60-lecie PZN w Okręgu Kujawsko-Pomorskim
Kronika wydarzeń i fotorelacje

NIEWIDOMI W KULTURZE
Hasło roku jubileuszowego:
„Osoby niewidome i słabowidzące mają swoje pasje, zainteresowania talenty. Korzystają z dóbr kultury i
tworzą te dobra”

„NIEWIDOMI DLA MIASTA”
to program Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy, współfinansowany z budżetu Miasta Bydgoszczy
realizowany przez Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” w okresie
2 miesięcy (od 15 października do 15 grudnia 2011)
5. SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „Niewidomi dla miasta”
(8 grudnia, godz.11:00)
- Podsumowanie roku Jubileuszowego w PZN, które odbywało się o hasłem „Niewidomi w
kulturze” i obejmowało ponad 50 imprez w ciągu całego roku związanych z jubileuszem
- Świąteczny kiermasz Warsztatów Terapii Zajęciowej
- Wystawa prac debiutujących artystów z Kół Powiatowych Okręgu KujawskoPomorskiego Polskiego Związku Niewidomych
- recital niewidomej solistki z Łodzi – Wiesławy Stolarczyk
- Prezentacja filmu przygotowanego w ramach programu „Niewidomi dla miasta” (Barbara Głodek)

Spotkaniu towarzyszyć będą również warsztaty i konsultacje artystyczne profesjonalistów
(Krystyny Wulert, Stanisława Stasiulewicza i Wiesławy Stolarczyk)
4. SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „Niewidomi dla miasta”
„Wieczór wspomnień” (10 listopada)
- Wspólnie śpiewanie piosenek patriotycznych – przy akompaniamencie gitary barda
Grzegorza Dudzińskiego i ze śpiewnikami przygotowanymi przez niego.
- Słuchanie poezji recytowanej przez Krystynę Wulert (spec. WOK).
- Zapalanie świec i wspominanie sylwetek osób, których zabrakło wśród nas
Spotkaniu towarzyszyły konsultacje dla osób zainteresowanych, którzy mogli spróbować
prezentacji. (Zajęcia warsztatowe i konsultacje artystyczne z Krystyną Wulert)

3. SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „Niewidomi dla miasta”
„Spotkanie z piosenką patriotyczną” (10 listopada, g.11:00)
- Przejazd autokarem do Ostromecka (i z powrotem) – po drodze zwiedzanie Bydgoszczy
dla mieszkańców województwa, którzy przybyli na to spotkanie ( z: Grudziądza, Torunia,
Świecia, Nakła, Koronowa, Barcina, Żnina i Kcyni;)
- koncert chóru „Harmonia” prowadzonego przez Romana Bleję (prezentacja artystyczna
osiągnięć i zdolności członka Polskiego Związku Niewidomych)
- „Drzwi otwarte dla niewidomych” w Pałacu Ostromeckim, zapoznanie z historią i architekturą pałacu – zwiedzanie pomieszczeń, oglądanie dotykiem (dzięki życzliwości: Andrzeja Gawrońskiego).

8 listopada - Koło Powiatowe w Świeciu zorganizowało wernisaż prac G. Poczekaj i spotkanie poetyckie z E. Kotras i J. Kamińskiego we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji. Licznie przybyły władze miasta, które serdecznie powitała i całość poprowadziła prezes Koła Alicja Frank.

2 . SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „Niewidomi dla miasta”
Happening „Oczami niewidomego” Prezentacja sztuki dla osób z zasłoniętymi oczami (20
października, g.15:00)

- opis obrazu olejnego z audiodeskrypcją prezentowanego na ekranie
- oglądanie rzeźb dotykiem i opisywanie wrażeń
- czytanie książek „po niewidomemu”, czyli słuchanie książek nagranych w formie cyfrowej przy pomocy specjalistycznego sprzętu

- Happeningowi towarzyszył pokaz sprzętu prezentowanego przez przedstawicieli działu
rehabilitacji PZN i niewidomą bibliotekarkę „Książki mówionej”.

1. SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „Niewidomi dla miasta”
współfinansowane z budżetu Miasta Bydgoszczy
(20 października, godz. 11:00-15:00, miejsce: kawiarnia artystyczna „Caffe Pianola”
w Bydgoszczy)
Promocja publikacji „Ślad niewidomego przyjaciela” stypendystki Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Heleny Skonieczki i prezentacja artystyczna członków Klubu
„OKATiK” (prezentacja artystyczna odbyła się w dwóch półtoragodzinnych blokach tematycznych):
- prezentacja muzyczna: Marek Andraszewski, Irena Wójcik, Przemysław
Cackowski, Grzegorz Dudziński;
- prezentacja plastyczna: Grażyna Poczekaj, Brygida Popławska, Aniela
Siedlecka, Jadwiga Pezacka, Jan Makowiecki
- prezentacja literacka: Jadwiga Kretkowska, Józef Wawroń, Janusz Kamiński
- prezentacja fotograficzna: Zofia Zalewska, Natalia Lewińska, Ryszard
Grześkowiak, Barbara Głodek
- Spotkaniu towarzyszyły konsultacje artystyczne udzielane przez profesjonalistów: Stanisława Stasiulewicza (znanego bydgoskiego plastyka), Leszka Goldyszewicza (plastyka
Miejskiego Ośrodka Kultury), Monikę Grabarek (red. Radia Kultura) i Grzegorza Dudzińskiego (członka Zarządu Koła PZN, barda-gitarzysty i dziennikarza).

28 października - W Aleksandrowie Kujawskim, wspólnie z Biblioteką Publiczną nasze Koło rozpoczęło ciekawy program „Klub Żywej Książki”. Książka ma trafić do niewidomego
czytelnika, ma zjednoczyć grupę osób, które chcą czytać i dyskutować na tematy związane z książką i wydarzeniami kulturalnymi. Ciekawa inicjatywa – życzymy powodzenia!

13 października - W ramach spotkań Klubu Polskiej Książki i comiesięcznych spotkań Klubu „OKATiK” odbyło się promocyjne spotkanie „Ślad niewidomego przyjaciela”.
We wrześniu czekały nas również główne uroczystości jubileuszowe. Była to uroczysta
Gala jubileuszowa (27 września) poprzedzona konkursem literacko-recytatorskim „Literatura łączy pokolenia” (26 września) i pokazem filmu z audiodeskrypcją „Nie lubię poniedziałku”. Uroczystości zakończono Zjazdem Okręgowym PZN (27/28 września)
Punktem kulminacyjnym naszych obchodów była Gala Jubileuszowa , którą zorganizowaliśmy w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego dla 200 przedstawicieli Okręgu Kujaw-

sko-Pomorskiego. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski – pani Ewa Mes, Marszałek Województwa – pan Piotr Całbecki i prezydent Bydgoszczy – pan Rafał Bruski. Patronat medialny TVP Bydgoszcz i Polskie Radio
PiK.

Podczas Gali zaprezentowali swój recital: Armand Perykietko (z Gorzowa Wlkp.), Wiesława
Stolarczyk (z Łodzi) i Krzysztof Wysocki (z Bydgoszczy).
Stypendystka Urzędu Marszałkowskiego - Helena Skonieczka zaprezentowała swoją
publikację „Ślad niewidomego przyjaciela”, wydaną specjalnie z okazji jubileuszu naszej
organizacji. Nie zabrakło również odznaczeń państwowych i związkowych. Historia naszej organizacji (opracowana przez ZO w formie prezentacji multimedialnej), spisana
pismem Braille’a przedstawiona została przez Mariolę Mazikowską z Grudziądza. Uroczystościom towarzyszyła wystawa prac Klubu „OKATiK” i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Bydgoszczy i Torunia.

9-10 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych do Łomży. Nasza grupa niewidomych i niedowidzących z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN uczestniczyła dość licznie
(cały autokar wyjechał z Bydgoszczy). W darze ołtarza przedstawiciele „OKATiK-a” złożyli
również swoje dary.

8 września – Pierwsze powakacyjne spotkanie Okręgowego Klubu „OKATik”, podczas którego opowiadano o ciekawych podróżach związkowych. O podróży do Armenii opowiadała Jadwiga Henselek i Łukasz Mrozowicz, natomiast o wycieczce do Włoch – Barbara Zawalska - wraz z uczestnikami wycieczki, w której grupa bydgoska była jedną z liczniejszych

CAL w sierpniu obfitował w imprezy-spotkania organizowane w ramach programu „Poznaj siebie” przez animatorów CAL-u „Ciekawi świata” :
17 sierpnia – Koło Powiatowe w Żninie: „Gościniec Pałucki” spotkanie z Janem Makowieckim (rzeźbiarzem z Szubina) i Romanem Bleją (folklorystą ze Żnina). Organizatorką
spotkania była Longina Roczek.

18 sierpnia –Koło Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu: „Bądźmy aktywni” spotkanie z Heleną
Skonieczką (animatorką kultury i poetką). Swoje prace podczas spotkania zaprezentowała
Aniela Celmer. Organizatorką spotkania była Grażyna Hartwing.

24 sierpnia – Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie: „Odkrywam talenty” Spotkanie z miejscowymi artystami – W. Zalewskim, A. Jaworską, J. Osińską, G. Gutowską. Organizatorką była
Alicja Żuchowska.
26 sierpnia – Koło Powiatowe w Toruniu: „Camping Tramp”, gdzie o podróżach opowiadała Jadwiga Gajewska a organizatorem był Adam Leciak.
29 sierpnia - Koło Powiatowe w Lipnie: „Spotkanie Literackie” z Jadwigą Kretkowską, które zorganizował Jarosław Kurosz.

11 sierpnia – Kolejny spacer to „Spacer po Inowrocławiu”, gdzie organizatorami tym razem byli: Barbara Głodek i Ryszard Grześkowiak. Był to spacerek po inowrocławskich solankach, przepięknym parku zakończony spotkaniem przy kawie w Kole Powiatowym.

9 sierpnia – Koło Powiatowe z Nakła zorganizowało wyjazd do Ciechocinka, gdzie oprócz
spaceru po uzdrowisku przewidziano również spotkanie w Ośrodku Rehabilitacyjnym
„Eden”, gdzie Wiesława Kaczmarek zapoznała uczestników z formami pracy i rehabilitacji
Ośrodka.
10 lipca – Klub Seniora „OKATiK” zorganizował specjalne wakacyjne spotkanie „Spacerkiem po Koronowie”. Anna Żurawska i Aniela Siedlecka były głównymi organizatorkami
spotkania, które okazało się bardzo ciekawe. Pomysł na wakacyjne spacery spodobał się
członkom Klubu i już byli gotowi na kolejne.

27 czerwca – Kolejne spotkanie w ramach „Ciekawi świata”. Tym razem Inowrocław gościł Heleną Skonieczkę, która wprowadziła w jubileuszowy klimat krótkim filmem o strukturach i historii naszej organizacji. Następnie podsumowała działalność kulturalną prowadzoną w ostatnich latach w Okręgu, prezentując i omawiając zdjęcia z poszczególnych
imprez. Pokaz multimedialny, który wsparł sprzętem dyrektor Okręgu -Jerzy Deja, uatrakcyjnił spotkanie i przybliżył problematykę naszego związku zaproszonym gościom, wśród
których był prezydent miasta Inowrocławia, dyrektor
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, dyrektor PCPR i przedstawicielka biblioteki. Dopiero po przerwie poznaliśmy koordynatorkę ds. kultury w naszym Okręgu, jako poetkę.
Zaprezentowała swoje utwory wzbogacone o pokaz multimedialny co znacznie uatrakcyjniło spotkanie i wprowadziło wakacyjno-relaksacyjny klimat nietypowego spotkania poetyckiego.

16 czerwca oczekiwane przez wszystkich „Drzwi otwarte dla niewidomych w Radiu Pomorza i Kujaw”. Na to spotkanie czekało wielu naszych członków, jednak mogła wziąć udział
tylko grupa 50 osobowa, która wcześniej zgłosiła swoją deklarację. Pierwszeństwo miały
osoby przyjezdne. Przyjechały osoby z Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Chełmna, Koronowa, Nakła, Barcina i Żnina. Reporterzy radia PIK przyjęli nas bardzo gościnnie, oprowadzili
po poszczególnych studiach, ciekawie opowiadali o tajnikach swojej pracy. Dali możliwość
spróbowania swoich zdolności reporterskich, skąd powstała audycja emitowana kilka dni
później. Ciekawą prezentację dotyczącą historii radia przygotował i zaprezentował nam z
prawdziwie reporterską pasją - dziennikarz radiowy Marek Rzepa. To spotkanie spotkało
się z dużym zainteresowaniem i pozostawiło niezapomniane wrażenia.

16 czerwca odbyły się również dwa inne, bardzo ważne spotkania dla naszego środowiska.
Pierwsze to zebranie założycielskie Klubu Seniora, gdzie dokonano wyboru władz Klubu i
goszczono przedstawiciela Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubów Seniora - panią Celinę Wolińską.

Podczas spotkania przedstawiono również plany Klubu na najbliższe miesiące i podzielono się również z ostatnimi osiągnięciami naszych artystów, m.in.:
- 3 maja, Elżbieta Kotas została laureatką I miejsca Konkursu Poezji Religijnej w Kościerzynie, Janusz Kamiński podczas Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce został laureatem, zdobywając III miejsce (to wielkie osiągnięcie), także Grażyna Poczekaj
wzięła udział Międzynarodowym Plenerze Plastycznym organizowanym przez gminę w
Bysławiu. Wszystkim serdecznie gratulowaliśmy, życząc dalszych sukcesów.

Drugie spotkanie to inauguracja Klubu Polskiej Książki, podczas którego gościliśmy pomysłodawcę tego przedsięwzięcia, znanego krytyka literackiego i radnego naszego miasta –
Stefana Pastuszewskiego oraz przewodniczącą Federacji Klubów Polskiej Książki - Jolantę
Marię Kowalską. Autorzy przekazali nam swoje najnowsze wydawnictwa i podzielili się
swoją twórczością prezentując nam swoje ostanie utwory. Po wypiciu kawy w kawiarni
„Homer” przeszliśmy do pomieszczeń naszej Biblioteki Okręgowej, gdzie została usytuowana półka z książkami dostępna dla wszystkich miłośników literatury. Zadbaliśmy o to,
aby były to nie tylko książki w czarnym druku, ale również nagrane na CD lub drukowane
brajlem. Uroczystego „przecięcia wstęgi” dokonali nasi zaproszeni goście, wśród których
obecna była również niewidoma bibliotekarka z Okręgu Łódzkiego, pani Wanda Nastarowicz.

1 czerwca w Brodnicy Dzień Dziecka połączony z ciekawym spotkaniem młodego człowieka o nietypowych zainteresowaniach „bicyklistycznym” Marcinem Święckim. Opowiedział
on o swoich podróżach, wyprawach rowerowych, które może realizować w duecie ze

swym tatą. Marcin zachęcał do czynnego wypoczynku i podzielił się swoimi wrażeniami i
zainteresowaniami, które można realizować dzięki zrozumieniu najbliższego otoczenia.

22 maja spotkaliśmy się na corocznej majówce w parafii sw. Antoniego, którą już tradycyjnie, organizuje nasz duszpasterz niewidomych ks. Piotr Buczkowski przy wydatnej pomocy parafian. Tym razem chcieliśmy coś my zrobić w podziękowaniu za tą pomoc, więc
przygotowaliśmy specjalny program połączony z montażem słowno-muzycznym Małgosi
Jarocińskiej. Wzbogacony on został przez śpiew Darii Barszczyk (niewidomej uczennicy,
która śpiewała koronkę do Miłosierdzia Bożego podczas beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie) i recytację laureatów kieleckiego konkursu recytatorskiego: Janusza Kamińskiego i
Helenę Skonieczkę. Z tej okazji wydany został również pamiątkowy obrazek z symbolicznym zdjęciem okna w Laskach (autorstwa ks. P. Buczkowskiego) i modlitwą niewidomych
do Błogosławionego Jana Pawła II (przygotowaną przez H. Skonieczkę).

24 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu „Ciekawi świata” w Radziejowie. Goszczono tam Armanda Perykietko, który zaprezentował swój niezapomniany bas i
baryton – przedstawiając swój recital słuchaczom, mieszkańcom Rypina i zaproszonym
gościom.

… maja - Piknik w Bysławiu zorganizowany przez bardzo aktywną i dającą się poznać z
ciekawych pomysłów animatorkę - Elżbietę Kotas. Piknik został zorganizowany dla przedstawicieli Centrum Animacji Lokalnych z różnych Kół. Na piknik został zaproszony znany w
naszym środowisku rzeźbiarz – Jan Makowiecki, który zaprezentował swoje dzieła i podzielił się „gawędami” związanymi z poszczególnymi dziełami. Była to również ciekawa
forma promocji regionu tucholskiego.
12 maja w ramach comiesięcznych spotkań „Jesteśmy też dla innych” odbyło się spotkanie z Małgorzatą Jarocińską, która przygotowywała program artystyczny na majówkę „W
podziękowaniu za beatyfikację Jana Pawła II”. Była to też próba generalna tego programu. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z autorką spotkania i poznać tajniki powstawania programu.

Tego dnia również spotkała się grupa osób, która chce utworzyć Klub Seniora w ramach
działalności Klubu „OKATiK”. W spotkaniu uczestniczyła wiceprezes Zarządu Okręgu Janina Śledzikowska, która pomogła zapoznać się z regulaminem pracy i statutem tego Stowarzyszenia.

29 kwietnia w Rypinie spotkanie z animatorką ruchu kulturalnego wśród niewidomych
Heleną Skonieczką, która przyjechała z bardem i dziennikarzem Grzegorzem Dudzińskim.
Było to piąte spotkanie w ramach „Ciekawi świata”, które poprowadziła Janina Gajkowska. Wszystkich przybyłych na spotkanie powitała prezes koła Lucyna Sparing.

29 kwietnia w Szubińskim Domu Kultury odbyło się również otwarcie wystawy rzeźb Jana
Makowieckiego. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczył dyrektor Jerzy Deja i opiekun sekcji plastycznej Grażyna Poczekaj.

28 kwietnia we Włocławku (czwarte spotkanie CAL-u) z Aleksandrą Ochmańską – znaną
włocławską poetką laureatką licznych nagród w konkursach literackich i autorką kilku tomików poetyckich. Spotkanie otworzyła i przywitała gości prezes Koła Anna Onyśków, natomiast całość poprowadziła animatorka Elżbieta Małkiewicz.

18 – 20 kwietnia - Rekolekcje wielkopostne, które w naszym Okręgu już tradycyjnie odbywają się w Wielkim Tygodniu. Wspólne życzenia i przeżywanie Świąt Wielkanocnych do
26 kwietnia wyłączyło nas z „codziennego życia związkowego” i spotkań integracyjnych.

12 kwietnia - trzecie spotkanie „Ciekawi świata” CAL-u w ramach programu „Poznaj siebie 2”, w Aleksandrowie, gdzie gościem był niewidomy informatyk i alpinista Paweł
Urbański. Opowiedział on o swoich przygodach i wspinaczkach wysokogórskich ilustrując
prezentację barwnym pokazem slajdów.
12 kwietnia – Byliśmy w Warszawie. W Tyflogalerii Biblioteki Centralnej PZN zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny, by zaprezentować prace naszych artystów, które powstają
w ramach arteterapii. Prezentowały się różne Koła z naszego Okręgu KujawskoPomorskiego, a także dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, które działają w Bydgoszczy.
Łącznie 18 osób. Ściany Tyflogalerii ozdobione były pracami trzech artystek „OKATiK-a”
Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej: Anieli Siedleckiej z Koronowa, Brygidy Popławskiej z Bydgoszczy i Reginy Majchrzak z Włocławka, które przez trzy tygodnie
miały tam swoją wystawę i właśnie kiermaszem kończyły prezentację swoich prac.

11 kwietnia - drugie spotkanie „Ciekawi świata” CAL-u w ramach programu „Poznaj siebie 2”, w Bydgoszczy, gdzie gośćmi były Małgorzaty: Waszkiewicz – malująca stopami –
Stromecka – śpiewająca swoją poezję. Gospodarzem zaś Grzegorz Dudziński, który poprowadził całe spotkanie.
10 kwietnia – Jubileusz kaplicy Ośrodka ORiS PZN p.w Rafała Archanioła. Obchodziliśmy
go może skromnie ale z gorącymi sercami pełnymi wdzięczności i oddania. Byli z nami
duszpasterze: ks. Tadeusz Różkowski, który jest opiekunem kaplicy i duszpasterz niewidomych diecezji bydgoskiej ks. Piotr Buczkowski. Po wspólnej Mszy św. wysłuchaliśmy
wiersza okolicznościowego (H. Skonieczki) i zarysu historycznego naszej kaplicy (Z.
Krzemkowskiej). Odczytano również list specjalny ks. Kan. Benona Kaczmarka, który przez
wiele lat był opiekunem duchowym naszej grupy. Przy wspólnej kawie w kawiarni Ośrodka „Homer” wspominaliśmy miłe chwile i przedstawialiśmy plany na najbliższą przyszłość.

8 kwietnia - W Tucholi, pierwsze spotkanie „Ciekawi świata” CAL-u w ramach programu
„Poznaj siebie 2”, gdzie gościem był Janusz Kamiński z Białego Boru koło Grudziądza, gospodarzem Elżbieta Kotras (nowo wybrana prezes tucholskiego koła).
7 kwietnia - Nasz Klub „OKATiK” znowu działa. Serce bije i płyniemy dalej naszym twórczym rejsem pod hasłem „Jesteśmy też dla innych”. Gościliśmy bydgoskich poetów w naszej kawiarni „HOMER”. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji – dziewięciu poetów
prezentowało swoją twórczość literacką dla ponad czterdziestu słuchaczy. Cisza na sali i
brawa dopiero po wysłuchaniu poszczególnych autorów była wyraźnym dowodem na to,
że uczestnicy spotkania byli zadowoleni i… zasłuchani. Klimat spotkania tworzyły dwie
gitary, że nie wspomnę o ich właścicielach, którzy prezentowali poezję śpiewaną. Całość
prezentacji poprowadziła Krystyna Wulert - opiekun tej grupy literackiej „Arkona”, który
działa przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Poeci zostali obdarowani gromkimi brawami i symbolicznymi goździkami.

6 kwietnia – Spotkanie autorskie Heleny Skonieczki w „Węgliszku”, kawiarni artystycznej
w Bydgoszczy. Spotkanie prowadziła Jolanta Baziak – redaktor naczelny miesięcznika literackiego „AKANT”, grał Marek Andraszewski. Helena Skonieczka zaprezentowała swoje
wiersze z ostatniego tomiku „Odcienie świata”. Opowiadała równieŜ o swoich pasjach,
zainteresowaniach i przygotowywanych następnych wydawnictwach. Nie wiadomo kiedy
minęły prawie dwie godziny. Niespodzianką były jej wiersze wydrukowane brajlem dla
niewidomych przyjaciół. Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy – otworzył dla nas
drzwi! Zostaliśmy zaproszeni, by w październiku zaprezentować się w nowym „artystycznym” miejscu w Bydgoszczy – Cafe Pianoli.

4 kwietnia – Kolejne integracyjne spotkanie esperantystów, którzy chętnie odwiedzają
nas, w naszej ośrodkowej kawiarni „Homer”. Tym razem o swoich podróżach do krajów
arabskich opowiadał Michał Łaski, (esperantysta, znający 7 języków i podróżujący po kilkudziesięciu krajach) . Trzeba przyznać, że opowiadał bardzo ciekawie i barwnie, wykorzystując proste słownictwo, by początkujący esperantyści też mogli zrozumieć. W dyskusji wzięła udział Antonina Markiewka i Halina Miler, prezentujące niewidomych esperantystów. Ta ciekawa forma integracyjna - Klub „Esperanta Amiko” działa w naszym środowisku już szósty rok.

22 marca „Kujawy i Pomorzy – obrazy wyszywane”
To tytuł wystawy, której otwarcie nastąpiło w warszawskiej tyflogalerii w siedzibie Biblioteki Centralnej PZN.
Trzy nasze artystki zaprezentowały tam swoją twórczość, która pozostanie na wystawie
przez trzy tygodnie aż do kiermaszu, planowanego na 12 kwietnia, kiedy to ponownie
przyjedziemy do Warszawy.

Otwarcia wystawy dokonała dyrektor Biblioteki Centralnej PZN, pani Teresa Dederko a
krótkie wprowadzenie o samych twórczyniach i działalności w naszym Okręgu przedstawiła Helena Skonieczka – inicjatorka zorganizowania tej prezentacji. Potem, same artystki,
ubrane w ciekawe stroje, opowiadały o sobie i swoim warsztacie twórczym.

Regina Majchrzak z Włocławka zaprezentowała swoje regionalne hafty kujawskie opowiadając o jego zasadach, historii powstania i swojej działalności jako twórczyni ludowej,
zasłużonej i odznaczonej licznymi medalami. Tracąc wzrok nie poddaje się tylko szuka
nowych technik haftowania dla niej jeszcze dostępnych i nowych form aktywności w naszym środowisku.

Aniela Siedlecka z Koronowa „wymalowała” już ponad sto obrazów haftem krzyżykowym. Głównie są to widoki, zwierzęta i kwiaty. Ma już plany i tematykę dalszych obrazów,
byleby tylko jeszcze starczyło wzroku do ich wyhaftowania.

Brygida Popławska z Bydgoszczy prezentowała swoją twórczość ubrana w „stylu gotyckim”. Dobrze się czuje w takim stroju i dobrze się czuje ze swoimi obrazami, których już
kilkadziesiąt na-malowała jako samouk – próbując różnych technik w szkłach kontaktowych. Nie poddaje się, chociaż wie, że traci wzrok i zaczyna malować większymi plamami.
Z pierwszymi obrazami nie chce się rozstać - ponieważ wie, że takich już nie namaluje.

Rozmowy na temat technik, tematyki i sposobów twórczości trwały na wernisażu prawie
godzinę. Widać było duże zainteresowanie zwiedzających wystawę. Większość prac trzeba było opisać „słowem” – niestety nie dały się obejrzeć „dotykiem”. Jak stwierdziły same autorki: „Było to ciekawe doświadczenie – malować obraz, haftować trzeba nieraz
kilkadziesiąt dni, godzin. Jednak malować go słowem, też trzeba się uczyć – to jest też
sztuka, którą warto posiąść dla niewidomych przyjaciół…”
Zakończenie naszego spotkania w Tyflogalerii było również bardzo sympatyczne. Zaproszeni (przez samą panią dyrektor) na kawę mogliśmy jeszcze, w kameralnym gronie, porozmawiać na tematy kultury i sztuki. Zostaliśmy również obdarowani płytami i obrazami
dotykowymi, które będą miłą pamiątką tego niezapomnianego spotkania. Już czekamy,
gdy za trzy tygodnie spotka-my się ponownie w Warszawie na kiermaszu świątecznym.
Tak pracowicie upłynął nam pierwszy kwartał 2011 roku.
6 dużych spotkań w siedzibie naszego Okręgu, w których razem uczestniczyło ponad 200
osób, a które mogliśmy zorganizować dzięki życzliwości Ośrodka ORiS i kawiarni „Homer”.
To także współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury „Stara Ochronka”, Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy, Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Związkiem Literatów Polskich (oddział dolnośląski) i Biblioteką Centralną PZN, gdzie odbyliśmy łącznie 16
spotkań w ramach współpracy, w formie warsztatów artystycznych, spotkań autorskich,
wystaw i innych konsultacji kulturalnych, czy artystycznych.

10 marca - Uroczystości rozpoczęcia roku jubileuszowego
60-lecia Polskiego Związku Niewidomych w naszym Okręgu
Pod hasłem: „ Osoby niewidome i słabo widzące mają swoje pasje, zainteresowania, talenty, korzystają z dóbr kultury i tworzą te dobra.”
Spotkanie rozpoczęto konferencją prasową, o godz. 14.00 na którą przybyli zaproszeni
goście, media (prasa, radio TVP) przedstawiciele z naszych Kół Powiatowych i działacze
kultury z terenu naszego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Podczas konferencji – prezes
Okręgu – Zbigniew Terpiłowski przedstawił krótko historię ruchu niewidomych na naszych terenach, dyrektor – Jerzy Deja zapoznał nas z obecną strukturą Związku, natomiast
Janina Śledzikowska i Helena Skonieczka przedstawiły działalność kulturalną prowadzoną
w Okręgu Kujawsko-Pomorskim od dawna (rys historyczny) i w ostatnim dziesięcioleciu.

Po tej oficjalnej i jednocześnie informującej części głos zabrali zaproszeni goście. Jako
pierwszy wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Zbigniew Ostrowski, który był mile zdziwiony różno-rodnością form pracy prowadzonej z osobami niewidomymi. Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Samorządowego – Elżbieta Krzyżanowska, zwróciła uwagę na tradycje naszej działalności i rozumienie naszych problemów
rehabilitacyjnych, które będzie starała się popierać na niwie kultury.

W przerwie zaproponowano zwiedzenie wystawy prac naszych artystów, którzy przywieźli swoje ostatnie dzieła. Po przerwie rozpoczęto spotkanie z działaczami kultury i artystami. Tutaj zaprezentowali się także muzycy i recytatorzy.

Trzecią część spotkania postanowiono przenieść do Kaplicy Ośrodka ORiS i tam osoby
chętne, mogły wziąć udział w uroczystej Mszy św. inaugurującej nasz rok jubileuszowy.

Główne obchody związane z jubileuszem w naszym Okręgu, połączone z obchodami
„Międzynarodowego Dnia Białej Laski” i ze Zjazdem Okręgowym, zaplanowano na 26/27
września. Po tym oficjalnym i jednocześnie uroczystym rozpoczęciu roku jubileuszowego
przystąpiono już do realizacji kolejnych imprez. Miejmy nadzieję, że uda się nam wszystko
zrealizować – a może dojdą jeszcze nowe pomysły? Na brak aktywność naszych działaczy i
artystów nie możemy narzekać.

7 marca kolejne esperanckie spotkanie. Tym razem panowie przygotowali spotkanie –
Andrzej Korniluk opowiadał o swojej podróży na Kubę. Była kawa, nawet torty a Michała
Łaski zaskoczył wszystkie Panie wiosennymi tulipanami, z którymi każda wróciła ze spotkania.
2 marca miałam przyjemność goszczenia w dolnośląskim oddziale Związku Literatów Polskich, którzy w Klubie Muzyki i Literatury zorganizowali „Zimowe czytanie wierszy”. Bardzo sympatyczne spotkanie, podczas którego zostałam obdarowana lokalnymi nowościami wydawniczymi, które stanowić będą początek naszej kolekcji - do planowanego
(już niedługo) „Klubu Polskiej Książki”.

w marcu odbyło się również kilka ciekawych spotkań, zorganizowanych przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara ochronka”, o których warto wspomnieć. Spotkania autorskie przygotowane przez Klub „Arkona” i warsztaty recytatorskie przygotowane w ramach „Akademii słowa”, które poprowadziła Irena Jun - znana warszawska aktorka, na
tekstach „Pana Tadeusza”.

10 lutego –Spotkaliśmy się z osobą, z naszego środowiska, która pokazała nam, że my
również potrafimy „być dla innych”. Był to Grzegorz Dudziński – od roku członek Polskiego Związku Niewidomych. Animator programu „Poznaj siebie”, od niedawna zatrudniony
w PZN w ramach tego programu. Dziennikarz, odznaczony „za wybitne osiągnięcia dziennikarskie”, autor książki – poradnika „Na prasowej barykadzie”, przewodniczący Lokalnej
Inicjatywy Kulturalnej w Morzewcu i Inicjatywy Kulturalnej „Bard”. Jak się okazało jest on
również organizatorem festiwali piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije”, które
od pięciu lat było organizowane w Bydgoszczy. VI edycja tego festiwalu jest już zaplanowana na czerwiec tego roku.

Grzegorzowi udało się również zdobyć środki na zorganizowanie (jesienią tego roku)
ogólnopolskiego festiwalu i warsztatów muzycznych pod hasłem „Muzyka otwiera
oczy”. Plany bogate i trzeba przyznać ambitne. Wszyscy życzyliśmy mu powodzenia w realizacji. Został bardzo życzliwie przyjęty w naszym środowisku, że nie wspomnę o jego
muzyce i gitarze…
Lubimy ciekawych ludzi, jesteśmy otwarci i czekamy na realizacje planów… Kwiaty na koniec spotkania otrzymała żona, bo to ona często ponosi skutki angażowania się męża w

życie społeczne. Sama również go wspiera – co widzieliśmy podczas tego spotkania. Jak
zwykle dopisała frekwencja, tym razem obecni byli również członkowie „grupy wsparcia”
którą Grzegorz organizuje w bydgoskim Kole PZN.

Trzeba przyznać, że miałam prawdziwą przyjemność przygotować i poprowadzić to spotkanie. Kolejne będzie nieco trudniejsze i większe wezwanie. Wiąże się to z inauguracją
roku jubileuszowego w naszym Okręgu – no ale to już za miesiąc.

W lutym odbyło się również ciekawe spotkanie w Klubie „Esperanta Amiko”, gdzie trzy
esperantystki przygotowały wieczór poświęcony Konstantemu I. Gałczyńskiemu. Jego poezja tłumaczona na Esperanto, przedstawiona na specjalnie przygotowanych podkładach
muzycznych zrobiła bardzo duże wrażenie. Słuchaliśmy z zainteresowaniem - zarówno w
języku polskim jak i wersji esperanckiej. To Ula Tupajka przygotowała spotkanie oddając
hołd niedawno zmarłemu mężowi – Bogdanowi, z którym to wspólnie przygotowywali
tłumaczenia.

13 stycznia – Pierwsze w tym roku spotkanie w Okręgu – Spotkanie z kolędą. Chociaż pogoda nie była zachęcająca – ślizgawica okrutna – a sala była pełna, ponad 50 osób. Jak
zwykle przyjechali z Grudziądza, Koronowa, Nakła i Świecia. Moi kochani, zawsze mogę na
nich liczyć. Właśnie dla nich warto organizować te spotkania. Tym razem, jak zwykle w
styczniu, było to spotkanie kolędowe.

Więc uczestnicy poczuli się jak prawdziwi kolędnicy, którzy przybyli do naszego Okręgu z
różnych stron – podzielić się „dobrą nowiną”. Był oczywiście nasz duszpasterz, który
sprawił, że była to prawdziwa wizyta duszpasterska z błogosławieństwem kolędowym.
Zaprosiliśmy również solistów Akademii Piosenki Regionalnej działającej u nas przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki „Stara ochronka”. Zaprezentował nam świetny koncert kolęd i pastorałek przeplatany anegdotami i ciekawostkami związanymi z danym
utworem.

W przerwie na kawę był czas na chwilę rozmowy. No, a po przerwie wspólne śpiewanie
kolęd, które trwało i …trwało

i jeszcze było za mało…Dobrze, że ta tradycja u nas nie zanika. Ludzie lubią śpiewać. Gdy
gasiliśmy światła, wychodząc z sali, jeszcze małe grupki pośpiewywały sobie.
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