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AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK PIERWSZY
5,000 ZEPSUTYCH PREZENTÓW
STRESZCZENIE FILMU
Tradycje obdarowywania się prezentami są tak różnorodne jak ludzie, którzy je praktykują. Ludzie są bardzo
kreatywni w wymyślaniu okazji do dawania prezentów, od urodzin i celebracji ukończenia studiów po wesela i
święta. Nieczęsto, jednak ludzie dają komuś podarunek każdego dnia. W tym odcinku poznajemy Mateusza, kto
przez ostanie 15 lat obdarowywał ludzi prezentami każdego dnia. Mateusz i jego matka dzielą się z nami historią
wyboru jego niezwykłych prezentów oraz pomysłowego sposobu obdarowywania innych.

“Każdy w moim sercu”
-Mateusz Jaworski

GŁÓWNE WĄTKI FILMU
•

Wartościowe podarunki, wartościowi obdarowani

•

Nieoczekiwane podarunki

Udekorowana, popsuta kaseta nie wygląda na bardzo wartościowy prezent. Jednakże każda osoba,
która otrzymuje kasety Mateusza, naprawdę je docenia. Jeden z obdarowanych, mówi o swojej kolekcji
upominków od Mateusza jako o “wspaniałych prezentach”. Mateusz zaczął od podarowania kasety swojej
ciotce, lecz w filmie widzimy, jak daje prezenty ludziom, których nie zna (sprzedawcy w sklepie, księdzu).
Widzimy na fotografii jak daje kasetę laureatce nagrody Nobla. Film Skłania widza do zastanowienia się
nad tym co determinuje wartość prezentu? Co determinuje wartość odbiorcy?
Kiedy nadejdzie czas urodzin czy świąt, czasem nadejdzie także oczekiwanie na prezenty. Prawdopodobnie
nie oczekiwalibyśmy prezentów na co dzień, gdy wykonujemy nasze codzienne obowiązki. W filmie,
widzimy, że osoba obdarowana jest zwykle zaskoczona, gdy Mateusz daje jej udekorowana kasetę. Być
może zaskoczona w danej chwili, przez opakowanie lub przez samą osobę, która ich obdarowuje. Jego
podarunki są nieoczekiwane. To może być powiedziane zarówno o Mateuszu jak i podarunkach, które
przygotowuje. Ludzie jak Mateusz, są zbyt często lekceważeni ze względu na ich niepełnosprawność,
lecz Mateusz naprawdę lubi zaskakiwać ludzi energią swojej osobowości.
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•

“Popsucie”

•

Komunikacja

Popsuty prezent to odniesienie nie tylko do samego prezentu, lecz także do osoby obdarowującej.
Jako osoba z niepełnosprawnością umysłową, Mateusz może być przez niektórych postrzegany jako
niedoskonały, uszkodzony lub bezużyteczny. Mateusz oferuje nam wspaniałą ilustrację prawdy. Coś co
jest popsute ma użytek. Ktoś kto jest postrzegany jako popsuty ma dary, dary kreatywności i wyobraźni.
W filmie widzimy to zdanie “Ponieważ Mateusz używa języka, którego nie możemy w pełni zrozumieć,
nigdy nie opowiedział nam całej historii jaka kryje się za jego kasetami.” Jednakże są chwile, kiedy
komunikacja Mateusza jest naprawdę zrozumiała. Ludzie, którzy nie potrafią porozumieć się za pomocą
mowy i języka często wymyślają ich własny sposób komunikacji. Mateusz na przykład używa dźwięków,
gestów, wyrazów twarzy oraz swojej książki obrazkowej. Jest wiele sposobów by zakomunikować kim
jesteśmy i co mamy do zaoferowania.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Czy kiedykolwiek otrzymałeś nieoczekiwany, pozornie bezużyteczny prezent, który naprawdę bardzo ceniłeś?
Co to było?
2. Przypomnij sobie o czasie, kiedy byłeś w stanie zrozumieć kogoś mimo tego, że nie komunikowali się poprzez
mowę. Jak się w wtedy czułeś? Jakie są inne sposoby komunikacji, gdy jesteśmy pozbawieni mowy? Czy
czujesz się zrozumiany?
3. Co to znaczy “każda osoba ma dar”? Czy możemy powiedzieć, że każda osoba jest darem?
4. Czego możemy się nauczyć z “popsucia”? Jakie inne formy sztuki skupiają się na popsutych i niedoskonałych
materiałach (np. Mozaiki i estetyka wabi-sabi)
5. Mateusz nie czekał na okazję – dał komuś prezent każdego dnia. Jeśli ty mógłbyś dać prezent każdego dnia,
co by to było?
6. Mateusz mówi, że wszyscy jesteśmy w jego sercu. Co oznacza to, że jesteśmy czyimś sercu, lub kiedy mamy
kogoś naszym sercu?

ZA KULISAMI
Popsuta kaseta może być traktowana jako podwójny prezent. W filmie, Mateusz czerpie przyjemność zarówno z
wykonywania prezentu jak i z jego wręczania.

WYOBRAŹ SOBIE INNY ŚWIAT
Jakie ty masz dary? Czy codziennie dzielisz się nimi z innymi? Zwracaj uwagę na to, kiedy inny dzielą się z tobą
ich darami, zwłaszcza, gdy są niezwykłe i niespodziewane.
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ODCINEK DRUGI

NIE MA LWÓW W PARYŻU

AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK DRUGI
NIE MA LWÓW W PARYŻU
STRESZCZENIE FILMU
Przez wieki nasz sposób widzenia świata ukształtowany został przez literaturę podróżniczą. Kiedy jednak
ostatnio słuchaliście pisarza- podróżnika z porażeniem mózgowym? Towarzysząc Musie Kirikote w podróży
z wiejskich terenów Kenii do metropolitalnej Francjii, nie tylko poznajemy nowe miejsce, ale również stajemy
przed szansą doświadczenia tego miejsca w nowy sposób. W tym odcinku, Musa zabiera nas w miejsca, gdzie
psy ubierane są jak ludzie, a ludzie jedzą jak kozy. Jego obserwacje kwestionują to, co niektórzy mogą uznać za
oznaki „normalnego” codziennego życia.

“Nie pozostałem zbyt długo,
ponieważ..musiałem wracać do
tych, którzy najbardziej mnie
kochają”
-Musa Kirokote

TEMATY Z FILMU
•

Zwierzęta a Ludzie

•

Kulturowe ubogacenie

Jak większość pisarzy podróżników, Musa opowiada o pewnych niesamowitych tradycjach sposobu
ubierania się i jedzenia. Jedząc sałatę, spostrzega jako nieco dziwaczne, że ludzie jedzą jak kozy.
Przypatrując się ludziom na ulicy, zauważa noszące ubrania psy. Jego obserwacje każą nam się zastanowić,
które zachowania i zwyczaje są odrębnie ludzkie, a które przypisane są zwierzętom. Dla niektórych to całe
poplątanie będzie czymś zabawnym, podczas gdy inni mogą nawet tego nie zauważyć.
Tradycyjne sposoby witania się są bardzo różnorodne; od uścisku dłoni, objęcia i ukłonów, a nawet
specjalnego sposobu oddychania. Musa opowiada w tym filmie o tym, jak został przywitany pocałunkiem w
policzek. Kiedy wraca do domu, chce zabrać ze sobą taką formę witania się. Zupełnie odwrotnie reaguje w
kwestii jedzenia. Chce zabrać tradycyjne potrawy z Kenii do Francji. Bardzo popularne dania we wspólnocie
Musy to: Githeri i Ugali i chiapati. Musa doradza innym turystom, aby zabrali ze sobą swoje domowe dania.
Podróż Musy pokazuje, jak okazje do kulturalnego ubogacenia obfitują w sytuacjach, gdzie spotykają się
dwie kultury.
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•

Dziwne i Bogate: kwestia perspektywy

•

Grzeczne kłamstwa

Kilkukrotnie Musa spostrzega i komentuje ubóstwo Paryża i Francuzów. Widzowie mogą się poczuć nieco
skonsternowani takimi stwierdzeniami, chyba że wezmą pod uwagę fakt, że Musa pochodzi z wiejskich
obszarów w Kenii. W doświadczeniu Musy, prawdziwe ubóstwo, to nie posiadać ziemi rolnej. Ponieważ
tradycyjna kuchnia Musy nie zna ślimaków, wydaje się, że był to wybór dokonany w akcie rozpaczy. Jest
wiele przykładów tego, jak wyjątkowy sposób postrzegania świata przez Musę wpływa na to, jak interpretuje
i opowiada o różnych aspektach swojej podróży. Pomyśl o tym, jak opisuje żołądek samolotu, darmowe
prezenty od białych ludzi oraz dywagacje nad tym cze w Paryżu lwy są czy ich nie ma.

Kiedy Musa mówi, że ślimaki mu smakują, a jego mina ukazuje obrzydzenie, wszyscy przy stole wybuchają
śmiechem. Musa został przyłapany na małym kłamstwie, tylko po to, żeby okazać grzeczność. Małe
kłamstwa mogą się okazać przydatne dla ocalenia przyjaźni, szczególnie w trakcie podróżowania.
Używając grzecznych kłamstw, aby wyrazić swoją wdzięczność za uprzejmą gościnę, Musa zachowuje
się z finezją w obliczu tych dziwnych doświadczeń kulturowych. Kiedy stajemy w obliczu zranienia lub
obrażenia kogoś, zamiast prawdy możemy im powiedzieć to, co spodziewają się usłyszeć. Kłamstwo
werbalne może być nieprzekonywujące, jeśli język ciała komunikuje coś przeciwnego. Na szczęście, w
przypadku Musy, wszystko było zabawne i przyczyniło się do budowy relacji między ludźmi.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Podaj inne przykłady zachowań i zwyczajów, w których zacierają się linie podziałów pomiędzy tym, co jest
odmiennie ludzkie a tym, co jest zwierzęce.
2. W jaki sposób twoja tożsamość i perspektywa wpływają na rozumienie różnych kultur i środowisk? Jakie
rzeczy, które uważasz za normalne, inni mogą postrzegać jako dziwne?
3. Kiedy i w jakich sytuacjach czułeś się obco?
4. Kiedy odwiedzasz nowe miejsca, zarówno lokalnie, jak i na całym świecie, które różnią się od wcześniejszego
doświadczenia, jak wpływa to na postrzeganie przez Ciebie własnego “domu”?
5. W jakiej sytuacji byłeś zmuszony, aby grzecznie skłamać, po to, by ocalić jakąś relację/przyjaźń?

ZA KULISAMI
Film przedstawia doświadczenia Musy z jego pierwszej zagranicznej podróży. Większość tej historii utrzymana
jest w pogodnym tonie, jednak dla Musy przebywanie w środowisku tak odmiennym od własnego domu było
bardzo trudnym doświadczeniem. Po sześciu miesiącach od tej podróży dyrektor wspólnoty spotkał się z
Musą na rozmowę. Niestety, jedno ze wspomnień, które najbardziej utkwiło Musie w pamięci, to ta sytuacja, w
której czuł się zażenowany i wystraszony po tym, jak rozlał napój na kobietę siedzącą obok w samolocie. Jako
obcokrajowiec i osoba z niepełnosprawnością, kilka razy zdarzyło się, że Musa zwrócił się do przechodniów
na ulicach Paryża, aby zapytać o drogę. Ludzie go unikali, patrzyli na niego ze strachem, żalem, a nawet
obrzydzeniem. Kiedy powiedział: „Muszę wrócić do domu, do tych, którzy kochają mnie najbardziej” naprawdę
wiedział co mówi.

WYOBRAŹ SOBIE ŚWIAT INACZEJ
Co kształtuje twoje spojrzenie na różne miejsca oraz ludzi na świecie? Jak możesz się bardziej zapoznać z tym,
co nieznane? Zastanów się nad tym, jakie głosy mają wpływ na twoje rozumienie świata i postaraj się znaleźć
inną perspektywę. Możesz się bardzo zdziwić, tym co odnajdziesz.
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ODCINEK TRZECI

WYPUŚĆ PTAKI

AS I AM Viewing Guide Complete 2018 PL

8

AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK TRZECI - WYPUŚĆ PTAKI

STRESZCZENIE FILMU
Bogdan Senyk z L’Arche na Ukrainie, dorastał w kraju, w którym rząd zaprzeczał jego istnienia. W tym odcinku,
Bogdan ujawnia swój sposób na opór cywilny – radość. Jego codzienne decyzje, żeby wypuści ptaki z ich klatki,
żartować w przyjaciółmi, witać nieznajomych na ulicach, są niezaprzeczonym przejawem godności i mądrości
mężczyzny, zdeterminowanego, by żyć pełnią życia, na przekór próbom wymazania go z historii.

“Ale nie ma wielu sposobów
na to by walczyć na wojnie
i nie nieść kamienia w duszy”
-Bogdan Senyk

GŁÓWNE WĄTKI FILMU
•

Przynależność obywatelska

•

Oczekiwania

Kilka z pierwszych scen tego odcinka pokazuje Bogdana oddającego swój głos w wyborach lokalnych.
Ludzie z niepełnosprawnością intelektualną odmawiani są prawa do uczestnictwa w praktykach
obywatelskich i politycznych na całym świecie. Na Ukrainie jeden a artykułów konstytucji mówi, że
ludzie którzy są uznanie jako „niezdolni” przez sąd nie mają prawa do głosowania. To prawo pozwala
na wyjątkowe odstępstwo od procesu politycznego i jest sprzeczne z esencją równości uchwycona
poprzez inne artykuły Ukraińskiego prawa wyborczego. Udział Bogdana w wyborach i jego poglądy
polityczne są wyjątkowo ważne w świetle historycznych i aktualnych barier jakie powstrzymują ludzi z
niepełnosprawnością od korzystania z ich praw.
Ze względu na swoją fizyczną niepełnosprawność Bogdan ma prostetyczną nogę. Generalnie mówiąc ktoś
kto ma prostetyczną nogę zwykle miałby trudności z wychodzeniem na strome powierzchnie. Jednakże
na przekór temu Bogdan mówi, że jego stopy są „stworzone do gór”. A więc doświadcza swojego ciała
jako specjalnie przystosowanego do górskich wędrówek mimo tego, że potrzebuje wsparcia, kiedy
wędruje w Karpatach.
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•

Gniew

•

Opór

Bogdan opowiada nam o tym jak dokonał wyboru by nie czuć gniewu ponieważ nie chce „nieść kamieni w
swojej duszy”. Mówi jak gniew sprawia, że zapominamy o radosnych aspektach życia. Co więcej, Bogdan
uważa, że niepochamowany gniew może prowadzić do śmierci. Ponieważ nasze emocje zmieniają
sposób jaki postrzegamy świat, kontrowersyjnie poprzez odrzucenie gniewu zyskujemy kontrolę nad
naszym doświadczeniem świata.
Zagrożenia jakie stawia przed nami wojna wywołują różne reakcje. Niektórzy mobilizują się do walki,
inni protestują. Niektórzy zgłaszają się jako chodnicy do walki inni są werbowani siłą. Bogdan wierzy
w obronę suwerenności swojego kraju, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę historię jego okupacji.
Jednakże Bogdan także pragnie pokoju. Jego największą troską jest opór i przetrwanie. Jak może uniknąć
niszczących efektów wojny? Bogdan zdecydował się pielęgnować swoje radosne nawyki: Witanie ludzi
na ulicach, żartowanie oraz wypuszczanie ptaków.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Jakie ma dla ciebie znaczenie fraza: „nosić kamień w duszy”?
2. Niektóre z pomysłów i obserwacji Bogdana są zaskakujące, ponieważ podają w wątpliwość generalne
oczekiwania. Pomyśl o własnych doświadczeniach, gdy oczekiwania i realność nie były zsynchronizowane.
Jakie są niektóre z twoich poglądów lub opinii, które inni uważaj a za zaskakujące
3. W jaki sposób gniew może nas zniszczyć? Jakich metod możemy użyć by mu przeciwdziałać. Jakie gesty i
ruchy wykonuje Bogdan, aby pokazać, że nie poddaje się gniewowi?
4. Ludzie często opisują innych z niepełnosprawnością umysłową jako naiwnych. Jakie wrażenie wywarł na
tobie Bogdan podczas oglądania filmu?
5. Bogdan mówi o rzeczach, które nie sprawiają mu przyjemności, kiedy się gniewa. Jakie radosne czynności
tracą swój urok, kiedy ty się gniewasz? Jak taka emocja może wpłynąć na to co dostrzegasz w swoich
codziennym życiu?

ZA KULISAMI
Niektórzy z nas mogą myśleć, że osoba z niepełnosprawnością umysłowa może nie być w stanie sformułować
świadomych poglądów politycznych. W rzeczywistość, Bogdan dzieli się z nami swoją złożoną perspektywą
polityczną z pewnością siebie, nawet gdy inni się z nim nie zgadzają. Mówią, że ktoś kazał Bogdanowi powiedzieć
te rzeczy. Napisy końcowe filmu wymienią Bogdana jako autora. Reżyser filmu, który otwarcie nie zagrzał się z
poglądami Bogdana, poprosił go by sam napisał skrypt, który pozwoli mu zaprezentować swoje przekonania w
zrozumiały sposób.

WYOBRAŹ SOBIE INNY ŚWIAT
Na świecie toczy się wiele wojen. Czasem trudno jest dostrzec wpływ jaki mają na nasze codzienne życie i
czasem wydaje nam się ze te wojny nie maja na nas żadnego wpływu, jeśli nasze kraje, czy nasi krewni nie są
w nie bezpośrednio zaangażowani. Jeśli jesteś w takiej sytuacji spróbuj pomyśleć o mniejszych konfliktach, o
których słyszałeś czy w które byłeś zaangażowany, i które maja potencjał do wywołania gniewu jak ‘kamień w
duszy”. Spędź trochę czasu myśląc o tym jak wojna i konflikt wpływają na nasze codzienne życie. Wymień kilka
wyborów, których możesz dokonać by utrzymać, odnaleźć czy stworzyć radość dla siebie i innych dotkniętych
przez konflikt i wojnę?
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AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK CZWARTY
ZAOPIEKUJĘ SIĘ TOBĄ
STRESZCZENIE FILMU
Pewna kobieta o imieniu Rafaella Monterosso mieszka w Bolonii we Włoszech i jej życie jest pełne piękna. W tym
odcinku Rafaella zaprasza nas w odwiedziny do Bolonii, nie po to, aby zwiedzać słynne portyki, czy skosztować
przepysznych tortellini, ale po po prostu dlatego, że ona tam jest. Rafaella dzieli się swoimi refleksjami na
temat trudności, z jakimi musi się zmierzyć. Ma zespół Downa, ale nie to jest jej zmartwieniem. Zamiast tego,
wyzwanie, jakiemu musi stawić czoła to zaakceptować fakt, że jej tata się starzeje. Z wielkim trudem przychodzi
jej zaakceptować jego niepełnosprawność.

“Mój tata się starzeje i nic
nie mogę na to poradzić.”
-Raffaella Monterosso

TEMATY Z FILMU
•

Kto jest niepełnosprawny?

•

Starzejący się rodzice

Być może widz szybko się zorientuje, że Rafaella ma szczególne cechy ujawniające, że jest osobą z
zespołem Downa. Ponieważ Rafaella sama przyznaje, że trudno jest jej zaakceptować niepełnosprawność
swojego taty, można odnieść wrażenie, że Rafaela wcale nie ma niepełnosprawności. W filmie ukazana
jest, jak wykonuje swoje codzienne domowe obowiązki oraz jak uprawia sport. Chociaż jest osobą
niepełnosprawną, to w rzeczywistości nie doświadcza swojej niepełnosprawności jako trudności.
Jednakże, kiedy przychodzi jej stanąć w obliczu utraty zdolności ruchowych swojego taty i jego
postępującej zależności od innych, opowiada o tym, jak trudno jej z tym jest.
Potrzeba opieki nad własnymi rodzicami, kiedy osiągną już podeszły wiek, jest czymś uniwersalnym.
Wszyscy możemy czuć się bezradni, kiedy obserwujemy, jak inni się starzeją albo chorują. Naturalny porządek
rzeczy wygląda tak, że rodzice opiekują się dziećmi, kiedy ci są młodzi, a dzieci opiekują się rodzicami,
kiedy ci się starzeją. Oczywiście, że jest wiele różnych okoliczności, które mogą zaburzyć ten schemat.
Niepełnosprawność może być jednym z tych czynników, który sprawia, że dziecko może być mniej zdolne
do opieki nad starzejącymi się rodzicami. Jednakże Rafaela nie wspomina o swojej niepełnosprawności
jako coś, co utrudniałoby jej to zadanie. Zauważa jednak, że brakuje jej cierpliwości. Pomimo tego, sposób,
w jaki Rafaela się odnosi do swojego taty pod koniec filmu, ukazuje głęboką świadomość jego potrzeb oraz
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aktywną cierpliwość towarzyszącą jego postępującej niepełnosprawności fizycznej. Być może to ona się
zmieniła, a może jej wyobrażenie o braku cierpliwości jest niedokładne.

•

Wzajemna współzależność

Rafaela w różnych fragmentach filmu opowiada o tym, jak zmieniły się jej wzajemne relacje z tatą, od kiedy
ten zaczął zwalniać tempo życia. Wspomina, jak razem chodzili na mecze piłki nożnej. Jej radość nie wynikała
z wyniku meczu, ale z bycia razem z nim. Rafaela mówi wprost: „Ja potrzebuję jego, a on potrzebuje mnie”.
Ukazuje w ten sposób, jak jej głęboka miłość do swojego taty nie wypływa z tego, co on potrafi uczynić, ale
po prostu z jego obecności. W podobny sposób, poprzez jej pragnienie cierpliwości oraz wymianie uścisków
pokazaną w końcowej części filmu, możemy zobaczyć, że jej ojciec też potrzebuje jej obecności.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Rafaela opowiada o tym, jak trudno jest jej poradzić sobie z postępującą niepełnosprawnością swojego taty,
której nabawił się w swoim podeszłym wieku. Niektórzy ludzie stają się niepełnosprawni w ciągu swojego
życia z powodów takich, jak: wiek, wypadek czy choroba. Czy masz jakieś osobiste doświadczenie tego,
kiedy ukochana przez ciebie osoba staje się coraz mniej sprawna? Czy podobnie jak Rafaela, odczuwałeś
bezradność w obliczu jej postępującego wieku lub niepełnosprawności? Jakie były strategie, z których
korzystałeś, aby poradzić sobie z ich nowymi potrzebami? Z własnymi uczuciami?
2. Kadr otwierający film przedstawia dojrzałe winogrona oraz pojedyńcze grona, które uschnęły na krzaku.
Ujęcie to jest pewnego rodzaju zapowieścią. Co może oznaczać fakt, że owoce te znajdują się na tym samym
krzewie? Czy spostrzegłeś inne obrazy, które naświetlają tematy z filmu?
3. Rafaela mówi, że brakuje jej cierpliwości do taty, ale w końcu jej cierpliwość staje się oczywista. Co twoim
zdaniem pomogło jej odnaleźć tę cierpliwość?
4. Na początku filmu, opowiada o tym jak odczuwa coś głębokiego, kiedy spotyka innych ludzi. Mówi, że jej
zdaniem, to Bóg. Czy miałeś kiedyś takie tajemnicze uczucie? Jak możesz je wyjaśnić?

ZA KULISAMI
Ostatnie momenty filmu zostały zaaranżowane przez Rafaelle. Reżyser zapytał ją, „jak widzisz zakończenie
filmu?” Odpowiedź Rafaelli była tak konkretna i piękna, że wspólnota L’Arche zwróciła się do jej rodziny z
pytaniem, czy w ogóle możliwe byłoby zfilmowanie tych chwil. Było to o tyle trudnym wyzwaniem, że Rafaella nie
wiedziała, że jej ojciec chorował na raka. Ciągle musiał jeździć do szpitala i zanim jego zdrowie pozwoliło mu na
przyjechanie, trzy razy musiał odwołać umówione spotkania. Kiedy w końcu mogli spędzić razem czas, Rafaella
poprowadziła swojego ojca przez scenę tak, jak sobie to wcześniej wyobrażała. Dwa tygodnie później, jej ojciec
zmarł. Ta wymiana czułych dotyków i delikatności na zakończenie filmu była ich ostatnim spotkaniem.

WYOBRAŹ SOBIE ŚWIAT INACZEJ
Rafaella mówi, że nic nie może poradzić na to, że jej ojciec się starzeje. Jednakże nie pozwalając, aby trudności
miały negatywny wpływ na relację z jej ojcem, czyni coś bardzo znaczącego. Niepełnosprawność może powstać
na skutek jakiegoś wypadku, wynikać z podeszłego wieku, ale niepełnosprwność może być również czymś, z
czym się można urodzić. Reakcje ludzi na niepełnosprawność, wiek i chorobę są bardzo różnorodne. Jak to
jest, kiedy świadomie wybieramy budowę lub utrzymanie relacji, wtedy kiedy niepełnosprawność sprawia, że
sposób, w jaki się komunikujemy, uległ zmianie. Jakie zmiany musimy poczynić, szczególnie jeżeli chodzi o
nasze oczekiwania, aby praktycznie się przystosować do nowej sytuacji? Co twoim zdaniem oznacza taki wybór?
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AS I AM - COMO SOY

ODCINEK PIĄTY
WYGOOGLOWAĆ LARRY’EGO
STRESZCZENIE FILMU
W latach dziewięćdziesiątych, osoby autystyczne zaczęły korzystać z internetu, aby budować wspólnoty w sieci,
obalając tym samym mit, jakoby autyzm skazywał ludzi na egzystencję w samotnym odizolowaniu. Jednakże,
w tym odcinku Larry Gourley z Belfastu w Północnej Irlandii, odnajduje granice możliwości internetu. I chociaż
internet nie znajduje poszukiwanej przez niego odpowiedzi, to jego starania, aby odnaleźć swoje zdjęcia z
wczesnego dzieciństwa, znajdują swój finał w zaskakującej korespondencji z jedną z jego kuzynek mieszkającej
w Kanadzie.

“[ Larry ] odnalazł granice
możliwości internetu…
mianowice…nie jest w stanie mi
powiedzieć, kim jestem.”.”
-Neil Mullan
(Przyjaciel Larry’ego)

TEMATY Z FILMU
•

Więzi międzyludzkie

•

Nowe i stare

Ludzkość jako gatunek głęboko interesuje się swoim pochodzeniem i korzeniami. Antropologowie
odnajdują ślady genealogii, nauki o pochodzeniu rodzinnym, sięgających tysięcy lat wstecz aż do okresu
neolitycznego. Wraz ze wzrostem zainteresowania poszukiwaniami swoich korzeni rodzinnych w internecie,
dążenie do wiedzy o tym, jak każdy z nas jest związany z innymi, stało się jeszcze bardziej widoczne.
Film opowiada historię tego, jak poszukiwania Larry’ego za swoimi zdjęciami z wczesnego dzieciństwa, są
wyrazem tej głębokiej ludzkiej ciekawości. Kim jestem? Do kogo należę? Kto przynależy do mnie?

Internet oferuje najszybszą drogę zdobycia wiedzy i informacji. Jednakże w przypadku Larry’ego, jego
najbardziej owocnym posunięciem było skorzystanie z przestarzałych metod komunikacji: odręcznie
napisanego listu wysłanego tradycyjną pocztą. Aplikacja na jego smartfonie nie potrafiła zrozumieć jego
polecenia, a rezultaty wyszukiwania w Google mijały się z tematem. Zaskakująca i komiczna jest sama
tylko myśl, że tam, gdzie nowsze technologie mogą być tak zawodne, z pomocą przychodzi staromodny
tradycyjny list, który okazuje się bardzo skuteczny.
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PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Larry nie chce się poddać w poszukiwaniach swojego zdjęcia z dzieciństwa nawet, wtedy kiedy znalezienie
go w internecie wydaje się mało prawdopodobne. Czy internet ma swoje granice? Czy kiedyś się już na nie
natknąłeś? Czym są te granice?
2. Wielu ludzi (albo ich rodzice) posiada zdjęcia małych dzieci. Jakie znaczenie mają takie zdjęcia dla tych,
którzy je przechowują?
3. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie “Kim jestem?” może zająć całe życie, a nawet dłużej. Czy potrafisz
przywołać inne pytania, które wymagają poszukiwań na przestrzeni całego życia? Na jakie pytania
poszukiwałbyś odpowiedzi przez całe życie?
4. W jaki sposób poznajemy siebie samych? Od kogo albo z czego czerpiemy taką wiedzę? Kiedy nachodzą cię
pytania o własne pochodzenie? Gdzie się zwracasz z tymi pytaniami?
5. W pewnym momencie Larry postanawia zaprzestać poszukiwania swojego zdjęcia z dzieciństwa. Nie chce
napisać do swoich kuzynów z prośbą o zdjęcia. Zamiast tego chce zwyczajnie nawiązać z nimi kontakt i bliżej
ich poznać. Postanowił przestać szukania tych zdjęć, żeby w ostateczności je odnaleźć. Czy kiedykolwiek
doświadczyłeś podobnie zaskakującego zwrotu wydarzeń?

ZA KULISAMI
Historia zdjęć małego Larry’ego utkana jest z małych kawałków. Nikt pojedynczo nie znał całej ścieżki od gry
w zgadywanie do zdjęć w kopercie. W miarę jak różni ludzie mieszkający z Larrym zaczęli się zastanawiać nad
fragmentami, o których wiedzieli, cała historia stawała się coraz bardziej zawiła i zagadkowa. Na przykład, Larry
nigdy w swoim liście do kuzynki nie wspomniał o zdjęciach. Ona je wysłała po prostu dlatego, że je znalazła.
Pragnienie odkrycia czegoś więcej o osobistej historii zrodziło relację z rodziną, która wyemigrowała do Kanady.
Po wymianie listów, relacje Larry’ego z kuzynami z Kanady stały się jeszcze bardziej zażyłe, a Larry wybrał się w
podróż, żeby ich odwiedzić.

WYOBRAŹ SOBIE ŚWIAT INACZEJ
Kiedy poznajemy historie naszego osobistego i rodzinnego pochodzenia, odkrywamy nasze biologiczne (i
genealogiczne) więzy z innymi. Nie wszyscy znają swoje biologiczne pochodzenie. Czasami ludzie są adoptowani
albo zanika stosowna dokumentacja. Zastanów się nad historią własnego pochodzenia. Jak jesteś powiązany
z innymi? Czy wiedza o tym, jak jesteś powiązany z innymi, stanowi dla ciebie jakąś różnicę? Dlaczego? Czy
internet pomaga ci w utrzymaniu tych relacji oraz budowaniu nowych związków? A może stwarza bariery, które
dystansują cię od innych? W jaki sposób?
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AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK SZÓSTY
GDYBYM BYŁA KOLOREM
STRESZCZENIE FILMU
Ludzie z niepełnosprawnością są czasem uniepełnosprawnieni bardziej przez społeczności, w których mieszkają
niż ich ciała czy diagnozy. W tym odcinku Nagat z Egiptu opowiada, jak wraz ze swoim bratem doświadczyli takiej
próby upośledzenia ich człowieczeństwa przez społeczeństwo. Ich życia były osłonięte symboliczną i dosłowną
ciemnością. Mimo tego, że ich sytuacja się dramatycznie poprawiła, gdy zamieszkali we wspólnocie L’Arche,
Nagat i jej brat przynieśli także ze sobą dowody cierpienia którego doświadczyli. Nagat nie mogła przestać
płakać a jej brat przestał mówić. Po pewnym czasie Nagat znalazła sposób na osiągnięcie tego czego zawsze
chciała dla siebie i jej brata.

“Bo potrafIę się
uśmiechać nawet gdy
coś mnie boli”
-Nagat Zaki

GŁÓWNE WĄTKI FILMU
•

Przemoc

•

Wsparcie rodzeństwa

•

Transformacja

Na całym świecie, ludzie z niepełnosprawnością umysłową są narażeni na wiele form przemocy. W
niektórych miejscach są traktowani jak zwierzęta, a nawet gorzej. Nagat mówi o swoich (i innych ludzi)
doświadczeniach przemocy fizycznej (bicie, Przypalanie Agaiby gorącymi łyżkami) i psychologicznej
(zamknięcie w ciemnym pokoju, zamurowanie okna). Przezwyciężenie wyzwań jest powszechnym
tematem wśród opisów ludzi z niepełnosprawnością. Ta historia, jednakże nie sensacjonalizuje jej
tryumfu. Łzy, które konturowały płynąc z jej oczu bez wytłumaczenia pozwalają nam lepiej zrozumieć,
że Nagat ciągle odczuwała głęboki ból spowodowany przemocą, nawet kiedy jej sytuacja się zmieniła.
Nagat tłumaczy nam jak martwiała się o Hany, jej brata, kiedy został sam w ciemności. Po przybyciu do
L’Arche, była jedyną osobą, która potrafiła zrozumieć Hany, kiedy przestał mówić przez 2 lata. Jak czuje
się dumna, ponieważ poprzez wsparcie które mu okazała, Hany rozkwitnął. Ta więź pomiędzy bratem i
siostrą jest ważnym elementem ich uzdrowienia.
Transformacja z ciemności do światła jest tematem, który jest obecny podczas całego filmu. Hany i
Nagat doświadczyli transformacji z więzienia do wolności. Transformacji z braku pracy do płatnej pracy,
z bycia brzemieniem do bycia wartościowym i transformacji z otoczenia pełnego przemocy do otocznia
pełnego miłości. Musimy zauważyć, to nie rozwiązało ich wszystkich problemów, jednakże transformacja
ich żucia była znacząca i bardzo pozytywna.
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•

Etykiety

Oznaczenie etykietą „niepełnosprawna” poprowadziło Nagat nie tylko do bólu, lecz także do siły.
Umożliwiło nie tylko bezkarną przemoc, lecz także umożliwiło jej przeprowadzkę do nowego domu i
pracy. Kiedy Nagat mówi „Oni mówią, że jesteśmy niepełnosprawni” wydaje się dystansować się od
tej etykiety. Poprzez swoje pytanie „Czy mogę powiedzieć, że to nasi opiekunowie?” wydaje się być
pewna siebie i zarazem niepewna. Wydaje się rzucać oskarżenie, lecz pyta pierw o pozwolenie. Jej
zarzut odnosi się do obserwacji, że jej opiekunowie ogłaszają jej niepełnosprawność. Często robimy
to naiwnie, by ułatwić przejście przez punk kontrolny lub zapewnić wsparcie. Jej konkluzja to „Oni się
mylą, Oni mają rację”. Wydaje się, że postrzega to jako etykietę, która uchwyciła trochę prawdy i trochę
nieprawdy. Co jest bardzo interesujące to to, że kiedy Nagat ma okazję, wybiera by nie nadawać etykiety,
nie nazywać. Na przykład zamiast zidentyfikować osobę, która ją uderzyła mówi „Ona wie o kim mówię”

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Sceny z małymi kozami przeplatają się poprzez cały film. Na początku, gdy Nagat mówi o pobiciu, widzimy jak
większa koza bodzie mniejszą kozę. Jakie inne sceny używają kóz do ilustracji, jakie podobieństwa możemy
znaleźć pomiędzy doświadczeniami kóz i doświadczeniami, które Nagat opisuje?
2. Symbolika okna także przewija się przez film. Jak się czułeś, kiedy dowiedziałeś się ze zamurowano jedyne okno
w domu Hany? Później widzimy pokój z oknami i pod koniec filmu znów kolejne okno. Dlaczego okna są takie
ważne? Co może symbolizować posiadanie okna?
3. Co oznacza „uniepełnosprawnienie” przez społeczeństwo? Jak czyjeś człowieczeństwo może by upośledzone
przez społeczeństwo?
4. Pomysł o życiu ludzi w filmie. Jaki umiejętności ułatwiają życie, a jakie utrudniają. A niepełnosprawności? Ułatwiają
czy utrudniają życie?
5. Nagat mówi, że jej brat uważa, że gdyby byłą kolorem to byłaby kolorem białym. Jak to stwierdzenie podkreśla
aspekty osobowości Nagat, których ona sama nie ujawnia? Jaki kolorem byłbyś ty? Dlaczego?
6. Kiedy ktoś płacze, oczekujemy, że będą smutni. Kiedy się uśmiechają oczekujemy radości. Jednakże uśmiechy
i łzy mogą być także użyte do przekazania przeciwnych emocji. Nagat często się teraz uśmiecha. Możemy to
zauważyć w montażu na koniec filmu. Jak myśli, czy jej uśmiechy wyrażają radość czy maskują smutek? Uzasadnij
sowią odpowiedź.
7. Jak w inny sposób możemy zinterpretować milczenie Hany i łzy Nagat?

ZA KULISAMI
Za każdym razem, gdy reporter zadał Nagat osobiste pytanie, ona zaczęła mówić o innych ludziach (Samah
mówi, Mamdoh mówi, Marcel mówi, Hany mówi)…Nie była przyzwyczajona do wyrażania swoich potrzeb. Wydaje
się, że zawsze myslała o potrzebach innych ludzi. W kilku momentach została zapytana, „czego ty chcesz?”. To
pytanie wyróżnia się pomiędzy innymi, ponieważ uzyskaliśmy na nie bardzo przejmującą odpowiedź: „Chciałam,
przestać płakać, chciałam, żeby Hany zaczął mówić”

WYOBRAŹ SOBIE INNY ŚWIAT
Ta historia opowiada o przetrwaniu upokorzenia które niosą ze sobą nadane nam etykiety oraz o znalezieniu
sposobów na zachowanie naszego człowieczeństwa. Nagat potrafiła pomóc swojemu bratu – Hany - nawet
gdy sama cierpiała, i z kolei dodała Hany odwagi by uratować Agaiby. Rany jakich doświadczyło jego
człowieczeństwo nie stanęły ma przeszkodzie do pomocyinnym. Czy jest w twoim życiu jakaś przeszkoda,
którą mogłęś przezwyciężyć, ponieważ ktoś inny wskazał ci drogę? Czy miałeś okazję się odwdzięczyć poprzez
dodanie komuś wiary we własne siły? Pomyśl nad sposobami w jaki możesz zmienić pomoc, którą otrzymałeś w
pomoc, którą możesz się podzielić.
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AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK SIÓDMY
ZA MURAMI
STRESZCZENIE FILMU
Gdy wybuchają wojny, możemy przeoczyć wielu z jej bohaterów. W 2002 roku wybuchł konflikt pomiędzy rządem
i rebeliantami z Bouaké na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ten odcinek opowiada o tamtym czasie oraz zapoznaje
nas z Yobouet N’Da Pierre. Kiedy zwiększyła się intensywność potyczek, ludziom niewolno było opuszczać
domów. N’Da ryzykował sowim życiem przeskakując przez mur i na ulicę, aby powitać swoich przyjaciół. Jego
decyzja by wspiąć się na dzielący ich mur, była silnym przesłaniem dla jego przyjaciela Adrien’a oraz relacji w
całej wspólnocie.

“Pułkownik, to ktoś,
kto nigdy nie zapomina
swoich przyjaciół.”
-Konan N’Guessan Adrien
(N’Da’s friend)

GŁÓWNE WĄTKI FILMU
•

Mury

•

Życie w czasie wojny

Mur, który przekroczył N’Da to fizyczna bariera, jednakże jego symbolika może odnosić się do wielu
rzeczy w kontekście filmu. Miał on za zadanie chronić tych w środku i zaoferować im spokój ducha, lecz
deprywacja kontaktu z przyjaciółmi była nie do zniesienia dla N’Da. Mury chronią poprzez oddzielenie
jednej rzeczy od drugiej. Lecz co stanie się, gdy ochrona, której potrzebujemy jest we wspólności z
innymi? Mur jest za razem pomocny i szkodliwy, zapewnia ochronę, lecz izoluje.
W miejscu pełnym przemocy, tragiczne warunki życia to coś więcej niż bezpośrednia groźba przemocy.
Członkowie wspólnoty przetrwali pociski wlatujące przez oka, lecz żyli w ciągłym stanie zagrożenia.
Wiedzieli, że nie mogą pozostać w Buaké ze względu na wyczerpujące się zapasy pożywienia i lekarstw.
Lecz ucieczka mogła być tak samo niebezpieczna. Prosty gest jakim jest powitanie może być wsparciem,
którego nam potrzeba.
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•

Zwyczajni bohaterowie

W tym filmie widzimy wiele przykładów zwyczajnych bohaterów. Asystenci zgodzili się na ucieczkę
tylko pod warunkiem, że wszyscy pójdą razem. Ten gest, który daje wspólnocie pierwszeństwo nad
indywidualnymi potrzebami jest bohaterski, lecz zarazem ukazuje prawdziwy obraz wspólnoty. Weź pod
uwagę sposób w jaki cała wspólnota zebrała się razem i zagłosowała. Kolejnym bohaterskim aktem
jest oferta Gabriela i Kuname by iść na piechotę, aby ci którzy nie potrafią chodzić także mogli uciec,
oraz decyzja Adrien’a by pojechać po nich z powrotem. Adrien mówi „To zupełnie normalne, że pójdę ich
odszukać”. To przypomina nam, że z punktu widzenia ludzi we wspólnocie te akty są zwyczajne. Ten film
skupia się na tym jak determinacja N’Da by zobaczyć swoich przyjaciół rezonuje jako model dla innych.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. N’Da jest nazywany „Pułkownikiem”. Jak myślisz jakie znaczenie ma ten pseudonim?
2. Petit Koffi, narratorowi na początku filmu, niektóre z warunków życia podczas konfliktu wydają się komiczne.
Jakie są twoje pierwsze skojarzenia? Jak myślisz, dlaczego reżyser zdecydował się rozpocząć film w ten
sposób?
3. Ten Film był nakręcony z pomocą 3 innych ludzi z niepełnosprawnością Petit Koffi pomagał z dźwiękiem,
Honorine pomagał z materiałem GoPro i Grand Koffi pomagał w filmowaniu oraz reżyserii. Czy ta informacja
zmienia twoje odczucia? Dlaczego?
4. Zastanów się nad tytułem filmu. Dlaczego użyto słowa „za” (Ang. beyond – za, poza, po drugiej stronie, lecz
także może odnosić się do bezkresu czy czegoś nieograniczonego)? Jakich innych słów można użyć? Czy
możesz wymyślić inne tytuły dla tego filmu?
5. Adrien mówi, że kiedy miał pojechać z powrotem to strefy wojny musiał pożyczyć odwagi N’Da. Każdego
dnia ludzie podejmują bohaterskie decyzje, które mają wpływ na zżycia innych. Czasem widać skąd biorą
swoją siłę i odwagę, lecz czasem nie ma żadnego wytłumaczenia. Czy ty kiedykolwiek podjąłeś bohaterską
decyzję? Od kogo/czego pożyczyłeś odwagi?
6. Jak myślisz, co sprawiało im największe trudności (brak jedzenia, brak lekarstw, izolacja, ryzyko utraty
życia…)? Czy ty kiedykolwiek doświadczyłeś takiej tragicznej sytuacji jak wojna, której doświadczyła ta
wspólnota L’Arche? Jak wraz z tymi, którzy byli z tobą, dałeś sobie radę?
7. Cała wspólnota zebrała się razem w kaplicy by zagłosować nad tym czy uciec czy nie. Dlaczego wybrali
kaplicę na miejsce głosowania? Czy ty udajesz się do miejsca cichej refleksji, kiedy musisz podjąć ważną
decyzję?

ZA KULISAMI
Osobowość N’Da była niezwykle trudna do uchwycenia. W filmie N’Da mówi tylko jedno słowo. To nie dlatego,
że nie potrafi mówić. Wręcz przeciwnie wyraża swoje myśli bardzo energicznie, a czasem stanowczo. Ludzie,
którzy znają N’Da opisują go jako zarazem łagodnego i gwałtownego. Jego determinacja by odwiedzić swoich
przyjaciół w bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdzie wielu ludzi chciało uciec, nie może być pomylona ze złą oceną
sytuacji czy indykacją niepełnosprawności umysłowej. Wdrapanie się za mur było całkowicie rozsądną decyzję
dla człowieka tak zajadłego i kochającego jak N’Da.

WYOBRAŹ SOBIE INNY ŚWIAT
Są czasy, gdy „mury” w naszym życiu są niezbędne i czasy, gdy musimy się za nie wspiąć. Jakie „mury” istnieją
w twoim życiu? Jakie znaczenie miałoby wspięcie się za te „mury”?
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AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK ÓSMY - PAMIĘTAMY

STRESZCZENIE FILMU
Kiedy kończy się życie, zaczyna się żałoba. Istnieją jednak takie życia, a nawet niektóre populacje, o których
społeczeństwo chciałoby zapomnieć. Bapi Sarkar, mężczyzna z zespołem Downa z Indii, w trakcie swojego życia
codziennie doświadczał uczucia dezaprobaty, nieposzanowania oraz bycia zapomnianym. Jego odpowiedź
dla tych, którzy mu dokuczali, zawierała się w jednym zdaniu: „Wszyscy jesteśmy ludźmi”. Film ten jest
zbiorem różnych opowieści, które zaświadczają o tej prawdzie. Poprzez wspomnienia przyjaciół Bapiego, a co
najistotniejsze, poprzez samoafirmację Bapiego, dowiadujemy się, że każde ludzkie życie zasługuje na godność
bycia pamiętanym.

“My też jesteśmy
ludźmi”
-Bapi Sarkar

TEMATY Z FILMU
•

Żałoba

•

Wiara

•

Wspomnienia

Kiedy ktoś umiera, jego najbliżsi często pogrążają się przez jakiś okres w żałobie. Różne kultury na całym
świecie mają różne zwyczaje, które dyktują sposób przeżywania smutku i żałoby towarzyszącej śmierci.
Ci, którzy znali Bapiego doświadczyli żałoby z powodu jego odejścia. Tridib wspomina, jak ciągle ścielił
każdej nocy łóżko Bapiego. Binod opowiada o swoim wielkim smutku.
W filmie znajduje się kilka zdań, które dają nam wgląd w wiarę Bapiego. Jego przyjaciel mówi: „Nie wiem,
do którego boga się modli, ale się modli” Inny przyjaciel opowiada o tym, jak jechali do świątyni ORAZ
kościoła razem z Bapim. Chociaż sam nie praktykował żadnej religii, jego kremacja odbyła się według
tradycji hinduistycznej. Jego przyjaciel opowiada o tym, jak jego prochy zostały rozsypane do Gangesu,
aby zapewnić mu możliwość ponownych narodzin.
Wspomnienia są tym, czego się kurczowo trzymamy po śmierci naszych najbliższych i ukochanych osób.
Wspomnienia zachowują się w różnych opowieściach i fotografiach. Podczas rozmowy, przyjaciele
Bapiego dzielą się bardzo żywymi detalami, aby przywrócić Bapiego do życia. Porozrzucane po filmie
fotografie Bapiego, pomagają nam wyobrazić sobie miłość Bapiego do tańca, jego poczucie humoru,
oraz jego delikatną naturę.
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•

Ludzka wartość

Film rozpoczyna się od listy rzeczy, o których się rozmawia na czyimś pogrzebie. Co można powiedzieć
wtedy, jeżeli, z perspektywy społeczeństwa, dana osoba nie miała nic takiego, czym mogłaby się
pochwalić z życia. To z kolei każe nam się zastanowić nad tym, co stanowi o wartości ludzkiego życia.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1.
2.
3.
4.

Kogo opłakujemy jako społeczeństwo? Dlaczego?
Czy twoim zdaniem Bapi pozostawił po sobie jakąś spuściznę? Jeśli tak, to jaką? Jeśli nie, to dlaczego nie?
Co próbował wyrazić przyjaciel Bapiego mówiąc: „Bapi umarł. Ja umieram jeszcze więcej”?
Co nadaje wartość życiu osoby ludzkiej? Czy wartość ludzi wynika z faktu, że produkują różne rzeczy?
Czy wartość ludzi wynika z posiadanej wiedzy? Czy też może z tego, że inni wiedzą, skąd pochodzą? A
może dlatego, że wiedzą, kiedy się urodzili? Co to oznacza dla osób, którzy żyją w ubóstwie lub osób z
niepełnosprawnością intelektualną?
5. W historii ludzkości, kwestia tego, kogo można zaliczyć do kategori istot ludzkich debatowana była i jest
na wielu forach. Różne czynniki tożsamościowe wykorzystywane są tylko po to, aby pewnym grupom ludzi
odmówić statusu istoty ludzkiej. W czasach Arystotelesa jedna z największych debat dotyczyła tego, czy
kobiety mają duszę, czy nie. Do późnych lat dwudziestego wieku, różne frakcje polityczne ciągle debatowały
na temat człowieczeństwa pewnych grup etnicznych. Obecnie w kręgach personelu medycznego debatuje
się nad tym, czy niektórzy ludzie z głębokim upośledzeniem intelektualnym powinni zostać uznani za pełne
istoty ludzkie. Dlaczego niektórzy ludzie, nie są uznani przez innych za istoty ludzkie? Jaką rolę odgrywają w
tym wszystkim interesy ekonomiczne oraz władza?

ZA KULISAMI
W trakcie robienia tego filmu reżyser nasłuchał się wielu niezliczonych opowieści na temat Bapiego. Śmierć
Bapiego była niespodziewana, a film został zrobiony w niespełna miesiąc od jego odejścia, więc wielu z jego
przyjaciół było na wczesnym etapie żałoby. Gdyby film był dłuższy, to pokazałby historię różnych chorób i
powrotów do zdrowia Bapiego oraz tego, jak zmienił atmosferę całego piętra szpitala, w którym był leczony. Siła
jego charyzmy sprawiła, że personel medyczny stał się grupą jego przyjaciół. Pielęgniarki przychodziły pracować
z Bapim w trakcie swoich przerw, a lekarze umorzyli opłaty za skomplikowane operacje. Jest to o tyle niezwykłe,
jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak w ogóle zaczęło się życie Bapiego. Bapi został osierocony jako dziecko.
Został wzięty pod opiekę przez św. Matkę Teresę oraz Misjonarzy Miłości, po tym, jak znaleźli go na ulicy. Ich
posłannictwo skupione było w tamtych czasach przede wszystkim na tworzeniu „domu dla umierających”, a
Bapi był pełen życia i energii. Kiedy wspólnota L’Arche przyjechała w odwiedziny do misjonarzy, Bapi wszędzie
za nimi chodził, a nawet próbował wejść do ich samochodu. Wielokrotnie wyrażał pragnienie spędzania czasu ze
wspólnotą L’Arche. Jego determinacja w końcu się opłaciła i został zaproszony do zamieszkania we wspólnocie
L’Arche.

WYOBRAŹ SOBIE ŚWIAT INACZEJ
Społeczeństwo ogólnie posiada nieskończoną zdolność uwagi jeżeli chodzi o sławne osobistości, polityków,
muzyków, sportowców itp. Zwykły akt zwrócenia uwagi na osoby zapomniane może mieć przemieniający wpływ
na świat. Pomyśl o swojej najbliższej okolicy i zrób listę osób, które wydają się być zapomniane. W jaki sposób
można praktykować pamięć o tych, którzy są zapomnieni? Kiedy uszanowana jest ludzka godność, wszyscy na
tym korzystamy.
AS I AM Viewing Guide Complete 2018 PL

25

ODCINEK DZIEWIĄTY

19 PAPIEROWYCH ŻURAWI

AS I AM Viewing Guide Complete 2018 PL

26

AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK DZIEWIĄTY
19 PAPIEROWYCH ŻURAWI
STRESZCZENIE FILMU
Sachiko Tanaka jest niepełnosprawną kobietą z Japonii. Żyje sobie spokojnie i w prostocie we wspólnocie L’Arche
Japan. Pewnego dnia, jej kraj obudził się z wiadomością, że jej życie jest czymś zbędnym. W tym odcinku możemy
zobaczyć, jak wspólnota Sachiko reaguje na największe masowe morderstwo od czasów II wojny światowej.

“Dlaczego cały świat
zakłada, że życie z
niepełnosprawnością
pozbawione jest
głębokiego piękna?”

TEMATY Z FILMU
•

Ludzka słabość

•

Eugenika

W swoim liście napastnik wyjaśnia logikę, którą się kierował, zabijając. Jeżeli ci ludzie są nieszczęśliwi i
przygnębieni oraz jeżeli ci, którzy się nimi opiekują, są nieszczęśliwi i przygnębieni, to lepiej jest dla nich,
żeby byli martwi. Zabił tylko tych, którzy byli najsłabsi. W ten oto sposób ludzka słabość przedstawia się
jako stan zasługujący na przemoc zamiast wrażliwości czy czułości.
Chociaż pojęcie eugeniki istnieje zarówno w teorii, jak i w praktyce już od czasów starożytnych cywilizacji,
we współczesnych czasach także w wielu krajach istnieją bardzo dobrze funkcjonujące programy
eugeniczne.
Japonia jest tylko jednym z tych krajów, który prawnie wspierał program poprawy cech dziedzicznych
populacji ludzkiej. Jest to polityka, która propaguje uregulowanie porodów i życia osób „niepożądanych”,
jak na przykład osób z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną. I chociaż ideologia ta uległa
znacznemu osłabieniu po zakończeniu drugiej wojny światowej, niektórzy rozpoznają jej ponowne
narodziny w formie postępu naukowego i technicznego w dziedzinie studiów nad genomiką.
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•

Głuchota

•

Żurawie origami

Sachiko chodzi na zajęcia z gry na bębnach taiko pomimo tego, że jest głucha. Słucha wibracji całym
swoim ciałem. Kiedy w trakcie filmu dźwięk się nagle urywa, jesteśmy zaproszeni do kontemplacji tego, jak
można słuchać, będąc niesłyszącym. Tym samym przypomniane zostaje nam to, że w przeciwieństwie do
ogólnie przyjętych poglądów, bycie niepełnosprawnym nie jest równoznaczne z byciem mniej radosnym
lub szczęśliwym.
Aby upamiętnić życie osób zabitych w ośrodku Sagamihara, wspólnota L’Arche zrobiła papierowe żurawie,
które następnie zaniosła na miejsce upamiętniające to wydarzenie. Wcześniej odbyło się wiele dyskusji
na temat tego, jak wspólnota chciałaby to upamiętnić. Ostatecznie podjęto decyzję, aby ból zawarty w
liście przemienić w żurawie, które będą mogły “unieść dusze do raju”

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Jak się czułeś po obejrzeniu tego filmu?
2. Czy Sachiko ma jakieś atrakcyjne cechy? Wymień niektóre z nich?
3. „W wyniku naszych przekonań, śmierć poniosło 19 osób” Stwierdzenie to odnosi się do przekonań obecnych
w ogólnym społeczeństwie w Japonii oraz na całym świecie. Co to stwierdzenie znaczy dla ciebie?
4. Przyjrzyj się dokładnie własnym przekonaniom na temat życia z niepełnosprawnością. Czy zakładasz, że Ci
ludzie, są mniej szczęśliwi? Albo mniej wartościowi, jako istoty ludzkie? Skąd twoim zdaniem biorą się te
przekonania?
5. Niektórzy ludzie opowiedzieli się po stronie napastnika, ponieważ uważał swój czyn za akt zabójstwa
powodowanego współczuciem dla ludzi, których głębokie cierpienie czyni ich życie nieznośnym. Inni
argumentowali, że odebrał życie niewinnym i bezbronnym ludziom- ludziom, którzy być może mieli dary,
których on nie był w stanie dostrzec. Rozważ oba argumenty i wyjaśnij swoje stanowisko w tym sporze.
6. Czym dla ciebie wyróżniało się życie Sachiko? Dlaczego?

ZA KULISAMI
Sachiko ma bardzo żywe poczucie humoru. Scena, w której udaje, że się dusi, przedstawia jeden z jej klasycznych
żartów. Ponieważ jej ciało wydaje się słabe i niezbalansowane ci, którzy spotykają ją po raz pierwszy, często
boją się, że zrobi sobie krzywdę. Sachiko wybiera formę żartów, aby pomóc ludziom oswoić się z jej słabością i
kruchością.

WYOBRAŹ SOBIE ŚWIAT INACZEJ
Co się dzieje, kiedy pragnienie poprawy życia prowadzi do czynności, które kończą życie? Jakie są różnice i
podobieństwa pomiędzy tym wydarzeniem a innymi wydarzeniami, o których słyszałeś z wiadomości? Zastanów
się dokładnie nad tym, jak społeczne uwarunkowania sprawiają, że niektóre życia postrzegane są za bardziej
wartościowe od innych? Co jest potrzebne, aby uszanować i ochronić życie najsłabszych?
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AS I AM - JESTEM KIM JESTEM
ODCINEK DZIESIĄTY - JA SAMA?

STRESZCZENIE FILMU
Kiedy Katherine Black z L’Arche w Australii miała 57 lat, straciła swoją mamę. Był to rok, w którym wszystko
w jej życiu się zmieniło. Swoją samotność odczuwała w nowy i dogłębny sposób i dlatego postanowiła, że
nadszedł czas, aby zaopiekować się samą sobą. Dla Kathrine oznaczało to wyprowadzkę z mieszkania we
wspólnocie L’Arche, gdzie dotychczas mieszkała i przeprowadzkę do całkowicie własnego apartamentu. W
końcu opracowała plan mający ją przygotować na samodzielne życie. Jej pragnienie, aby nareszcie stanąć na
własnych nogach i być zupełnie niezależną, zrodziło ekscytujące przygody związane z byciem ulicznym artystą,
hazardem, oraz kuchennymi katastrofami. Pomimo tego, że statystyki pokazują, jak trudne może być niezależne
życie, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością, Kathrine zaufała swojej własnej pomysłowości oraz grupie
przyjaciół, aby uniknąć tradycyjnych pułapek.

“Od jakiegoś czasu, dla
odmiany, chciałam być sama.”
-Katherine Black

TEMATY Z FILMU
•

Niezależność

•

Wspólnota

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przeszłości były zamykane, separowane oraz całkowicie
pozbawione swojej niezależności. W filmie, fragment dialogu zaczerpnięty z popularnego programu
telewizyjnego „Gilligan’s Island” odnosi się właśnie do tej rzeczywistości. ”Kapitanie, jest wbrew prawu
zamknąć kogoś bez poinformowania go o tym, co takiego zrobił”. Słowa te w formie żartu zwracają
naszą uwagę na coś, co jest głęboką niesprawiedliwością. Jedną z odpowiedzi na tę niesprawiedliwość
jest wsparcie ruchu promującego niezależne i samodzielne życie wśród osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Wydawać by się mogło, że jest to zupełnie logiczna odpowiedź na taką niesprawiedliwość,
jednakże jak ukazują statystyki w Australii, nie zawsze jest to lepsze rozwiązanie. Niezależne życie może
narazić ludzi na szkodliwy dla nich poziom izolacji. Samotność jaka towarzyszy niezależności może być
tak samo niebezpieczna jak ograniczenia wynikające z bycia zależnym.
Tak jak należy uszanować prawo każdej osoby do niezależności, tak samo należy uszanować jej prawo
do życia w relacji z innymi. Historia Kathrine opowiada o doświadczeniu życia we wspólnocie. Życie
wspólnotowe cechuje wiele wartości: wsparcie od innych, żywe relacje z innymi, unikanie izolacji.
Wspólnoty L’Arche definiowane są przez wspólne doświadczenie. Pomimo tego, wiele wysiłku zostało
włożone w praktyczne wsparcie aspiracji różnych członków wspólnoty do samodzielnego życia. Nie ma
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żadnej formuły na stworzenie doskonałej równowagi pomiędzy współdzieleniem życia z innymi a życiem
w niezależności. Wspólnota Kathrine wspiera jej wysiłki i wspólnymi siłami próbują zrealizować jej plan.

•

Bycie samotnym a bycie samemu

Bycie samotnym powszechnie uchodzi za mało przyjemne uczucie, ale dla Kathrine, samotne spędzanie
czasu jest ogromną przyjemnością. Zwraca to uwagę na rozróżnienie pomiędzy bycie samotnym, a
bycie samemu. Kathrine lubi robić pewne rzeczy z innymi, ale jednocześnie podtrzymuje swoje prawo
do odmowy na zaproszenia i przyjmowania innych w gościnę u siebie. Media głównego nurtu zazwyczaj
patologizują zachowania cechujące się minimalizacją interakcji społecznych, ale Kathrine potrzebuje
mieć wolność wyboru, kiedy być z innym, a kiedy czerpać przyjemność z bycia sam na sam ze sobą.
Kiedy opisuje bycie „wolnym jak ptak”, odnosi się do wolności sprawowania swojej woli, a nie do
wolności wyrażającej się jako wycofanie z życia społecznego. Mimo to, pokazane w filmie ptaszki w
klatce subtelnie przypominają nam, że pewne wyzwania i ograniczenia rzeczywiście mogą ograniczyć
czyjąś wolność, ale w ostateczności służą temu, żeby nas uchronić, a nie ograniczać.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Dlaczego twórcy filmu postanowili postawić znak zapytania w tytule filmu? Jakie inne tytuły nadawałyby się
do tego filmu?
2. Śmierć mamy sprawiła, że Kathrine musiała wyobrazić sobie życie samemu, w pojedynkę. Kiedy czułeś
potrzebę zmiany swojego życia? Co skłoniło cię do zmiany w twoim życiu?
3. Katherine miała plan samodzielnego życia. Jeśli miałbyś sporządzić podobny plan, jakie działania znalazłyby
się na twojej liście? Jakie czynności sprawiają, że czujesz się niezależny?
4. W scenie ukazującej gotowanie, Kathrine zaznacza opcję “nie” w każdym miejscu gdzie pytana jest o to,
czy potrzebuje pomocy i to pomimo tego, że w rzeczywistości sama o tę pomoc woła. Zawzięcie próbuje
udowodnić swoją niezależność. W jaki sposób scena ta różni się od sceny na końcu filmu?

ZA KULISAMI
Decyzja Katherine o nieorganizowaniu zakładów bukmacherskich w gronie swoich przyjaciół była pewnym
wyzwaniem dla ekipy filmowej. Przez chwilę rozważano nawet znalezienie alternatywnej historii z innym
bohaterem, ale ciągle napotykali Kathrine w mieście, jak ćwiczyła swoje umiejętności do samodzielnego życia.
Na przykład, kiedy robiła swoje pranie, miała dostęp do pralki w swoim mieszkaniu w L’Arche. Pomimo tego, robiła
swoje pranie w pralni na mieście. W wielu sytuacjach Kathrina domaga się swojej niezależności, a następnie
prosi o pomoc inną osobę. Nie ma żadnej sprzeczności w byciu niezależnym a równocześnie potrzebą pomocy
od innych. Inny przykład, to kiedy Kathrine spóźniła się na autobus i zgubiła się w mieście. Postanowiła, że sama
sobie poradzi z tą sytuacją, udając się do pobliskiego kina. Poprosiła o skorzystanie z telefonu, tylko że nie miała
przy sobie potrzebnego numeru telefonu. Mimo to, była w stanie pomóc pracownikom kina skontaktować się
z jej przyjaciółmi we wspólnocie L’Arche. Jej zdolność uzyskania pomocy od innych jest częścią sukcesu w jej
dążeniach do niezależności.

WYOBRAŹ SOBIE ŚWIAT INACZEJ
Poczucie słabości wynikające z bycia zależnym od innych może być niekomfortowe, ale przypomina nam, że
nie jesteśmy sami. Jak stworzyć przestrzeń, w której doświadczyć można zalety i radości zarówno z poczucia
zależności, jak i niezależności?
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