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Echo Pleneru

Fascynacja zbrodnią
 rozmowa z Panem Maciejem Maciejewskim, prowadzącym warsztaty literackie.

Mistrzowie w Olimpie

Niewidzialne warcaby
Do  naszego  ośrodka  przyjechała 

grupa  osób  niewidomych  i  niedowidzących.  
Wśród  nich  są  mistrzowie  z  całej  Polski  w 
dyscyplinie nazywanej Showdown i warcabach 
dla niewidomych.  

Showdown  jest  dyscypliną 
wymyśloną  dla  niewidomych.  Pochodzi  z 
Kanady.  -  Polega ona na tym,  że gra się  na 
stole z bandami, są dwie bramki naprzeciwko 
siebie,  zawodnicy  stoją  każdy  przy  swojej 
bramce, odbijają piłkę, która toczy się po stole. 
- wyjaśnia Krystian Kisiel Mistrz Polski w Showdown. - 
Sportowcy  grają  w  ochronnych  rękawicach,  ponieważ 
uderzenie  takiej  piłki  może  boleć.  Odbija  się  ją  przy 
pomocy rakietek o długości 30 cm. 
 Nie jest  to gra paraolimpijska,  ale  są  czynione 
starania  żeby  nią  była.  Rozpropagowana  jest  w  wielu 
krajach, także w Polsce. Polacy osiągają w niej ogromne 
sukcesy.  -  Są  organizowane  mistrzostwa  świata  i  
mistrzostwa  Europy.  W  tym  roku  mistrzostwa  świata 
odbędą się w Szwecji na które wyjadą z Polacy, w tym ja. 
Spodziewamy się,  że  zawody będą  udane  –  dodaje  Pan 
Krystian. 

W  tej  chwili  w  „Lazurze”  odbywa  się 
zgrupowanie naszej reprezentacji. 

W  naszym  ośrodku  odbywają  się 
drużynowe  mistrzostwa  Polski  w  warcabach 
dla niewidomych i niedowidzących.  Bierze w 
nim udział 12 drużyn. 
- Są to zawody stupolowe, a rozegranie partii 
trwa  2  godziny  na  jednego  zawodnika  – 
wyjaśnia  nam Pan  Stanisław  z  Bydgoszczy.- 
Niewidomi mają komputer w głowie, mają coś 
takiego,  że  na  pamięć  znają  całe  pola, 

dodatkowo dotykają planszy i pionków. Białe pionki mają 
gładkie czubki, a czerwone stożkowe. 

Na zawody przyjeżdżają drużyny pięcioosobowe 
(czterech zawodników plus  rezerwowy).  Każde pole  na 
planszy  jest  ponumerowane,  zawodnicy  zapisują  każdy 
ruch. Za osobę niewidomą robi to rezerwowy z drużyny. 
On też  pilnuje  by  nie  został  oszukany.  -  Jestem osobą 
niedowidzącą i bardzo się zdziwiłem, że niewidomy mnie 
ograł.  Wydawało  mi  się,  że  to  jest  niemożliwe  - 
podsumowuje Pan Stanisław. 

Karol Pietrzyk
rys. Zuzia

- Jakie projekty ma pan w zanadrzu? 
- Swoje projekty trzymałem w sekrecie, aż do momentu 
wrzenia,  żeby  wreszcie  wyciągnąć  kartę  z 
napisem: ,,Robimy grę!”. Chcemy stworzyć grę tekstową, 
osadzoną w realiach mrocznej atmosfery kryminału.
Prócz  tego  moim projektem jest  zjedzenie  całego  stołu 
szwedzkiego podczas śniadania i kolacji.
- Dlaczego interesuje się Pan kryminologią? 
-  Interesuję  się  kryminologią  ze  względu na  tajemnicę, 
która  zawsze  nęci  człowieka.  Niezdrowa  fascynacja 
zbrodnią  i  ludźmi,  którzy  wyszli  za  margines 
społeczeństwa.
-  Czy  lubi  Pan  prowadzić  zajęcia  z  uczniami  na 
plenerze?
-  Uwielbiam uczniów na plenerze,  to  są  moje ulubione 
dzieciaki  ze  wszyskich.  Jesteście  bardzo  grzeczni, 

ułożeni,  choć  zdarzają  się  niechlubne  wyjątki.  Łobuz 
kocha najbardziej.   
- Czy ma Pan jakąś ulubioną książkę?
-  Tak,  moją  ulubioną  książką  jest  ,,Czarodziejska góra” 
autorstwa Tomasza Manna.
- Skąd czerpie Pan inspiracje? 
-  Inspiracje  czerpię  zewsząd.  Środowisko,  które  mnie 
otacza  uznaję  za  tekst,  który  można  odczytać  i 
zinterpretować.
- Jak radzą sobie nasi uczniowie?
-  Nasi  uczniowie są  bardzo grzeczni  i  cierpliwi.  Radzą 
sobie doskonale.
- Popcorn czy chipsy?  
- Zdecydowanie popcorn. 

Julia
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