Glina jest pokorna. Ust puje pod palcami artysty, daje si
formowa , nie stawia oporu.
Glina uczy artyst pokory, szacunku dla swojej natury,
odpowiedzialno ci za ka dy dotyk palców, który odciska lad.
Jeszcze wszystko mo na poprawi , zmieni , udoskonali .
Glina cierpliwie poddaje si , milczy. Mo na jeszcze wszystko
zacz od nowa. Jeszcze raz. I jeszcze raz.
Artysta poprzez dotyk dłoni tchnie w glin ducha, wydobywa
j z bezkształtu, powołuje do nowego sposobu istnienia,
nadaje imi .
Z tła ostro nie wyłania si zarys głowy i poziomej belki,
powoli rusza naprzód, i upada, i wstaje, i znowu upada.
Spotyka inne głowy, przystaje. Wznosi si w gór wołaniem
ostrych cierni, aby w ko cu znale odpoczynek na samym
dnie szorstkiej czelu ci. I jeszcze dziwnie skr cony kształt
wokół głowy. Tak, to baranek. Pascha.
Oto kształt ostateczny. Glina nie czuje ju ciepła znajomych
palców. Wchodzi w ból pal cego ognia. Płomie niczego nie
niszczy, ale utrwala. Glina po przej ciu przez ogie nie jest
ju ust pliwa. Staje si twarda. I krucha zarazem. Trwała i
nietrwała, jak wszystko na tej ziemi.
Teraz glina, wypalona ogniem, uduchowiona, trwa
w niecierpliwym oczekiwaniu na delikatny dotyk nowych dłoni,
Jezus zawisł nad ziemi , wystawiony na widok wiata. aby na nich odcisn
swój lad. Aby poprzez te dłonie
Dlatego
adorujemy,
rozwa amy,
przepraszamy obudzi ducha. Przekaza ogie , który kryje w sobie.

- pragn c, aby zbawcze krople obj ły wszystkich ludzi.
Powaga, prostota, duchowe uciszenie prowadz
ku uwielbieniu um czonego za nas – i dla nas – Pana.
Milczmy wi c, nie mówmy zbyt wiele...
ks. Jan Socho
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PIOTR KUSCH

ks. Michał Janocha

Piotr Kusch urodzony w 1965 r. w Starogardzie Gda skim.
Absolwent Liceum Zawodowego dla Niewidomych. Dzi
mieszka i tworzy w Laskach.
Od 1987 r. był zwi zany z pracowni rze by Barbary Zbro yny.
Stypendysta UNESCO (1995-1996) i Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi (1997).
Wystawy indywidualne w kraju i zagranic (Francja, Niemcy,
Wielka Brytania, W gry). Udział w wielu wystawach
zbiorowych.
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