DNI Usób Niepełnosprawnych

Człowiek obok ciebie
Gośćmi Dni Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie

Gdańskim będą m.in. Anna Dymna i reżyser Jacek Bławut

W

czoraj
prezy
Osób

zaczęły się
związane

na UG imz Dniami

Niepełnosprawnych.

Dzisiejszy dzień będzie poświęcony filmom Jacka Bławuta, autora ,,Nienormalnych" - fascynującego obrazu o dzieciach dotkniętych niepełnosprawnością
intelektualną. Zaliczony już do klasyki
dokumentów, zgłębiających temat inności, film ten został uhonorowany wieloma nagrodami na świecie i w kraju. Od
ponad IO lat wędruje po ekranach kin
studyjnych i festiwalach filmowych.
Autor „Nienormalnych" należy do czołówki polskich reżyserów i operatorów.
Jest wykładowcą w szkołach filmowych
w Berlinie, Hanowerze i Toruniu. Wykonał zdjęcia do wielu polskich filmów
fabularnych, ale główną jego pasją stał
się film dokumentalny. W auli 039 Wydziału Filologiczno-Historycznego bę- ~
dzie można zobaczyć pięć filmów, . ~
w których artysta starał się opowiedzieć Jacek Blawut
o problemach i często zaskakujących tajemnicach świata osób niepełnospraw
nych. Jednym z nich jest „Paweł" - opowieść o wyjątkowym młodzieńcu Pawle
-

Moszczyńskim. Upośledzony umysłowo
chłopiec stał się światową gwiazdą olimpiad specjalnych. Sport pomógł mu wiele osiągnąć w życiu, niejeden w pełni

sprawny człowiek mógłby mu pozazdrościć.

Warto zobaczyć też wzruszający „Kraj
urodzenia", którego bohater jako rachmistrz wysłuchuje opowieści o życiu
starszej kobiety, sprawującej opiekę nad
mężem cierpiącym na chorobę Parkinsona. Mimo dramatu i długoletnich cierpień, małżonkowie czuj~ się ze sobą
szczęśliwi, nadal się kochają i szanują.
Film ukazuje całą prawdę o losach osamotnionych w swoim nieszczęściu osób,
ale jednocześnie niesie ze sobą pewnego rodzaju pokrzepienie i uśmiech.
Bezpośrednio po projekcjach najważ
niejszych filmów Jacka Bławuta będzie
niepowtarzalna okazja, aby spotkać się
i porozmawiać z reżyserem.
Do Gdańska przyjedzie też wybitna
polska aktorka Anna Dymna. W poniedziałek podczas wieczoru „Ludzie peł
ni życia" na scenie w auli Wydziału Prawa i Administracji UG zaprezentuje
wiersze ks. Jana Twardowskiego. Artystka poświęciła sporą część swojego życia
osobom chorym i dotkniętym niepełno
sprawnością, z jej inicjatywy na przykład
osoby niepełnosprawne swoje talenty aktorskie mogły rozwijać na specjamie dla
nich organizowanych warsztatach teatralnych.
AGATA KIROL

Piątek 5 grudnia
Wieczór z fllmami Jacka Bławuta
(aula 039 Wydziału Rlologiczno-Historycznego UG, Gdańsk,
ul. Wita Stwosza 55)
godz.16.30 .Miałem prl}:jaciela"
godz. 17 „Paweł"
godz. 1 7.30 „Olimpiada specjalna"
godz. 18.15 „Nienormalni"
godz.19.45 spotkanie z reżyserem
Jackiem Bławutem
godz. 21 „Kraj urodzenia"

Poniedziałek

Ludzie

8 grudnia

pełni życia

(Wydział Prawa i Administracji UG,
Gdańsk, ul. Baiyńskiego 6)
godz. 17.30 .Plzełamując ciszę"
film w reż. Leszka Wosiewicza

godz. 18.10 koncert w wykonaiiu
orkiestry Vita Activa
godz. 19 wiersze Księdza Jana
Twarc:bwskiego czyta Anna Dymna
godz. 19.40 .Cisza - ciem ność",
film w reż. Pawła Kędzierskiego
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