ale przy jego łóżku stoi
auto-lector, czyli przypominające skaner urządzenie,
które przekłada czarny druk na mowę syntetyczną.
Dziesięć lat temu złożyli się na nie przyjaciele. Autolector czytał podręcznik, ale o tym, jakie zdjęcia i rysunki

Licealiści sprawdzali listę, wpisywali nieobecności i temat
lekcji do dziennika.
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są na stronach, ktoś musiał opowiedzieć. Żeby Białek
wiedział później, do czego odsyła uczniów.
Momentem mobilizacji były rady pedagogiczne.
Informacje o frekwencji i ocenach pisali Białkowi koledzy
w domu, a on uczył się ich na pamięć, tak żeby wydawało
się, że czyta z kartki.
– Raz na półtora roku każdy musiał zrobić sprawozdanie
z takiej rady. Wnioski były składane na piśmie, resztę
zapamiętywałem, a w domu ktoś mi to łączył w całość.
A jak coś trzeba było przeczytać? Prosiłem koleżankę.
Mówiłem, że mam dzisiaj zapalenie spojówek i kiepsko
widzę. Każdemu się może coś takiego zdarzyć, prawda?
– mówi Maciej Białek. – W końcu nauczyciel jest też
aktorem. Wszystko można obrócić w żart, zbagatelizować.
A moje koleżanki wiedziały, że mam kiepski wzrok. Więc
uchodziło mi na sucho, jak czegoś nie zauważyłem albo
wpadłem na kogoś.
Czasami to wystarczało, ale niekiedy trzeba było się
uciec do podstępu: – Poprosiłem pana konserwatora,
żeby na tablicy w pokoju nauczycielskim przybił haczyk
na wysokości klucza do klasy numer 12. Odliczając,
wiedziałem, gdzie są kolejne.
Dzienniki w drewnianych przegródkach poukładane były
w kolejności alfabetycznej, co ułatwiało sprawę.
Operacja zeza nie poprawiła nauczycielowi wzroku, ale
dzięki temu ludzie nie zwracali już tak uwagi na jego
oczy. – A w pracy myśleli, że lepiej widzę – dodaje Białek.
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Całkowicie wtajemniczył tylko dwie koleżanki: biolożkę
i katechetkę. Ich pomoc stała się bezcenna w czasie
szkolnych wycieczek. W nieznanym terenie brał
koleżankę pod rękę albo szedł blisko. – Obie dziewczyny
były wtedy pannami, więc było trochę plotek w szkole
na nasz temat.
Świadectwa szkolne wypisywali koledzy. – O coś
takiego nie mógłbym poprosić koleżanek ze szkoły,
bo dołożyłbym im pracy.
Guzy i doły poza szkołą
Drogę z domu do szkoły znał na pamięć. Mieszka w pobliżu szkoły, dziesięć minut spacerkiem przez osiedle,
ale z przejściem przez ruchliwą ulicę. Starał się iść chodnikiem jak najdalej od jezdni, słuchał, z której strony
nadjeżdża samochód. Ale i tak zdarzało się, że nabił sobie guza, bo wszedł na znak, którego dzień wcześniej
jeszcze nie było, albo potknął się o wystającą płytę
w chodniku.
Raz wpadł do wykopu zrobionego przy szkole. Gdy
wywracał się na równej drodze, ludzie myśleli, że jest
pijany, nikt nie pomagał mu się podnieść. Czasem wsiadł
do złego autobusu i zamiast kwadrans, jechał godzinę.
Dziewczyny, które zapytał na dworcu, o której odjeżdża
pociąg, uwierzyły, że nie widzi, dopiero gdy rozbił sobie
głowę o filar, bo kazały mu iść do kasy „cały czas prosto”.
– Zazwyczaj chodzę szybko, więc było i tak, że trzy
razy w ciągu tygodnia rozciąłem sobie spodnie i skórę

o betonową ławkę, którą pijaczkowie uwielbiają
wystawiać na środek chodnika – mówi nauczyciel.

bo do wszystkiego trzeba się od nowa przyzwyczajać.
Ale nie narzekam – mówi Białek.

Tablica okulistyczna na pamięć
Poważnym kłopotem okazały się okresowe badania pracownicze. Odkładał wizytę na ostatnią chwilę, bał się,
że w obcym otoczeniu będzie mu trudniej ukryć prawdę.
Do przychodni szedł z kimś, ale do gabinetu lekarskiego
musiał już wejść sam. Ustawienia liter z tablicy okulistycznej nauczył się na pamięć. Nikt się nie zorientował, a bardziej szczegółowego badania nie było. Oddawał krew,
a nawet złożył podpis w zeszycie, którego nie widział. –
To była rola mojego życia – mówi.

CASTING, CZYLI ZOBACZYĆ
NIEWIDOCZNE

Grając w ukochanego brydża, żeby rozróżniać karty,
najpierw stawiał obok siebie jedną lampkę, dwie, potem
trzy. Wreszcie musiał z brydża zrezygnować, bo nie
widział kart.
– Maciek długo nie chciał się pogodzić z tym, że jest
niepełnosprawny. W grupie przyjaciół ciągle naciskaliśmy
na niego, żeby powiedział w szkole, że nie widzi. No i żeby
wreszcie wychodził na miasto z białą laską w ręce – mówi
Wojciech Bogdan.
Laskę dla niewidomych Białek kupił sobie dopiero wtedy,
kiedy przeprowadził się na drugi koniec miasta. – To było
przełamanie mojej własnej psychologicznej bariery.
Pierwszy raz przyszedł z nią do szkoły 1 września, gdy już
było wiadomo oficjalnie, że jest całkowicie niewidomy.
Prawda wyszła na jaw na wycieczce dla nauczycieli.
Niechcący nadepnął na sukienkę jednej z koleżanek,
a potem na coś wpadł. Usłyszał: „Chodzisz, jakbyś nie
widział”. Wtedy się przyznał. Szok, niedowierzanie.
Obawiał się rozmowy z dyrektorką szkoły. Poprosił jej
zastępczynię, żeby przygotowała mu grunt.
Białek: – Ponad dziesięć lat temu nie było klimatu
tolerancji dla pracujących osób niepełnosprawnych.
Bałem się, że orzeczenie o niepełnosprawności będzie
wiązało się z zakazem pracy w zawodzie. I bałem się,
jak taką wiadomość przyjmie moja dyrektorka, czy mnie
nie zwolni.
Dyrektorka Barbara Wysocka: – Maciek zawsze miał słaby
wzrok, ale nie podejrzewaliśmy, że może nie widzieć
w ogóle. Dla mnie ważne było, że ma dobry kontakt
z młodzieżą i radzi sobie z obowiązkami.
Maciek Białek dalej uczy historii w liceum. W ogóle
zmieniło się niewiele.
– Tylko pierwszy dzień po wakacjach jest zawsze trudny,

Z poruszającą historią Macieja Białka, reżyser Jacek
Lusiński („Piksele”) zetknął się prawie 4 lata temu, od razu
postanowił skontaktować się z bohaterem reportażu
autorstwa Małgorzaty Szlachetki. Początki współpracy
z nauczycielem nie należały jednak do najłatwiejszych.
Opowiada Maciej Białek: „Na początku po prostu
niedowierzałem, że ktoś w ogóle mógł zainteresować się
moją historią. Nie widziałem w niej nic szczególnego, dla
mnie to chleb powszedni. Potem pojawił się sceptycyzm,
a nawet alergia. Jacek okazał się jednak bardzo cierpliwym
człowiekiem. Dzięki temu, że nie szukał taniej sensacji,
zaufałem mu. Obiecał też, że będę miał wpływ na scenariusz,
na sposób, w jaki moja historia będzie pokazywana.”
Po przekonaniu Macieja Białka czekało kolejne trudne
zadanie – pozyskanie dla tego projektu zaufania Andrzeja
Chyry, który, jak wspomina, Lusiński, od początku był
w jego głowie jak odtwórca głównej roli: „Gdy napisałem
pierwszą wersję scenariusza, zgłosiłem się do Andrzeja
z zapytaniem, czy w ogóle interesuje go tego typu postać
i czy mogę brać go pod uwagę, pracując nad kolejnymi
wersjami scenariusza. Potrzebowałem zwizualizowania
sobie tego bohatera, nie chciałem bowiem, aby był to film
biograficzny, ale historia inspirowana losami Maćka. Nie
ukrywam, że Andrzej od samego początku był w mojej
głowie. Potrzebowałem aktora, który wchodzi w postać
głębiej, potrafi ją przez siebie przefiltrować. Wszyscy wiemy,
z jakim efektem robi to Andrzej.”
Trzykrotny laureat nagrody dla najlepszego aktora
festiwalu w Gdyni nie miał wątpliwości co do tego,
czy zaangażować się w ten projekt. „Czytam sporo
scenariuszy i naprawdę rzadko spotykam charakter, który
pociągnąłby mnie od razu, w którym czułbym złożoność
i oryginalność sytuacji. Wcielenie się w tę postać było dla
mnie wyzwaniem, okazją do wyobrażenia sobie całkowicie
nowego sposobu funkcjonowania. Było szansą zrobienia
filmu optymistycznego, co w Polsce nie jest sytuacją typową.”
– tłumaczy Andrzej Chyra. „Ta rola nie jest trudna „tylko”
dlatego, że trzeba zagrać osobę tracącą wzrok. Ona jest ciężka
przede wszystkim dlatego, że zmusza do przemieszczania
się ze skrajności w skrajność – nasz bohater upada na dno,
ale tylko po to, aby zaraz się z niego podnieść.” – dodaje
reżyser, Jacek Lusiński, który do każdej, najdrobniejszej
nawet, roli poszukiwał aktorów mogących oddać
się swoim postaciom w sposób ponadnormatywny.
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Emocjonalny stosunek do historii choroby Macieja
Białka ma zarówno Wojciech Pszoniak, który w „Carte
blanche” zagrał profesora diagnozującego Kacpra, jak
i Arkadiusz Jakubik, czyli najlepszy przyjaciel głównego
bohatera. „Mam do tego scenariusza osobisty stosunek,
a to jest dla mnie najważniejsze w doborze repertuaru.
Mam niewidomego przyjaciela, z którym przez wiele lat
prowadziliśmy we wrocławskim radiu audycję. Podejmując
pracę przy tym projekcie poczułem się jak w wehikule czasu.
Z łatwością utożsamiłem się z moją postacią.” – opowiada
znany m.in. z „Chce się żyć” aktor. Trudno w to uwierzyć,
ale spotkanie na planie „Carte blanche” jest pierwszym
wspólnym występem w karierze Chyry i Jakubika. „Długo
na to czekałem. Bardzo cenię typ aktorstwa proponowany
przez Andrzeja. Lubię takich aktorów introwertycznych –
on ma w sobie to charakterystyczne skupienie, skromność
i pokorę. Mieliśmy sporo miejsca na zaskakiwanie siebie
nawzajem. Nigdy nie wiedzieliśmy, co zagra ta druga
postać, trzeba było być bardzo czujnym, skoncentrowanym.
Podoba mi się taki sposób grania, że nie ustawiamy sobie
sytuacji wcześniej.” – mówi Arkadiusz Jakubik, czyli
filmowy Wiktor.
Równie dobrze pracę na planie „Carte blanche”
wspomina Urszula Grabowska, która w filmie wcieliła
się w postać Ewy, nauczycielki, z którą romansuje
główny bohater. „Pracowaliśmy w dużym komforcie pod

względem produkcyjnym. Bez pośpiechu, bez presji, bez
konieczności ścigania się z czasem. Osobiście mam potrzebę
opowiadania historii, które mają pozytywny wydźwięk, ale
nie naiwnie, tylko w sposób wiarygodny psychologicznie.
To jest właśnie taka historia. Opowiadająca o bardzo
trudnej, osobistej życiowej walce, ale niosąca nadzieję,
mająca smak ludzkiego zwycięstwa. Dająca światło.” –
przekonuje Grabowska.
Filmowa klasa głównego bohatera Kacpra Bielika w 98%
procentach składa się z uczniów lubelskich ogólniaków,
te brakujące 2% zarezerwowano dla młodych aktorów
mających już pewne doświadczenie i dorobek filmowy.
W rolę niepokornego Madejskiego wcielił się znany
z „Kamieni na szaniec” Tomasz Ziętek, który od tego czasu
nie może narzekać na brak filmowych propozycji. W 2015
roku, poza „Carte blanche”, zobaczyć go będzie można
jeszcze w dwóch innych produkcjach: najnowszym
filmie Małgorzaty Szumowskiej – „body/ciało” oraz
„Demonie” Marcina Wrony. Rola Klary została powierzona
Elizie Rycembel, znanej z „Obietnicy” w reżyserii Anny
Kazejak. Młoda aktorka, aby uwiarygodnić swoją postać,
zdecydowała się na radykalne posunięcie – obcięła włosy
praktycznie do zera. „Klara jest nieprzeciętnie inteligentna,
ma w życiu swoje cele, do realizacji których konsekwentnie
dąży. Jest twardzielką, przynajmniej stara się nią być. Ma
swój, niezrozumiały dla wielu, światopogląd. Dla niektórych
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jest najzwyczajniej w świecie zarozumiała. Życie jej nie
rozpieszczało, dlatego jest zdecydowanie dojrzalsza
od swoich rówieśników”. Przyjaźń z nauczycielem daje jej
siłę do tego, aby, pomimo trudności, walczyć o siebie.
„Ta historia jest wręcz nieprawdopodobna! Że to mogło
wydarzyć się tutaj w Polsce, czy gdziekolwiek indziej
na świecie. Ale wydarzyło się i jest to naprawdę wspaniałe.
Człowiek, który traci coś pięknego, traci wzrok, może dać
sobie radę i zacząć żyć od nowa. Zacząć doceniać to nowe
życie i jeszcze mobilizować do tego inne osoby, żeby walczyły
o siebie i doceniły to, co mają.” – przekonuje aktorka.

ROZMOWA Z ANDRZEJEM CHYRĄ:
„WRESZCIE ZAGRAŁEM PORZĄDNEGO
CZŁOWIEKA”
W „Carte blanche” mierzy się pan z historią
Macieja Białka, lubelskiego nauczyciela,
który ukrywał przed otoczeniem stopniową
utratę wzroku. Historia wręcz niewiarygodna,
a przecież prawdziwa…
„Carte blanche” inspirowany jest historią Maćka, nie
odtwarza wiernie rzeczywistości, ale podstawowe rzeczy
w niej zawarte są prawdziwe. To niezwykła historia
człowieka postawionego w bardzo trudnej sytuacji
życiowej, która paradoksalnie tylko go ubogaca. Bardzo
często zdarza się, że gdy tracimy coś cennego, nagle
uświadamiamy sobie, co tak naprawdę jest ważne.
Że warto w pełni korzystać z życia dopóki tylko się da,
czerpać z niego jak najwięcej.
Co zdecydowało o tym, że ostatecznie postanowił
pan zaangażować się w ten projekt? Czego szuka
pan w proponowanych rolach?
Staram się wybierać scenariusze, które proponują role
niejednoznaczne, złożone, problematyczne. Mniej
istotne jest to, czy mamy do czynienia z postacią
negatywną, czy pozytywną. Ważne jest to, czy dana
postać niesie w sobie rodzaj pewnego napięcia, czy ma
jakiś ciekawy problem, który zainteresuje mnie, a potem
również widza. Bo każdy film staram się sobie wyobrazić
właśnie jego oczami i to jest dla mnie decydujące przy
wyborze roli. „Carte blanche” to rzadki przypadek filmu,
choć ostatnio jest coraz więcej takich scenariuszy,
gdzie mamy do czynienia po prostu z ciekawą postacią,
niekonwencjonalną, postawioną w trudnej sytuacji, która
musi lawirować, walczyć. Tutaj mamy bohatera, który
– wydawać by się mogło – ponosi klęskę, a przecież

w efekcie wygrywa. Ta przewrotka jest w scenariuszu
najcenniejsza.
W trakcie przygotowań do filmu miał pan okazję
poznania Macieja Białka, który z wrodzonej
skromności początkowo nie chciał angażować się
w produkcję. Szczęśliwie udało się go przekonać.
Czy mógłby pan przybliżyć kulisy spotkań z nim?
Czy udało się wynieść z nich coś, co pozwoliło
panu ukierunkować swoją postać?
To były bardzo ciekawe spotkania, Maciek jest bowiem
osobą niezwykle pozytywną, obdarzoną bardzo
dobrą energią. Wskazówek szukałem właśnie w jego
usposobieniu, charakteryzującym się niesłychaną
energią życiową, siłą charakteru i ogromnym poczuciem
humoru. Spotkania z Maćkiem, a potem już praca
na planie, na pewno pomogły mi uświadomić sobie,
w jak trudnej sytuacji się znalazł i jak dużo włożył w to,
aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jest to dla
nas niewyobrażalne, że świat mógłby nagle zacząć
znikać nam sprzed oczu. Człowiek w tej sytuacji może
postępować w najróżniejszy sposób, cała moralność,
etyka idą w kąt, zaczyna się walka o przetrwanie. Maciek
przystał w końcu na pomysł zrobienia filmu o nim,
bo jest to doskonała okazja, aby przyjrzeć się bliżej
problemom ludzi z dysfunkcjami, których – my „zdrowi”
– się obawiamy. Chcieliśmy pokazać normalność takiego
człowieka, z całą jego skomplikowaną sytuacją życiową
i walką, jaką musi stoczyć o tę swoją normalność. Czy
to osoba sparaliżowana, głucha, czy ślepa – każdy
chce być uważany za normalnego, nie chce być kimś
szczególnym, chce zwyczajnie funkcjonować. Ten film ma
na celu oswojenie naszych lęków związanych z osobami
niepełnosprawnymi, ma przełamać tę strefę strachu,
która nas od nich oddala. I tak jak ubiegłoroczne „Chce się
żyć”, „Carte blanche” nie jest filmem, z którego wychodzi
się zdołowanym, a raczej zbudowanym. To film, który
dodaje skrzydeł.
Spora w tym zasługa postaci drugoplanowych,
które w relacji z głównym bohaterem,
dostarczają nam nierzadko sporej dawki
humoru. Jak np. Arkadiusz Jakubik w roli
najlepszego przyjaciela głównego bohatera.
Tych postaci drugoplanowych jest kilka. Wspomniany Arek
Jakubik, ale i Ula Grabowska, Tomek Ziętek, Eliza Rycembel
czy Andrzej Blumenfeld. Postacie niezwykle barwne,
absolutnie wyjątkowe. Mam poczucie, że ten film jest
bardzo dobrze obsadzony. Świetnie się nam wszystkim
wspólnie pracowało i myślę, że to działa w filmie.
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A jak pracowało się z młodzieżą, którą jest
pan otoczony? To w końcu nowe dla pana
doświadczenie…
Tak naprawdę każdy film jest nowym doświadczeniem,
pojawiają się nowe okoliczności. Ostatnio coraz częściej
grywam ojców, bądź mentorów, w tym akurat przypadku
jestem nauczycielem. Bardzo ciepło wspominam całą
filmową klasę, która składa się z uczniów lubelskich szkół
– wszyscy zostali bardzo dobrze wybrani. Najważniejsze,
że dość szybko załapali, o co w tym wszystkim chodzi,
wykazując się przy tym naturalnością, spontanicznością
i wyrazistością.
Na czele tej grupy stoją bardziej doświadczeni –
Eliza Rycembel i Tomasz Ziętek. Co mógłby pan
powiedzieć o współpracy z nimi?
Mentalnie to już zupełnie inne pokolenie, odważne.
Eliza i Tomek są bardzo utalentowani i mam nadzieję,

10

że ich kariery będą się dobrze rozwijać. Oboje mają ten
szczególny rodzaj intuicji, jakże pomocnej przy doborze
ról. Pozostaje wierzyć, że będą dostawać ciekawe
propozycje, bo jeśli takich nie ma, to nawet największy
talent nie pomoże. Dopiero wtedy będą mogli coś
pokazać, będą mieli okazję z czymś się zmierzyć.
Z roli w „Carte blanche” w szczególności
powinien ucieszyć się pana ojciec, proszę
wyjaśnić dlaczego?
Jeśli przyjrzeć się mojemu dorobkowi, to nie są to role
ani przyjemne, ani łatwe, ani ładne. Mój ojciec często
zadawał mi pytanie: dlaczego wreszcie nie mogę zagrać
porządnego człowieka? Nie wiem jeszcze, czy ta rola jest
spełnieniem tych marzeń, ale rzeczywiście Kacper Bielik
jest postacią pozytywną, z którą widz chce się utożsamić,
kibicuje jej. Mam nadzieję, że jest to rola, za którą lubi się
aktora.

Scenariusz lekcji
Temat: „Carte blanche” Jacka Lusińskiego – czyli jak
na nowo zobaczyć siebie, pomimo utraty wzroku.
Opracowała: Beata Badziukiewicz
Cele lekcji:
–	Próba odpowiedzi na pytania: kim jest dla młodych
ludzi nauczyciel, jakie relacje powinny ich łączyć, czego uczniowie oczekują od nauczyciela?
–	Próba przyjrzenia się, ludzkim ograniczeniom.
–	
Poszukiwanie wzoru radzenia sobie z otaczającą
rzeczywistością.
–	
Przyjrzenie się w jaki sposób budujemy zaufanie
do swoich możliwości i umiejętności poruszania się
w otaczającym nas świecie.
–	Stereotypy, uprzedzenia i społeczny stosunek do osób
niepełnosprawnych.
–	
Czy możemy się czegoś nauczyć od osób
niepełnosprawnych?
Metody i formy pracy:
–	samodzielne korzystanie z Internetu i innych źródeł,
wyszukiwanie informacji, sporządzanie notatek, prezentacja na forum klasy zebranych informacji;
–	
burza mózgów;
–	
praca samodzielna;
–	
praca w parach;
–	
praca w grupach;
–	
dyskusja;
–	
rozmowa kierowana.
Środki dydaktyczne:
–	pressbook do filmu „Carte blanche” dystrybutora filmu
Kino Świat Sp. z. o.o.
–	Artykuł Małgorzaty Szlachetki „Szkoła za zamkniętymi oczami” Gazeta Wyborcza nr 69, wydanie z dnia
24/03/2011 Witamy w Polsce, str. 8
–	
www.filmweb.pl
–	
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Braille%27a
–	Beata Badziukiewicz, scenariusz lekcji wychowawczej
do filmu „Imagine” Andrzeja Jakimowskiego.
Czas:
–	
1-2 lekcje: otwarta struktura modułowa scenariusza
pozwala nauczycielowi na wybór poszczególnych
części i indywidualne skonstruowanie lekcji w zależności od zainteresowania tematem i czasu, jakim
dysponuje. Po obejrzeniu filmu warto oddać głos
młodym ludziom zachęcając ich do wyrażenia swoich
spostrzeżeń, odczuć, poglądów oraz wniosków z nimi
związanych (nauczyciel ma wspierać uczniów w na-

zywaniu uczuć, emocji oraz w nazywaniu zjawisk, które zostały poruszone w filmie).
Po obejrzeniu „Carte blanche” zwróciłabym uwagę na dwa
obszary: relacji nauczyciel – uczeń oraz obszar związany
z radzeniem sobie z narastającą niepełnosprawnością
i odnajdywanie siebie na nowo w zmieniającej się
osobistej rzeczywistości.
Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie
Zajęcia zaczęłabym od pozwolenia i zachęcenia młodzieży do wypowiedzenia swoich wrażeń dotyczących filmu. Co ich poruszyło w filmie? O czym, ich
zdaniem, on opowiadał, co chciał nam przekazać?.
Jakie momenty utkwiły im w pamięci?
Możemy dać na ten punkt 5-10 minut i bez komentarza wysłuchać uczniów lub dołączyć do wypowiedzi
i przedstawić swoje zdanie.
Pytania uzupełniające do punktu 1,
które możemy zrealizować przy pomocy „burzy
mózgów”:
–	Co nowego/innego dzieje się w tym filmie? (Kacper,
główny bohater, nauczyciel, ukrywa przed uczniami i swoimi przełożonymi fakt, że traci wzrok)
–	Co myślą o takiej postawie nauczyciela?
–	Jak to ich zdaniem możliwe, że przez tyle lat nikt
tego nie zauważył?
–	Czy ukrywanie tej informacji uznają za moralnie
właściwe?
2.	Kim jest dla młodych ludzi nauczyciel, jaką pełni
rolę?
Proponuję dyskusję kierowaną.
W filmie mamy przedstawionego nauczyciela, który
cieszy się poważaniem wśród uczniów, jest dla nich
ważny, a równocześnie w jakiś sposób bliski. Dla tych,
którzy są zagrożeni (przez własne postępowanie lub
to, co im się przydarza w świecie) potrafi szczególnie
zadbać – ryzykuje zdrowiem poszukując w trakcie
matur Klary.
–	
Zapytajmy naszych uczniów, kim dla nich
są nauczyciele?
–	Czy spotkali kogoś takiego jak Kacper?
–	Czy w ogóle oczekują takiego spotkania?
–	
Czego oczekują uczniowie od nauczyciela/
wychowawcy?
–	Czy nauczyciel ma bardziej przygotować do matury czy bardziej być dorosłym opiekunem?
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Można poprowadzić również debatę na temat sposobu, w jaki nauczał (wchodzenie na parapety, żeby
wczuć się w historyczne wydarzenia), relacji z uczniami, sposobu komunikowania się oraz/albo decyzji
Kacpra – nie informowania nikogo, że traci wzrok. Czy
to była słuszna decyzja? Oszustwo czy obrona samego siebie? Czy zdaniem uczniów powinien postąpić
inaczej? (pamiętajmy, że w prawdziwym życiu ów
nauczyciel wielokrotnie miał wypadki, nadziewał się
na różne przedmioty, wpadał do wykopów na ulicy
itd.). Czy to ryzyko było warte tego zagrożenia?
3. Nowe trudności – nowe rozwiązania.
Nauczyciel Kacper musiał się przystosować do radzenia sobie w nowej rzeczywistości.
Proponuję dyskusję kierowaną (oto kilka przykładowych pytań):
–	Czy nasi uczniowie mają doświadczenia lub wspomnienia nauczenia się lub zmierzenia z zupełnie
dla siebie nowym sposobem poznawania świata?
(nie muszą to być złe lub zdrowotne doświadczenia, wręcz przeciwnie – zaproponujmy rozmowę
o takich rozwiązaniach/przystosowaniach, które
przyniosły sukces i satysfakcję)
–	Kiedy i w jakich okolicznościach to się wydarzyło?
–	Na czym dla nich polegała trudność tego zdarzenia?
–	Jeśli pojawiła się przeszkoda, to co czuli na początku i jakie początkowo reakcje się w nich pojawiły
na tę trudność?
–	Jakich sposobów musieli użyć, żeby poradzić sobie
z tym wyzwaniem?
–	Czego nowego nauczyli się o sobie i świecie dzięki
tym przeżyciom?
(to mogą być proste sprawy: zmiana szkoły, miejsca
zamieszkania i uczenie się nowego miejsca i nowych
zasad, być może dłuższy pobyt za granicą i uczenie się
nowych zasad komunikowania się; to może być jakieś
ograniczenie fizyczne, złamana ręka lub noga, które
na jakiś czas zmusiło do poszukiwania innego sposobu funkcjonowania w świecie, itd.).
• Zachęcamy uczniów do zastanowienia się. Możemy
zaproponować wykonanie tego zadania na kartce,
tak by każdy sobie odpowiedział na zadane pytania. Karteczki pozostają własnością uczniów i nikt
inny nie ma prawa do nich zaglądać.
Możemy zapytać czy ktoś miałby ochotę opowiedzieć
o swoim mierzeniu się z wyzwaniami i szukaniem nowych sposobów rozwiązywania przeciwieństw. Jeśli
nie , to nie zmuszamy i przechodzimy do kolejnego
ćwiczenia.
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• Dzielimy klasę na małe grupy (4-5 osób) i proponujemy ćwiczenie, podczas którego uczniowie
mieliby zmierzyć się z nowym dla siebie zadaniem.
Jedna wersja: stworzyć coś z niczego – przypadkowy zestaw przedmiotów i należy z nich stworzyć
coś miłego dla dziecka albo choinkę albo środek
transportu), druga wersja: dajemy uczniom instrukcję, że znaleźli się w zupełnie dla siebie nieznanych okolicznościach – pustynia, kraina lodu,
samotna wyspa itd., mają do dyspozycji tylko to,
co w szkolnym plecaku mają przy sobie i ich zadaniem jest przetrwać, a następnie obmyślić sposób
powrotu do domu (możemy ustalić, że komórki
i GPS nie działają)
• Po tym ćwiczeniu po pierwsze cała klasa wysłuchuje jak każda grupa sobie poradziła, a po drugie sprawdzamy, co było trudnego dla tych grup,
a co im ułatwiało zadanie.
• Na koniec możemy przedstawić psychologiczny schemat radzenia sobie z traumą/przykrym
doświadczeniem:
– pierwszy jest szok, niedowierzanie
–	drugie to odrzucenie, nie przyjmowanie do wiadomości (to niemożliwe)
– trzeci krok, to pretensja, żal (dlaczego ja?)
–	czwarty to powolna akceptacja sytuacji, godzenie się z zaistniałą rzeczywistością
–	piąty, to poszukiwanie sposobów rozwiązania
trudności, organizowania sobie otoczenia w taki
sposób, żeby jak najlepiej w nim sobie radzić
–	szósty – przystosowanie się, odnajdywanie pozytywnych aspektów życia w nowych, zmienionych okolicznościach.
Analizując te punkty zgodnie z historią filmową możemy przyporządkować poszczególne zdarzenia
kolejnym krokom (szok – wypadek samochodowy,
pierwsze zetknięcie się ze zmianą w polu widzenia,
kolejne to nadzieja, że choroba przejdzie, już jest lepiej, potem próba samobójcza itd., aż do momentu,
w którym główny bohater wypowiada słowa „nic nie
widać? To dobrze, że nic nie widać.). Jak uczniowie widzą i interpretują tę drogę? Jakie wyciągają wnioski
(np. żeby nigdy nie tracić nadziei, że zawsze można
sobie jakoś poradzić).

Foto: Łukasz Borkowski

4. Zaufać swoim zmysłom.
Główny bohater filmu Kacper przestaje widzieć, natomiast zaczyna mu się wyostrzać zmysł słuchu. Przez
wiele lat nie używa białej laski, chodzi po ulicach
szybko i pewnym krokiem, podobnie po szkolnych
schodach. Słyszy jak uczniowie ściągają, ale również
potrafi ich rozpoznać po głosie.
Zaproponujmy uczniom wyprawę w ten świat bez
zmysłu wzroku.
Potrzebna jest nam duża klasa (z ławkami odsuniętymi na bok) albo sala gimnastyczna albo (jeśli pogoda
na to pozwala) boisko lub inny zielony teren obok szkoły.
Wersja I
Dzielimy klasę na pary, w której jedna osoba ma zawiązane oczy, a druga osoba pełni rolę opiekuna i przewodnika. Osoba prowadzona trzyma się przedramienia
osoby prowadzącej. Oprócz oprowadzania (zwracamy
baczną uwagę na bezpieczeństwo osób prowadzonych), proponujemy osobie z zawiązanymi oczami poznawanie otoczenia przy pomocy np. dotyku. Możemy
podprowadzić pod drzewo, do ławki, płotu, ogrodzenia,
bramki i innych dostępnych przedmiotów/urządzeń.

Poruszamy się wolno. Jeśli jesteśmy na zewnątrz, zachęcamy do rozpoznawania podłoża, po którym się
poruszamy (trawa, piasek, asfalt, chodnik itd.).
(Ponieważ te ćwiczenia proponują przekraczanie własnych granic, sięganie po umiejętności i zachowania,
które nie są typowe dla życia codziennego młodych ludzi, to mogą oczywiście budzić śmiech, zażenowanie
czy zawstydzenie, ale też, żeby rozładować napięcie,
mogą wzbudzać chęć robienia żartów, np. poprowadzenie osoby tak, żeby się potknęła lub uderzyła. Dlatego nauczyciel może uprzedzić uczniów, że mają prawo
do różnych reakcji na ten temat, ale nie wolno im nikogo
narażać na niebezpieczeństwo. Można też podkreślić,
że celem tego zadania jest zauważenie, czy i w jakim zakresie możemy korzystać z innych zmysłów niż wzrok).
Wersja II
Wersja stacjonarna: proponujemy klasie sprawdzenie
umiejętności rozpoznawania przedmiotów przy pomocy dotyku, węchu i smaku.
Ustawiamy w klasie trzy stoliki.
Na jednym mogą być w miseczkach: cukier, kasza, ryż,
drobny makaron, sól itp. Uczniowie siadają przed sto-
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łem, mają zawiązane oczy i wtedy w losowej kolejności wykładane są przed nimi te miseczki.
Na drugim stoliku: kawałki owoców: jabłko, gruszka,
kawałek pomarańczy, truskawka itd.
Tutaj można dotknąć (warto zadbać o umycie rąk
przed tym ćwiczeniem), powąchać albo skosztować.
Warto jednak zachęcić, żeby próby odgadnięcia padły
zanim obiekt zgadywania zostanie zjedzony
Kolejny stolik – niespodzianka. Proponuję wykładać tutaj przedmioty nieoczywiste: korę z drzewa,
mech, szyszkę, skuwkę od pióra, itd., itp. (nie mogą
to być przedmioty ostre ani takie, o które można się
skaleczyć).
To ćwiczenie powinno wprowadzić sporo radości i zabawy wśród uczniów, a równocześnie dać im szansę
zmierzenia się z nowym sposobem poznawania znanych im przedmiotów.
• Po każdym z tych ćwiczeń robimy przerwę, w której zachęcamy uczniów do podzielenia się swoimi
wrażeniami, czy im było łatwo czy trudno? Jak im
się w ogóle wykonywało te ćwiczenia? Czy byli
w stanie zaufać swojemu opiekunowi? Jeśli tak,
to dlaczego? Jeśli nie, to również dlaczego? Czy
coś im się nie podobało albo ich niepokoiło w wykonywaniu tych ćwiczeń? Czy ufali swoim innym
zmysłom, czy jednak musieli podglądać, żeby się
upewnić, że dobrze odczuwają.
5. Poznawanie świata niewidomych
Przed lekcją proponujemy uczniom (2-3) pozbieranie
informacji na temat tego, w jaki sposób osoby niewidome radzą sobie w otaczającym nas świecie (język
Braille’a, echolokacja, urządzenia: czytniki pisma, głosowe zegarki i komputery, komputery z linijką brajlowską itd.).
Na lekcji prosimy o zaprezentowanie zebranych
wiadomości.
Alfabet Braille’a
Wynalazcą pisma punktowego dla niewidomych
był Francuz Louis Braille (1809-1852). Oślepł w wieku 5 lat w wyniku zakażenia, ale rodzice postanowili
go edukować i tak postępować, by wiódł „normalne”
życie. Stworzył alfabet, którego podstawą jest sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. System
składa się ze znaków będących kombinacją sześciu
wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach
po trzy punkty w każdej. Zadania dla uczniów: przygotować kartki ze znakami Braille’a (w postaci kropek),
na każdą grupę uczniów jeden alfabet.
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Wersja I
Na początek proponujemy uczniom napisanie kilku
zdań przy pomocy alfabetu Braille’a. Potrzebne będą
do tego kartki w kratkę i ołówek/długopis. Uczniowie
mają „narysować” punkty wg powyższego wzoru, tak
by tworzyły litery, a te wyrazy i jakieś dowolne, sensowne zdanie. Sąsiadujący koledzy/koleżanki wymieniają się kartkami i posługując się alfabetem próbują
odczytać zapisane zdanie.
Wersja II
Proponujemy trudniejszą wersję, czyli wersję wypukłą
pisma Braille’a. Potrzebne będą do tego sztywniejsze
kartki, rozpisane pismem Braille’a zdanie na wierzchu
kartki i przyrząd, którym będzie można „wypychać”
punkty od spodu kartki, tak by jej nie przebić. Może
to być dobrze zatemperowany ołówek.
Takie kartki uczniowie tworzą dla siebie wzajemnie,
np. po jednym zdaniu, a potem wymieniają się swoimi pracami i próbują „odczytać” przy pomocy dotyku,
co jest napisane. Mogą się posługiwać wzorem alfabetu, ale bez patrzenia na samą kartkę z wypukłymi
punktami.
• To ćwiczenie może wzbudzić dużo emocji, może
śmiech, może poruszenie, że to trudne zadanie.
Warto na koniec poprosić uczniów o podzielenie
się wrażeniami i podkreślić, że nauka każdego języka zajmuje czas i wymaga wysiłku. W tym wypadku może być jeszcze trudniej, ponieważ język
Braille’a wymaga użycia naszych opuszków palców
do rozszyfrowania znaczeń punktów, a osoby widzące nie mają żadnej wprawy w posługiwaniu się
takim narzędziem.
Metoda echolokacji
Zasada echolokacji jest prosta: nadawca wytwarza
dźwięk o wysokiej częstotliwości, po czym odbiera
fale odbite od różnych przeszkód. Na podstawie kierunku, natężenia i czasu powrotu dźwięku określa się
kierunek, odległość i wielkość lokalizowanych obiektów, a czasem ich charakter.
Udokumentowanym prekursorem posługiwania się
echolokacją był niewidomy brytyjski uczony i podróżnik – James Holman, który w pierwszej połowie XIX
wieku samotnie zwiedził Europę, Azję, Afrykę i Australię, w celu zbadania tamtejszej flory. Holman orientował się w przestrzeni za pomocą stukania laską i robił to tak dobrze, że podobno trudno było uwierzyć
w jego ociemniałość.
Inną znaną postacią związaną z echolokacją osób
niewidomych jest Daniel Kish – pierwszy instruktor

echolokacji na świecie. Nauczył się jej spontanicznie
jako małe dziecko. Dzięki swoim umiejętnościom
potrafił razem z innymi dziećmi wspinać się po drzewach, grać w berka czy nawet jeździć na rowerze.
Warta przedstawienia uczniom jest historia Bena
Underwooda, amerykańskiego chłopca, który sztukę echolokacji doprowadził do perfekcji. W wieku 3
lat stracił całkowicie wzrok, ponieważ na siatkówce
jego oczu rozwijał się rak i po nieudanych próbach
stosowania alternatywnych metod, lekarze zdecydowali się na usunięcie gałek ocznych. Ben od dziecka
obywał się bez laski i żył jak zwykły nastolatek. Nakręcone filmy dokumentalne z jego udziałem ukazują jak
swobodnie jeździł po ulicy na deskorolce, na rowerze,
precyzyjnie wymijając przeszkody, jak grał w koszykówkę, w gry komputerowe itp. Jego matka podkreślała brak ograniczeń w sposobie życia nastoletniego
syna. Ben zmarł w wieku 17 lat, kiedy rak odezwał się
na nowo i zaatakował jego organizm. Umarł 19 stycznia 2009 roku źródło: pressbook do filmu oraz:
oficjalna strona poświęcona Benowi:
http://www.benunderwood.com/index.html
i strony w języku polskim:
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/niewidomy_karateka_na_rowerze_57018.html
Po obejrzeniu tych filmików możemy podyskutować
w klasie o faktycznych ograniczeniach naszych działań. Czy bardziej leżą w naturze samych zjawisk czy
bardziej występują w naszych głowach. Czy łatwiej
nam powiedzieć: nie umiem, to za trudne, to nie dla
mnie, gdybym był/a jakaś tam, to by mi wyszło, a tak
to nawet nie spróbuję, inni są lepsi, to po co się za
coś zabierać. Historia Bena to pokazuje – nie poddał
się i chociaż jego życie skończyło się szybko. Możemy porozmawiać o jakości życia, kiedy mierzymy się
z przeciwnościami, i o jakości życia, kiedy się wycofujemy z tej walki.
6.	Stereotypy związane z ludźmi niepełnosprawnymi.
Proponuję poważniejszą pracę, czyli dyskusję dotyczącą funkcjonowania osób niewidomych w tak
zwanym „normalnym” świecie. Nie musi się zresztą
ona ograniczyć wyłącznie do osób niewidomych,
można poruszyć też inne niepełnosprawności: osoby
na wózkach, niesłyszące, niepełnosprawne intelektualnie, przewlekle chore itd.

Do tego punktu potrzebne jest, żeby młodzi ludzie
przygotowali się przed zajęciami. Pozbierali artykuły
dotyczące osób niepełnosprawnych w Polsce, dowiedzieli się, jaki procent społeczeństwa boryka się z takimi problemami, jakie są możliwości nauki i pracy dla
osób niepełnosprawnych, ale również jak społeczeństwo traktuje te osoby (uprzedzenia, stereotypy).
Po wcześniejszym przygotowaniu wybrane osoby
prezentują zdobytą wiedzę na temat osób niepełnosprawnych i ich społecznego funkcjonowania, inne
osoby prezentują definicje związane z pojęciem tolerancji, uprzedzeń i stereotypów, i możemy otworzyć
dyskusję na temat jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym środowisku, np.
–	czy ktokolwiek z naszych uczniów chodził z osobą
niepełnosprawną do szkoły/klasy?
–	jeśli tak, to jak taka osoba była traktowana?
–	
czy nasi uczniowie mają w sąsiedztwie osobę
niepełnosprawną?
–	i jak ona jest traktowana?
–	czy wyobrażają sobie mieć znajomych/przyjaciół
niepełnosprawnych?
–	czy łatwiej zaakceptować osobę, którą się znało,
jako sprawną i która została „niepełnosprawna”? czy
jest jakaś różnica, kiedy poznajemy „od razu” osobę
niepełnosprawną?
–	czy osoby niepełnosprawne są włączane do życia
społecznego czy z niego wykluczane?
–	w jakich zawodach, ich zdaniem, mogłyby pracować osoby niepełnosprawne? (obecnie głównie
w telemarketingu, zakłady pracy chronionej – czyli
głównie rękodzieło, manufaktura i w przypadku
osób niewidomych – zawód masażysty).
–	czy nasi uczniowie wyobrażają sobie, że mógłby
ich uczyć w szkole niewidomy nauczyciel albo
na wózku?
–	jak daleko i jakich sytuacji dotyczy nasza tolerancja?
7. Granice poznania siebie i swoich możliwości?
Proponuję temat na otwarcie tego ćwiczenia:
Skąd wiemy, jakie mamy możliwości?
Od kogo zdobywamy takie informacje?
W jakich okolicznościach sprawdzamy nasze możliwości i czego się wtedy dowiadujemy?
Czy nasi uczniowie kiedykolwiek byli w sytuacji,
że sami siebie zaskoczyli swoimi możliwościami?
Co to było za zdarzenie, co odkryli na swój temat?
Wracając do filmu:
Czy osoby widzące lepiej „widzą” świat?
Czy osoby niewidome „gorzej” widzą/poznają świat?
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Jakich zmysłów innych niż wzrok używają osoby niewidome do poznania świata?
Patrząc na nauczyciela Kacpra – czy stracił czy zyskał
możliwości poznawcze? W jakim zakresie? Jakie zmysły mu się wyostrzyły?
Proponuję przeprowadzić w klasie debatę dotyczącą
np. zagadnienia czy osoby niepełnosprawne, tracąc
jakąś możliwość/kanał poznawania lub doświadczania świata wykształcają w sobie szczególne możliwości/umiejętności (uczniowie wyszukują przykłady
i posługują się nimi podczas dyskusji), które sprawiają,

Foto: Łukasz Borkowski
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że przekraczają granice niemożliwego dla tak zwanych „normalnych” ludzi?
Ważne jest, żeby uczniowie się przygotowali, zebrali
informacje na temat innych sposobów poznawania,
dokonań, wyczynów, przekraczania granic przez osoby niepełnosprawne, nie tylko osoby niewidzące (np.
Jan Mela, który będąc nastolatkiem, pomimo braku
ręki i nogi, dotarł na oba bieguny w wyprawie razem
z Mariuszem Kamińskim, osoby na wózkach skaczące
ze spadochronem itd.).

Scenariusz lekcji 2
Temat: „A może ja nie chcę się rozklejać?” – historia
nietypowego nauczyciela w filmie Jacka Lusińskiego
Carte blanche – scenariusz lekcji języka polskiego dla
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kulturowy
motyw wzroku/ślepoty i jego znaczenie (WOK).
Opracowała: Małgorzata Wiśniewska
Cele lekcji:
Po lekcji uczeń powinien:
–	umieć określać tematykę filmu i interpretować jego tytuł;
–	dostrzegać etapy i sposoby walki bohatera z postępującą ślepotą;
–	rozumieć motywy i działania podejmowane przez
głównego bohatera;
–	umieć oceniać postępowanie Kacpra i jego otoczenia;
–	
rozpoznawać obecność motywów symbolicznych
i interpretować ich funkcje w filmie;
–	poznać kulturowy motyw wzroku/ślepca/ślepoty.
Metody i formy pracy:
–	konstruowanie notatek z lekcji;
–	burza mózgów;
–	heureza;
–	dyskusja kierowana;
–	formułowanie sądów, opinii, wniosków;
–	praca ze słownikiem;
–	praca domowa.
Środki dydaktyczne:
–	film Jacka Lusińskiego, Carte blanche, Polska 2015;
–	pressbook dystrybutora filmu – Kino Świat;
–	
w ww.traditio-europae.org/artykuly/E._Wesolowska_
Antyczna_postac_slepca.html;
–	
www.filmpolski.pl;
–	
www.onet.pl.
Pojęcia kluczowe:
–	carte blanche
–	ślepiec
Czas:
–	1-2 lekcje
Przebieg lekcji:
1.	Po projekcji zachęcamy uczniów do podzielenia się
wrażeniami i wskazania, ich zdaniem, najważniejszych problemów poruszonych przez reżysera (burza
mózgów). Propozycje zapisujemy na tablicy, np.:
Carte blanche to film o:
–	nauczycielu, który nie chcąc stracić pracy z powodu
utraty wzroku, ukrywa swą chorobę;

–	zmaganiach z postępującą ślepotą i nową sytuacją życiowo – zawodową;
–	postawie otoczenia wobec ślepnącego bohatera;
–	relacjach między „niepełnosprawnym” nauczycielemwychowawcą a klasą;
–	sposobie postrzegania rzeczywistości przez tracącego wzrok (praca kamery).
2.	Inicjujemy rozmowę z klasą pytaniem o tytuł
(praca ze słownikiem):
Co oznacza „carte blanche”? Jak należy rozumieć to wyrażenie w odniesieniu do przedstawionej historii?
Słownik Języka Polskiego podaje, że: „carte blanche”
to „czysta karta; nieograniczone pełnomocnictwo, wolna ręka w działaniach, wybór”. W takiej sytuacji znajduje
się bohater filmu-Kacper, który nie godzi się na brak wyboru, na konieczność przyjęcia statusu niepełnosprawnego, podejmuje wyzwanie i walczy o możliwość wykonywania zawodu, który stanowi dla niego nie tylko
podstawę utrzymania, ale i daje mu sens życia.
W trakcie rozmowy z młodzieżą podkreślamy, że Kacper sam znajduje się w podwójnej roli: nauczycielawychowawcy i ucznia, bo sam musi się nauczyć
na nowo żyć: poruszać, reagować, komunikować się
z otoczeniem. W tym sensie, egzystencja staje się dla
niego „czystą kartą”, którą musi na nowo wypełnić, nie
zapominając przy tym o prowadzeniu klasy.
3.	„Jakim nauczycielem jest Kacper?” – dyskusja
kierowana
Prosimy o analizę pierwszej sceny-lekcji historii poświęconej defenestracji praskiej. Nasi wychowankowie
z pewnością zwrócą uwagę na niestandardowe metody, stosowane przez nauczyciela (filmowi uczniowie
zostają poproszeni o wejście na parapety, by lepiej
zrozumieć mechanizm tego wydarzenia). Mogą też
przywołać wątek nonkonformistycznie nastawionej
do życia i świata Klary, czy relacje z Madejskim, klasowym buntownikiem, stałym polemistą Kacpra. Wobec
tych trudnych, wymagających indywidualnej procedury, „przypadków wychowawczych” profesor zachowuje postawę otwartości, tolerancji i szukania porozumienia. Buduje z klasą relacje oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu. Jeśli nawet jego niektóre pomysły
(zrozumiałe w sytuacji postępującej ślepoty) wzbudzają zdziwienie (uczniowie sprawdzają listę i prowadzą dziennik), to przecież nikt nie kwestionuje jego
autorytetu wychowawcy (o czym świadczy choćby
scena „głosowania” na niego, czy w finale – podzięko-
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wanie za opiekę i pomoc). Kacper Bielik to nauczyciel,
który potrafi wzbudzić zainteresowanie swoim przedmiotem, pobudzić podopiecznych do myślenia i zachęcić do samodzielnego działania. Młodzież wyczuwa w nim pasję uczenia. Dla naszego bohatera praca
w szkole stanowi sens życia, dlatego nie poddaje się
i podejmuje walkę o pozostanie w niej na dotychczasowych warunkach („A może ja nie chcę się rozklejać?”
– odpowiada Wiktorowi na propozycję zmiany zajęcia).
4.	„W jaki sposób radzi sobie z pogarszającym się
wzrokiem?”
Po tym wprowadzeniu i zarysowaniu sytuacji, w jakiej znalazł się dotknięty genetyczną wadą wzroku
bohater, prosimy uczniów o skupienie uwagi na procesie adaptacji ślepnącego stopniowo nauczyciela
do nowych warunków. W tym celu wybrany uczeń,
wspomagany przez klasę, zapisuje na tablicy kolejne
etapy „życia Kacpra ze świadomością choroby” (dyskusja kierowana, formułowanie ocen i wniosków przez
młodzież):
1.	etap – niedowierzanie (rozmowa z lekarzem, wizyta u profesora). Kacper wypiera diagnozę ze swojej
świadomości, nie może się z nią pogodzić również
dlatego, że uszkodzony gen przekazała mu ukochana matka, o której śmierć w wypadku samochodowym sam się obwinia. Świadectwem wewnętrznych niepokojów, wyrzutów sumienia połączonych
z buntem, może być zły sen, w którym matka dokonuje okaleczenia syna.
2.	etap – desperacja, rezygnacja, brak nadziei, niezgoda na „życie z laską” (próba samobójcza). Jest efektem długotrwałej depresji, życiowej pustki po stracie najbliższej mu osoby (Kacper mieszkał z mamą),
ale i lęku przed przyszłością inwalidy.
3.	etap – wyzwanie (propozycja objęcia wychowawstwa w klasie maturalnej). Kacper staje przed trudnym wyborem: zrezygnować i wyjawić otoczeniu
swą chorobę (tak radzi mu Wiktor) albo podjąć wyzwanie i próbować funkcjonować w środowisku
w sytuacji pogarszającego się widzenia.
		„Jakie wydarzenie skłania bohatera do rozpoczęcia
walki?”
		Postawa klasy, która staje po jego stronie w głosowaniu, dodaje mu sił i wiary w siebie.
4.	etap – nauka poruszania się po szkole (liczenie
kroków), znajdowania przedmiotów (klucz do sali),
prowadzenia dziennika (uczniowie-asystenci),
sprawdzania prac (pomoc Wiktora). Kacper ukrywa
swą przypadłość, chce normalnie żyć, boi się litości. Przede wszystkim jednak nie chce stracić pra-
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cy w szkole, kontaktu z młodzieżą. Wyrusza nawet
na szkolną wycieczkę.
		 „Co zmienia w bohaterze stopniowa utrata wzroku?”
		Wyostrza mu się słuch (scena klasówki), który powoli
staje się głównym, poza dotykiem, narzędziem poznawania świata. Zawężającemu się polu widzenia
(kamera rejestruje coraz węższy obszar widzenia)
towarzyszy pogłębiająca się wrażliwość na bodźce zewnętrzne, ale i pojawiające się stany lękowe,
związane z zagubieniem, dezorientacją w przestrzeni (scena w oceanarium). Jednocześnie Kacper
nawiązuje bliższą znajomość z Ewą, jest zakochany,
myśli o małżeństwie. W szkole odnosi sukcesy (propozycja lekcji pokazowej). Chce normalnie żyć, ale
nie umie powiedzieć otoczeniu o swej chorobie.
		 „Dlaczego bohater ukrywa swą ślepotę?”
		Boi się reakcji odrzucenia, „skreślenia z życia”, lęka się
też samotności, wegetacji na marginesie. Nie czuje
się jeszcze pewnie w nowej roli. Nie akceptuje swego niedołęstwa, wstydzi się go. Buduje swe nowe
życie „na kłamstwie”, na co wskazuje mu Wiktor.
5.	etap – powiedzenie Ewie prawdy. Kacper decyduje
się ujawnić prawdę swojej przyszłej żonie za późno. Ewa zrywa zaręczyny chyba nie tylko z powodu
swojej trudnej sytuacji finansowej – jest samotną
matką z dzieckiem, żyjącą w wynajętym mieszkaniu. Kacper nadużył jej zaufania, oszukał ją. Kobieta
jednak zachowuje się lojalnie: nie mówi w szkole
o chorobie Kacpra. Rozstanie z Ewą stanowi ważny
moment w życiu bohatera: musi przewartościować
swoje myślenie i postępowanie. Zmienić swój stosunek do choroby, zacząć o niej inaczej myśleć.
6.etap – finałowa scena: „Jestem gotów na wszystko”.
Kacper akceptuje swój stan, ale nie zamierza rezygnować z dotychczasowego życia.
5.	Przechodzimy do zbilansowania sukcesów i porażek nauczyciela (wnioski formułowane przez
uczniów):
Sukcesy:
–	zachowanie pracy w szkole
–	pomoc Klarze i Madejskiemu (wsparcie na maturze)
–	sukces wychowawczy w 3b
–	zyskanie pewności siebie i pogodzenie się z nową
życiową sytuacją
Porażki:
–	oszukanie przy sprzedaży teleskopu
–	zwlekanie z ujawnieniem Ewie prawdy, w rezultacie – rozstanie

6.	Zachęcamy uczniów do próby oceny postawy
Kacpra (ćwiczenie w samodzielnym formułowaniu sądów/opinii), np.:
Bohaterowi filmu najtrudniej jest się pogodzić z utratą pozycji nauczyciela, czyli przewodnika po świecie.
Obawia się, że ślepota uniemożliwi mu wykonywanie
zawodu, zdyskwalifikuje go w oczach kolegów i wychowanków. Wiele ryzykuje, ukrywając swój stan, jednak
nie zniechęca się, wykazuje hart ducha i odwagę, choć
popełnia też błędy (ukrywanie prawdy przed Ewą). Sił
dodają mu uczniowie, którym jest potrzebny. Brak wzroku nie czyni go gorszym człowiekiem i nauczycielem.
Przeciwnie, kiedy zwraca się do Madejskiego, spanikowanego przed maturą: „Ty pękasz?”, jego słowa brzmią
na tyle wiarygodnie, że chłopak idzie na egzamin. Jego
determinacja w pokonywaniu trudności może być dla
młodych najlepszym wskazaniem, jak żyć.
7.	Motywy symboliczne w filmie (propozycja dla
klas ponadgimnazjalnych – lekcja WOK):
Pytamy uczniów o charakterystyczne motywy (rekwizyty, przedmioty), które zwróciły ich uwagę w filmie
swoimi przenośnymi/nieoczywistymi sensami, np.:
– pałąki trolejbusowe: są przedmiotem obserwacji bohatera, wracającego codziennie z pracy
do domu. Mogą sugerować obawę Kacpra przed
ograniczeniem wolności, poruszaniem się zawsze
po tej samej zapamiętanej drodze, wyznaczanej
białą laską.
–	
teleskop i szkło powiększające: pasją Kacpra jest
obserwacja świata w makro – i mikroskali, co należy rozumieć symbolicznie jako pragnienie transgresji, czyli przekroczenia dostępnych granic poznawczych, by lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące
światem, poznać siebie, sens egzystencji. Wypadek
samochodowy, w którym ginie jego matka, stawia przed bohaterem pytanie o rolę przypadku
w życiu człowieka, budzi wątpliwości, czy można
na wszystkie pytania natury egzystencjalnej znaleźć odpowiedzi (rozmowa z Klarą).
Wniosek: Kacper jest bohaterem refleksyjnym, nie
bierze życia wprost, chce wiedzieć, po co i dlaczego, stąd spadające na niego nieszczęścia (śmierć
matki, utrata wzroku) dotykają go bardzo głęboko,
wywołując w nim bunt, niezgodę, fizyczny i myślowy protest.
8.	
Konteksty interpretacyjne (propozycja pogadanki, z elementami ćwiczeń językowych dla
klas ponadgimnazjalnych – lekcja WOK):

Czy losy bohatera filmu Jacka Lusińskiego przypominają historię znanej Wam postaci literackiej?
Carte blanche to film portretujący bohatera zmagającego się z Losem – wyrokiem ślepoty, który, ukryty
w uszkodzonym genie przekazanym mu przez matkę,
spada na niego nieoczekiwanie i nieodwołalnie, niczym na Edypa, postać z dramatu Sofoklesa. Kacper,
tak jak Edyp, nie może się pogodzić z przeznaczeniem: nie wierzy w prognozy lekarzy, szuka nadziei,
nie akceptuje swej choroby. W końcu, z godnością
przyjmuje swój los („jestem gotów na wszystko”). Zestawiając filmową postać z bohaterem tragicznym
warto wspomnieć też o archetypie mądrego ślepca
– Tejrezjasza, który zna prawdę, widzi więcej niż ten,
który widzi, ale nie rozumie (Edyp).
Ślepota Edypa ma jednak znacznie szerszy wymiar,
rzec by można – egzystencjalny, co wiąże się z postrzeganiem przez antycznych Greków przeszłości
jako rzeczy już znanej, a więc widocznej, przyszłości
natomiast jako rzeczy nieznanej, czyli niewidocznej.
Dano mu poznać coś, czego nie znamy, tj. własną
przyszłość. W zamian jednak zabrano świadomość
własnej biografii, którą każdy z nas posiada. Prowadząc śledztwo, król Teb odkrywa swoją dramatyczną
przeszłość, która każe mu przewartościować swoje
późniejsze życie.
Zarówno w literaturze antycznej, jak i w mitologii niewidzący bohater cieszył się szczególnym statusem. Brak
wzroku powodował zdecydowanie wzrost społecznego prestiżu kalekiej osoby. Wierzono, że „wewnętrzny
wzrok” jest źródłem niezwykłej mądrości, daru wieszczenia, przepowiadania przyszłości. Ślepców otaczano
więc szacunkiem i respektem (Kasandra). Nic zresztą
dziwnego. Oko będące narzędziem widzenia jest postrzegane jako wręcz magiczne, o czym zaświadczają
zwroty i wyrażenia związane ze wzrokiem/jego brakiem. Uczniowie podają, interpretują i zapisują przykłady takich związków wyrazowych, np.: „oko za oko”;
„pańskie oko konia tuczy”; „miłować kogoś jak źrenicę
własnego oka”; ale także „widzieć oczyma duszy”; „wiedzieć sercem”; „widzieć prawdę”, które dowodzą ważności wzroku w potocznej opinii i ludowej mądrości.
9. Praca domowa (dwie propozycje):
„Nie widać? To dobrze”. Jak rozumiesz słowa wypowiedziane w finale przez bohatera, w kontekście drogi,
jaką przemierzył Kacper.
Spróbuj napisać dalszy ciąg historii Kacpra Bielika,
po ujawnieniu otoczeniu prawdy o jego chorobie.
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