OKRĘGOWY KLUB AKTYWNOŚCI
TWÓRCZEJ I KULTURALNEJ

„OKATiK”

Działający przy Okręgu Kujawsko-Pomorskim
Polskiego Związku Niewidomych
w Bydgoszczy

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

2012

Zgodnie z regulaminem Klubu, wyboru nowych władz i aktualizacji profilów działania,
dokonujemy co dwa lata. W tym roku, podczas ostatniego spotkania Klubu trochę
zmieniliśmy struktury działania i poszerzyliśmy skład rady o nowych członków.
W roku 2013 będziemy działać w ramach 3 sekcji: plastycznej, redakcyjno-literackiej i
przestrzeni artystycznej (nowo utworzonej), a także w ramach 3 Klubów: Klubu Seniora, Klubu „Esperanta Amiko” i Klubu Polskiej Książki. Społeczna Rada Klubu działać będzie w składzie: Helena Skonieczka - prezes Klubu, Anna Żurawska –skarbnik.
członkowie: Marlena Lewandowska, Halina Maćkowska, Halina Miler, Aniela Siedlecka.
Poszczególne sekcje i Kluby spotykać się będą w siedzibie Okręgu (p. 14) na cotygodniowych spotkania wg opracowanego harmonogramu. Spotkania integracyjne dla
wszystkich członków Klubu i dla wszystkich chętnych (nie zrzeszonych) odbywać się
będą nadal w drugi czwartek każdego miesiąca, lecz (na prośbę członków z poza
Bydgoszczy) o godz. 13:00

18 grudnia – Wyjazd do Warszawy na otwarcie wystawy pokonkursowej związanej z
Rokiem Leona Wyczółkowskiego. W otwarciu wystawy wzięła udział dyrektor Biblioteki – Monika Cieniewska, która przygotowała dla wszystkich przedstawicieli małe
upominki w postaci wydawnictwa jubileuszowego Biblioteki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z naszych Kół (16 z całego naszego województwa). Byli przedstawiciele nie tylko Bydgoszczy, ale Koronowa, Inowrocławie, Wąbrzeźna i Aleksandrowa Kujawskiego. Po otwarciu wystawy, (która będzie czynna w Tyflogalerii do
końca stycznia 2013r) mieliśmy jeszcze czas na zwiedzenie naszej Biblioteki Centralnej. Większość uczestników była tu po raz pierwszy i bardzo byli zadowoleni z
tego wyjazdu.

20 grudnia – Zakończenie Roku Kulturalnego i podsumowanie działalności w Klubie
„OKATiK”. To już 5 lat jak działamy i mamy nadzieję, że jeszcze trochę się uda.

Baliśmy się o frekwencję, ponieważ musieliśmy zmienić termin spotkania (z 13 na 20
grudnia), ale jak zwykle była nas pełna sala. Program spotkania przewidywał spotkanie z fundacją „Szansa dla niewidomych”, która ten rok obchodziła również pod hasłem kultury. Ogłoszenia laureata nagrody im. Władysława Winnickiego, do której
nominowali zostali: Józef Wawroń, Krystyna Krzemkowska i Marian Olszowski. Nagrodę tą przyznajemy osobie najbardziej zasłużonej dla naszego środowiska - na
zakończenie roku, dostał Józiu Wawroń. Nasz kochany senior - najstarszy i ciągle
aktywny w naszym Klubie „OKATiK”.

Potem wspominaliśmy wszystkie imprezy w jakich uczestniczyliśmy w mijającym roku. Wspomnieniom towarzyszyła prezentacja zdjęć i filmików, których autorami byli
członkowie naszego Klubu. Na zakończenie nie zabrakło również życzeń świątecznych, propozycji na nowy rok, no i wyborów nowych władz.

świąteczny nastrój sprawiły „mikołajki” dla wszystkich uczestników i choinka podarowana przez przedstawicieli ze Świecia z własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

10 grudnia 2012 WIECZÓR ZAMENHOFA
Kolejny mały jubileusz. Już 10 raz spotkaliśmy na grudniowym wieczorze Zamenhofa. To już 10 lat jak systematycznie spotykamy sie w naszym Klubie Esperanta Amiko
na comiesięcznych spotkaniach. Grudniowe zawsze obchodzimy bardziej uroczyście.

Przygotowałam z tej okazji specjalną prezentację zdjęć wspominającą jak to w różnych latach i w różnych miejscach bywało. Pracy było sporo, ale warto było. To już
prawie 100 spotkań z esperantystami, które organizowałam. Nazbierało się tego...Tym bardziej, że staramy się, aby każde spotkanie miało inną tematykę, inną
osobę prowadzącą.

Poprzednie lata spotykaliśmy się w naszej, PZN-owskiej kawiarni (którą niestety, zlikwidowano).
Od września br. nasze spotkania Klubu „Esperanta Amiko" odbywają się w Miejskim
Centrum Kultury w Bydgoszczy. Po raz pierwszy gościliśmy w MCK-u na grudniowym spotkaniu. Było sympatycznie i elegancko. Naszym gościom z Belgii, Węgier i
Kazachstanu też bardzo się podobało.

15.11 Piosenki patriotyczne i wieczór wspomnień
Od rana w naszej świetlicy na ul. Krasińskiego był ruch, trwały przygotowania do kolejnego spotkania. Było nawet całkiem sympatycznie… Marian Olszowski grał na
akordeonie, Julita i Halinka nie zawiodły i dzielnie wspomagały śpiew. Tym razem
śpiewanie piosenek patriotycznych przeplatane było krótkimi anegdotami dotyczącymi historii ich powstawania. Było ok. 30 osób i nie wiadomo kiedy minęło to spotkanie, które już po raz piąty organizowaliśmy w naszym Klubie. Tak, tak, pierwsze też
miało miejsce 15 listopada, tylko 2007 roku. Zrobiła się więc pewna tradycja, którą
warto kontynuować.

Ten dzień był wyjątkowo długi. Odwiedziliśmy również „Światłownię” wstępując na
kawę i ciastko.

Potem jeszcze na 18-tą do Przestrzeni Kulturalnej WSG, gdzie była promocja pokonkursowego almanachu poetyckiego „Słowiańska woda pamięci” i płyty CD „Nadgoplańskie szepty”. Spotkanie poprowadziła Alina Rzepecka (swoim pięknym aksamitnym głosem), uświetnił je występ zespołu wokalnego Cantabile z Kruszwicy.

7 .11 Fundacja ARKA zaprosiła na trzydniowe spotkanie podsumowujące konkurs
„Piękni niepełnosprawni”. Ciekawie przygotowane spotkanie, atmosfera nie do opisania… Wzajemna życzliwość, pogoda ducha i taka serdeczność. Bardzo sympatyczni
ludzie.

5 listopada w Miejskim Centrum Kultury wieczór wspomnień
Esperantyści wspominali osoby, których zabrakło wśród nas i które aktywnie działały
w ruchu esperanckim. Wspominaliśmy naszą Irenkę Wójcik, która właśnie po raz
ostatni zaśpiewał dla esperantystów „AMIKO MIA ADIAU” czyli ŻEGNAJ MÓJ PRZYJACIELU…”. Podjęliśmy decyzję, że podsumowanie roku kulturalnego przygotujemy
specjalną prezentację poświęconą Irence i uczcimy jej brak minutą ciszy.

3. 11 Na cmentarzu przy ul. Lotników pożegnaliśmy Janeczkę Neymann, jedną z naszych najstarszych sportsmenek. Była bardzo sympatyczna, zawsze taka pogodna i
życzliwa. Na pogrzebie żegnało ją liczne grono przyjaciół.

15 PAŹDZIERNIKA - święto niewidomych
W dniu 15 października 2012 roku w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy uhonorowano osoby zasłużone dla środowiska osób niewidomych i słabo
widzących.
W Międzynarodowy Dzień Białej Laski, organizowanym przez Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” w Okręgu Kujawsko-Pomorskim Polskiego
Związku Niewidomych zostały wręczone odznaki, które dla niewidomych są wyrazem
największego uznania i podziękowania za niesioną im pomoc.

Wiceprezes ZG PZN Zbigniew Terpiłowski uhonorował w ten sposób senatora RP
Jana Rulewskiego i Marię Zaborowicz z DPS w Nakle.
Na wniosek prezesa Klubu „OKATiK” odznakę tą przyznano również, za pomoc i zrozumienie potrzeb kulturalnych i artystycznych osób niewidomych pani Elżbiecie
Krzyżanowskiej - przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marzenie Matowskiej – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W ramach Roku Leona Wyczółkowskiego Klub ten był organizatorem kilkunastu
spotkań i inicjatyw kulturalnych w ramach programu „Niewidomi u Leona”.
Podsumowano też konkurs literacko-plastyczny tematycznie związany z Leonem
Wyczółkowskim. Na konkurs wpłynęło 136 prac z całego województwa. Nagrodą w
konkursie miało być zaprezentowanie prac na wystawach i w gazetce podsumowującej program „Niewidomi u Leona”. Od 26 września do 15 października czynna była
wystawa rękodzieła i prac plastycznych w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej
przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki a także wystawa fotografii w MCK „Leon
widziany… inaczej”.

15 października w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy laureatom konkursu wręczone zostały dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta, WOKiS, MCK i TIK. Każdy, prócz pamiątkowej gazetki, otrzymał torbę z
logiem Bydgoszczy a w niej płyty Chopina lub Paderewskiego, grafiki L. Wyczółkowskiego, lub albumy. Dla dzieci były również kredki, gry planszowe i czekolady. Uroczystości wzbogacone zostały programem artystycznym „Wspólny teatr” prezentowanym przez osoby niewidome i niedowidzące z Bydgoszczy, Nakła, Koronowa i
Grudziądza zrzeszone w klubie „OKATiK”.

11 października
W Klubie Polskiej Ksiażki „OKATiK” przy naszej Bibliotece odbyło się
spotkanie autorskie z Małgorzatą Mówińską-Zyśk.
Małgosia opowiadała nam o swojej twórczości i swoich pasjach, które
realizuje już od dzieciństwa. Nie tylko gra na skrzypcach ale coraz
częściej zamienia je na pióro. Wydała już drugi tomik poezji i
przygotowuje się już do trzeciego wydawnictwa. Tym razem mają to być
fraszki. Spotkanie odbyło się w siedzibie Koła Powiatowego PZN w
Bydgoszczy a uczestniczyli przedstawiciele Świecia, Inowrocławia,
Koronowa, no i oczywiście z Bydgoszczy. Było to kolejne spotkanie w
ramach KPK

26 września miały miejsce dwie ważne imprezy z życia naszego Związku, w organizację których włączył się Klub „OKATiK”. Był to wernisaż
pokonkursowej wystawy „Niewidomi u Leona” w Galerii Sztuki Ludowej
i Nieprofesjonalnej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy (o godzinie 11:00)

http://www.tvp.pl/bydgoszcz (15 minuta programu) - wernisaż "Niewidomi u Leona"
http://www.wokis.bydgoszcz.com/galeria/wystawa.php?id=105

a także otwarcie wystawy fotograficznej „Leon widziany… inaczej”
(godz. 13:00) w Miejskim Centrum Kultury ,połączone ze spotkaniem autorskim niewidomej animatorki Antoniny Markiewki, które prowadziła Jolanta Baziak. Obie imprezy przyciągnęły liczne grono uczestników. Wystawy będą czynne do 15 października
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151086883268386.43250
4.365918278385&type=1

W obu wystawach i spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Biblioteki
Centralnej z Warszawy i kierownik warszawskiej tyflogalerii p. Grażyna
Wuls. Nie zabrakło licznej publiczności.

13 WRZEŚNIA
Spotkaliśmy się w naszej filii, przy ul. Krasińskiego 3a, gdzie uczestnicy
spotkania podzielili się swoimi przepisami. Smaczny i dobrze podany
posiłek – to też sztuka. Mogliśmy się o tym przekonać podczas minionego spotkania. Nie umawiając się, każdy przygotował co innego. Było
smacznie, kolorowo i… wesoło.

Ania wystąpiła nie tylko w fartuszku, lecz z napisem „Jem tylko u Ani” co wzbudziło swego
rodzaju sensację, każdy chciał mied zdjęcie… z Anią i z napisem. Humory dopisywały.

Niewidomi z Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej
„OKATiK” włączyli się w narodowe czytanie Pana Tadeusza.
8 września, od godz. 12-tej, przed Teatrem Polskim w Bydgoszczy dla
mieszkańców miasta, czytano 400 wersów z II księgi Pana Tadeusza pismem punktowym Braille`a. W akcję tą włączyła się prezes Klubu – Helena Skonieczka, która również czytała fragmenty Pana Tadeusza, a
prócz niej, brajlem czytali: Zofia Krzemkowska (wieloletnia nauczycielka
tego pisma), Marek Andraszewski (autor podręcznika do nauki brajla)
Krystyna Skiera (bibliotekarka) i Antonina Markiewka (wieloletnia działaczka i animatorka). Towarzyszyli im inni członkowie Klubu. Zainteresowanie mieszkańców było spore, sam prezydent Rafał Bruski podszedł do
czytających, by zapoznać się bliżej z ich sposobem czytania i innymi
możliwościami korzystania z dóbr kultury.
Piękna, wielopokoleniowa akcja wspólnego czytania epopei narodowej
była wyrazem jedności i wspólnoty, propagującej czytelnictwo i zachęcającej do wspólnego spędzenia czasu wolnego. Uśmiechnięte, zaczytane
miasto całą sobotę tętniło życiem.
Jedna z uczestniczek (A. Markiewka) napisała specjalne przesłanie:
Panie Adamie, nasz Wieszczu Pierwszy
Kiedy składałeś strofy swych wierszy
Nie pomyślałeś między rymami
Że ktoś je będzie czytał palcami

Warsztaty pokoleniowe

„Coś do powiedzenia mają trzy pokolenia

Organizowane w dniach 20 – 23 sierpnia 2012-08-23
W ramach programu

„WSZYSCY RAZEM”
W Okręgu Kujawsko-Pomorskim
Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy

W sierpniu (20-23.08) 15 osobowa grupa z Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” wraz z pięcioma rodzinami trzypokoleniowymi uczestniczyła w warsztatach pokoleniowych „Coś do powiedzenia mają trzy pokolenia” organizowanych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w ramach programu „Wszyscy
razem” dofinansowanego z programu operacyjnego FIO.
Po zakwaterowaniu, już w poniedziałkowe popołudnie (20 sierpnia) przystąpiono do zajęć. 29. osobowa grupa (lista obecności w załączniku)
uczestniczyła w bogatym programie warsztatowym. Każdej rodzinie
przypisano „przyszywanego dziadka lub babcię”, którymi byli artyści z
Klubu „OKATiK” – mieli oni wspierać rodziny w proponowanych zajęciach artystycznych. Tak „powiększone” rodziny przystąpiły do pracy nad
tworzeniem różnymi technikami drzewa genealogicznego rodzin, pod fachowym okiem plastyczki Anny Żak. Kierownikami poszczególnych grup
(warsztatowych rodzin) byli najmłodsi przedstawiciele rodzin. Tak więc
rodzina Adasia, Krzysia, Oliwii, Dusi i Dominiki wylosowała swoje stanowiska pracy, które prezentowały różne techniki.

Były prace wyklejane makaronem, tekturą falistą, wypukłą pianką, kolorowymi papierami i wysypane przyklejanym piaskiem. Wszystkie spotkały
się z pełną aprobatą i zaangażowaniem w tworzeniu drzewa genealogicznego, innego technicznie dla każdej rodziny. W wolnych chwilach
prowadząca zajęcia kierowała większą uwagę na pracę z dziećmi, które
stworzyły swoją własną wystawkę „małe ZOO” z tektury falistej.

To były zajęcia plastyczne, które towarzyszyły podczas wszystkich dni
warsztatowych a efektem końcowym 10-cio godzinnych zajęć była wystawa – prezentacja drzew genealogicznych na przygotowanych planszach zamontowanych przez uczestników warsztatów na sztalugach,
zakupionych ze środków tego programu. W ramach zorganizowanych
warsztatów przeprowadzono również 10 godzin zajęć literackich i recytatorskich prowadzonych przez Krystynę Wulert. Uczestnicy chętnie włączali się do zajęć – tworząc własne utwory (wiersze) tematycznie związane z latem, słońcem i wypoczynkiem. Wspólnie prowadzono analizę
treści i prezentację utworów – ćwicząc zasady prawidłowej recytacji i
prezentacji tekstów. To wszystko miało zaowocować podczas przygotowywanej prezentacji rodzin podczas ostatniego wieczoru. Wszystkie
wieczory spędzano wspólnie z innymi grupami uczestniczącymi w różnych kursach w ramach wspólnego programu „Wszyscy razem”. Pierwszego wieczoru prezentowali się artyści z Klubu „OKATiK” przedstawiając swoje pasje i zainteresowania, drugiego dnia Klub Sportowy „Łuczniczka”, który przybył na spotkanie wraz z „mistrzem olimpijskim”, później
wspólnie śpiewano piosenki biesiadne.
Przy akompaniamencie naszych muzyków akordeonistów, korzystając
ze śpiewników „Śpiewająca rodzina” opracowanych kilka lat temu przez
nasz Klub „OKATiK” (gdzie teksty pisane były drukiem powiększonym i
brajlem) wszyscy mogli się włączyć do wspólnego śpiewu. Ostatni wieczór upłynął na prezentacji rodzin, gdzie każda grupa omówiła swoje

dzieło (drzewo genealogiczne) i zaprezentowała program przygotowany
podczas zajęć warsztatowych.

Ciekawymi „przerywnikami” prowadzonych zajęć była muzykoterapia zaproponowana nam przez panią Monikę Owczyńską, gdzie grupa mogła
pozwolić sobie na całkowity relaks i stworzenie ciekawej orkiestry grającej pod jej batutą. W programie warsztatów zaplanowano również spotkanie związane z obchodzonym w tym roku w Bydgoszczy Rokiem Leona Wyczółkowskiego. Niezapomniane będzie spotkanie z autorką
książki o Leonie Wyczółkowskim, panią Jolantą Baziak (znaną bydgoską
pisarką, naczelną redaktorką miesięcznika literackiego „AKANT”.
Uczestnikom warsztatów pokoleniowych w pamięci zapewne pozostanie
wspólny przejazd tramwajem na zwiedzanie Bydgoszczy, spacer po Wyspie Młyńskiej, zwiedzenie Muzeum Okręgowego ze zbiorami Leona
Wyczółkowskiego i potem wspólna kawa w kawiarni „Sowa”, która pozwoliła również na pełen relaks i prawdziwą integrację rodzin.
„Wszyscy razem” to nie tylko rodziny i artyści połączeni wspólnymi
warsztatami pokoleniowymi (łącznie 29 osób) ale również grupa szkolenia geroontolicznego i komputerowego, z którymi spotykaliśmy się podczas przerw kawowych i na wieczornych spotkaniach, które każdego
dnia miało inny charakter. W ankiecie przeprowadzonej na koniec warsztatów uczestnicy wyrazili swoje niezadowolenie, że… tak szybko się
skończyły. Skończyły się warsztaty, skończyły się upały a nam pozostały
wakacyjne wspomnienia i… twórcza wena.

SPRAWOZDANIE
Z TRZECIEGO WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU
„KUJAWYI POMORZE DOTYKIEM OGLĄDANE –
- NIEWIDOMI NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”
Wycieczka do Grudziądza 16.08.2012
Przemierzając pełne uroku ziemie województwa kujawsko-pomorskiego
dnia 16 sierpnia dotarliśmy do Grudziądza, który jest warownym grodem
położonym na obszarze ziemi chełmińskiej.
Ponad 700-letnia historia Grudziądza pozostawiła swój trwały ślad w postaci wielu zabytków, wśród których można wymienić:
- monumentalne, gotyckie spichrze – jest ich 26 na wysokim brzegu Wisły, tworząc niezwykłą w swym pięknie, niepowtarzalną a zarazem surową panoramę.
- mury obronne z Bramą Wodną
Ogromny kościół Farny pw. Św. Mikołaja
Kolegium jezuickie
- klasztor benedyktynek z pałacem Opatek – najpiękniejsza budowla barokowa.
XVIII – wiekowa pruska cytadela.
Jest tez najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce (1.096 m) im. Bronisława Malinowskiego. Z uwagą każdy z nas słuchał przewodniczki i
oglądał obiekty, które zwiedzaliśmy.

Po obiedzie udaliśmy się do Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych,
czyli biblioteki miejskiej w Grudziądzu. Jest to magiczne miejsce dla
wszystkich. Odbywają się tu wystawy, koncerty muzyczne i spotkania
autorskie a nawet teatralne..

Pani Skowrońska Karola – bardzo ciekawie opowiadała nam historię
Grudziądza. Miasta, które zżyło dla Wojska i od 1020 roku był stolicą
polskiej jazdy, szkolącą kawalerię ułańską.
Po wojnie w 1945 roku ułani jako kawalerzyści popłynęli już tylko do piosenki, na płótna malarskie i do historii. Aby ocalić od zapomnienia zostało utworzone stowarzyszenie „Ułańska Rodzina” i od 26 lat odbywają się
zjazdy kawalerzystów i ich rodzin z całej Europy.
W miesiącach letnich mogliśmy dzięki programowi „Kujawy i Pomorze
dotykiem oglądane – niewidomi na Ziemi Chełmińskiej” zobaczyć wiele
ciekawych pod względem historycznym, a w dzisiejszych czasach, również interesujące pod względem turystycznym miejsc w Toruniu, Chełmnie i Grudziądzu.
Czekamy na kontynuację tego programu. Jak dobrze byłoby w latach
następnych zwiedzać kolejne ciekawe miejsca w naszym województwie.
Halina Maćkowska

SPRAWOZDANIE
Z DRUGIEGO WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU
„KUJAWYI POMORZE DOTYKIEM OGLĄDANE –
- NIEWIDOMI NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”
Jednodniowy wyjazd do Chełmna (18 lipca 2012)
„Radość podróżowania wynika stąd, że to co nas interesuje, ciągle się
zmienia” (Liezi).

To dobrze, że rozpoczęliśmy zwiedzanie od naszego województwa
kujawsko- pomorskiego, bo okazało się że wielu z nas nie zna najbliższego regionu, a on ma nam co pokazać. Kto chce poznać przeszłość
praktycznie, przez średniowieczne zabytki, a nie tylko z podręcznika historii, powinien się do nas przyłączyć, bo razem łatwiej i ciekawiej! Przeszłość przeplata się z teraźniejszością. Można więc prześledzić zmiany
zachodzące w mieście.
Lubimy organizowane dla nas jednodniowe wycieczki, dobrze
wcześniej przygotowane, dostosowane tempem zwiedzania do naszych
możliwości, kierowane przez przewodników znających swój teren, wprowadzonych w specyfikę „oglądania” przez niewidomych. Celem tych wycieczek jest nie tylko poznanie miasta, szczególnie znajdujących się w
nim zabytków, ale także kontakt z miejscowym kołem PZN. Dowartościowanie jego przedstawicieli jako gospodarzy terenu, spotkanie i informacja o bieżącej działalności Koła - swoista wymiana doświadczeń.

W organizacji wycieczek specjalizuje się Okręgowy Klub Aktywności
Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” od 2011 roku. Korzystamy z dotacji
Urzędu województwa kujawsko-pomorskiego (w ramach integracji ludzi
trzeciego wieku), dlatego wkład finansowy uczestników jest symboliczny.
Wycieczki są dostępne dla niewidomych z całego województwa kujawsko – pomorskiego. W 2011 roku obejmowały Koronowo i Inowrocław, w
2012 są to wyjazdy PKS-em do Torunia, Chełmna i Grudziądza.
Wszędzie przewidziany jest poczęstunek lub nawet obiad w miejscowej
restauracji.
Chcę podzielić się swoimi wrażeniami z wyjazdu do Chełmna – 18
lipca 2012 roku, gdzie brało udział 20.
uczestników z Bydgoszczy, Koronowa,
Kruszyna, Pruszcza i Nakła.
Organizatorki: koordynator działalności kulturalnej w Okręgu KujawskoPomorskim PZN, prezes naszego Klubu
„OKATiK” - Helena Skonieczka i przewodnicząca Klubu Seniora - Halina
Maćkowska dołożyły wszelkich starań by
wyjazd okazał się udanym. W wycieczkach towarzyszył nam duszpasterz niewidomych diecezji bydgoskiej ks. Piotr
Buczkowski.
Ze względu na liczne
bytki sakralne było to dla nas szczególnie cenne.
Chełmno – dawna stolica Ziemi Chełmińskiej - 40 km od Bydgoszczy. Można tu dotrzeć tylko PKS-em albo własnym samochodem – jeśli
się go posiada. Szkoda, że zlikwidowano istniejącą w przeszłości stację
kolejową.
Byłam tu kilkakrotnie. W dzieciństwie płynąc statkiem Wisłą z bydgoską pielgrzymką do Chełmińskiej Fary p.w. Najświętszej Marii Panny
na odpust 2 lipca. Ze Zdzisławem Polakowskim, bo tu w tej samej Farze,
sprawowana była Eucharystia w intencji niewidomych, którzy przygotowali liturgię mszalną.

Po latach znów wracam do Chełmna aby przekonać się co się w
nim zmieniło. Wre praca, miasto jest rozkopane, remontuje się Rynek,
wspomniana Fara. Miasto pięknieje. Chełmno zamieszkiwane jest obecnie przez 20 tys. mieszkańców. Jest średniowiecznym miastem krzyżackim, położonych na 9
wzgórzach, budowanym na
wzór Jerozolimy.
Przyjeżdżający podziwiają
panoramę miasta z licznymi wieżami gotyckich kościołów i basztami. Swoją
świetność przeżywało w
XIII i XIV wieku. Jest opasane dobrze zachowanymi
murami obronnymi – 2150
m, z 2 bramami. Obejmuje tereny między trzema rzekami: Wisłą, Drwęcą
i Osą. Ma szachownicowy układ ulic, Ratusz – perła architektury renesansowej na Pomorzu. Pierwotnie była tu siedziba władz miejskich.
Obecnie jest to muzeum Ziemi Chełmińskiej, w którym zaopatrujemy się
w przewodniki o mieście i związane z nim pamiątki. Kupujących nie brakuje. Mimo trudności terenowych docieramy do wspomnianej już Fary. W
kaplicy znajduje się obraz z XVII wieku Matki Boskiej Bolesnej Chełmińskiej, słynący łaskami, nawiedzany przez licznych pielgrzymów. Tu przechowywane są relikwie Św. Walentego. Stąd o Chełmnie jest głośno co
roku 14 lutego podczas Walentynek, bo jest to miasto zakochanych. Mają nawet swoje ławeczki w mieście. Chętnie spotykają się w uroczych
zakątkach licznych chełmińskich parków, które mijamy. W lipcu, gdy my
tam jesteśmy, są pełne zieleni. Na cieszenie się przebywaniem w nich
brakuje czasu. Przypomina się myśl bł. Jana Pawła II :„Różnymi drogami
biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości”, a także
inna: „Miłość jest córką wiedzy, im głębsze poznanie tym gorętsze ukochanie” (Leonardo da Vinci).
Wędrujemy centralną ulicą Wolności. Oko przykuwa kwiatowy zegar, który odmierza czas każdego dnia.

Naszym zwiedzaniem kieruje Pani przewodnik, która ma umiejętność przekazania słuchaczom swojej rozległej wiedzy i rozumie nasze
problemy zwiedzania „dotykiem”.
Ostatnim zwiedzanym
przez nas punktem
jest klasztor Sióstr Miłosierdzia
Bożego
Wincentego a`Paullo
wraz z kościołem i
skarbcem, z licznymi
naczyniami liturgicznymi i cennymi obrazami. Pod opieką
Sióstr przebywa tu ok.
150 dzieci poszkodowanych umysłowo i
fizycznie. Współpracuje się z Niemcami i Holandią w zakresie ich rehabilitacji, jest pomoc i wymiana doświadczeń.
W klasztorze mogliśmy dotknąć średniowiecznych cegieł. Zapoznaliśmy się z ich ułożeniem. Przeszły próbę czasu, przetrwały wieki i nadal
służą, nadając budowli majestatyczny wygląd.
Wspólny smaczny obiad zjadamy w restauracji „Relaks”, słuchając
o planach działania OKATiKu i
pracy miejscowego koła PZN,
które zrzesza 64 członków i 9
dzieci. Należy do jednego z
mniejszych kół Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN i w tym
roku obchodzi 60 lecie istnienia.
Powstało na przełomie lat 195152. Przypomnieniu tamtej historii
poświęcony zostanie Międzynarodowy Dzień Białej Laski w
październiku, będzie to spotkanie członków koła, zaproszonych gości, przedstawicieli władz miasta. Zostanie również zorganizo-

wana dla członków wycieczka do Inowrocławia na zaproszenie tamtejszego koła PZN. Od roku przewodniczy kołu w Chełmnie słabo widząca
Barbara Knopek, z zawodu pielęgniarka, która towarzyszyła nam w czasie wycieczki i informowała o pracy koła. Dzieli lokal związkowy z organizacją emerytów. Dąży do współpracy z organami samorządowymi miasta.
„Nie ma większego skarbu nad wartość dnia” (JW. Geotthe).
Takim
ciekawym
wakacyjnym letnim
lipcowym dniem był
ten spędzany przez
nas w Chełmnie,
pełen
ubogacających nas wrażeń
związanych z przeszłością i teraźniejszością miasta, które oby kiedyś stało
się miejscem spotkania
podczas
ogólnopolskiej Pielgrzymki Niewidomych, wybranym przez naszych
duszpasterzy. Zasługuje na to.
„Człowiek jest arcydziełem Bożym, w którym miłość i mądrość wypowiedziały się najpełniej”
(Kardynał Prymas Stefan Wyszyński).

Zofia Krzemkowska

SPRAWOZDANIE
Z PIERWSZEGO WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU
„KUJAWY I POMORZE DOTYKIEM OGLĄDANE –
- NIEWIDOMI NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”
Wycieczka do Torunia 5 lipca 2012r.
Członkowie Klubu Seniora „OKATik” przy Polskim Związku Niewidomych
w Okręgu Kujawsko-Pomorskim rozpoczęli, w sezonie wakacyjnym, wędrówkę po ziemi niezwykłego regionu jakim jest województwo kujawskopomorskie. Podczas jednodniowej wycieczki zwiedziliśmy rodzinne miasto Mikołaja Kopernika – Toruń.
Autobusem z dworca PKS cała grupa dotarła na miejsce, gdzie oczekiwała nas miła Jadzia Gajewska z Koła PZN w Toruniu.

Razem poszliśmy do Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej, a potem już z przewodniczką spacerowaliśmy po Parku Etnograficznym, który znajduje się w centrum Torunia. Mogliśmy zobaczyć drewniane budownictwo z różnych regionów Kujaw i Ziemi Chełmińskiej, w tym dawne chaty i zagrody o konstrukcji ryglowej. Kuźnię,
jako warsztat pracy kowala, straż pożarną. Urzekło nas hasło wiszące
nad wejściem: „Bogu na chwałę, bliźniemu na pomoc”.

Wiemy, że miasto Toruń przyciąga atmosferą zabytkowej starówki wpisanej w 1997 roku na listę UNESCO. Ozdobą jest też Ratusz Staromiejski, jedna z najstarszych, monumentalnych miejskich budowli gotyckiej z
XIII w. w Europie. Na dziedzińcu znajduje się makieta Torunia wykonana
z mosiądzu i opisana pismem brajla, którą z zaciekawieniem oglądaliśmy, niewidomi również oglądali dotykiem.
Nieco zmęczeni udaliśmy się do siedziby Koła PZN w Toruniu na pyszny
i obfity poczęstunek. Zabrakło nam czasu, aby zwiedzić wszystkie zabytki Torunia a jednak mogliśmy częściowo je poznaliśmy słuchając ich opisów w piękny i ciekawy sposób prezentowanych przez przewodniczkę
Annę Radykowską z Koła PZN Toruń. Dzięki jej opowieściom utrwaliły
się nam wiadomości na temat trzech toruńskich średniowiecznych kościołów o strzelistych wieżach- katedry św. Janów, św. Jakuba i Wniebowzięcia NMP. Jak przystało na miasto Kopernika, Toruń ma muzeum
jego imienia i znakomite Planetarium. Miasto Toruń szczyci się wieloma
innymi zabytkami m. innymi – Krzywą Wieżą, Barokowymi Spichrzami,
Dworem Artusa i Zamkiem Krzyżackim. Sławę od stuleci zapewniają
miastu smakowite toruńskie pierniki. Dziś, pierniki to pamiątka i właśnie
taką pamiątkę otrzymaliśmy na koniec pobytu w Toruniu od Koła PZN,
dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiemu. Serdecznie dziękujemy.
Jak na jeden dzień spędzony w uroczym mieście, to wrażeń było bardzo
dużo.
Halina Maćkowska

„Śladami Leona Wyczółkowskiego”
14 czerwca odbyła się kolejna impreza integracyjno-edukacyjna w ramach programu „Niewidomi u Leona”. Tym razem była to autokarowa
wycieczka do Wierzchlasu . W strugach deszczu, z parasolami i w pelerynach dzielnie zwiedzaliśmy rezerwat cisów – „Śladami Leona Wyczółkowskiego”.

Nie przestraszyła nas pogoda. Pod okiem młodego leśniczego, który
bardzo ciekawie opowiadał o drzewach i różnych ciekawostkach przyrodniczych tego terenu, wędrowaliśmy ścieżkami rezerwatu. Odgłosy
deszczu mieszały się ze śpiewem ptaków i bzykiem komarów.

W Bysławiu zatrzymaliśmy się na obiad i tam wysłuchaliśmy dalszych opowieści o przyrodzie, którą tak upodobał sobie pasjonata polskiego pejzażu - Leon Wyczółkowski . Cały czas, od samej Bydgoszczy,
towarzyszył nam Mistrz Leon - nasz przewodnik, historyk sztuki przebrany za „Wyczóła" i barwnie opowiadający nam o jego życiu, twórczości
i miejscach z nim związanych.

W drodze powrotnej widzieliśmy Dworek w Gościeradzu, który był miejscem tak ukochanym i wiele razy malowanym przez Wyczółkowskiego.
Zatrzymaliśmy się we Wtelnie, by mimo deszczu, zapalić znicze na grobie Leona. Cała grupa wróciła na godz. 17-tą do Bydgoszczy, skąd rozjechała się do swoich miejscowości.
W wyjeździe uczestniczyli członkowie Klubu nie tylko z Bydgoszcz, ale
również z Wąbrzeźna, Inowrocławia, Nakła, Koronowa i Chełmna. Zwiedzenie rezerwatu Cisów, poznanie tych miejsc, które były inspiracją do
twórczości Leona Wyczółkowskiego, dało niejednemu uczestnikowi również „twórcze tchnienie”.

ZDZISŁAW PRUSS W OKATiKu
4 czerwca
udało się zorganizować spotkanie ze Zdzisławem Prussem w ramach
X Bydgoskiego Trójkąta Literackiego w Okręgowym Klubie Aktywności Twórczej i Kulturalnej przy Polskim Związku Niewidomych.

Pan Zdzisław, gdy zobaczył salę konferencyjną naszego Ośrodka ORiS
zapytał: czy nie można by tego zorganizować w innej, mniejszej, bardziej
kameralnej. W ciągu kilku minut gotowa była zamiana. Jednak sala okazała się zbyt mała - tylu przybyło zainteresowanych. Spotkanie okazało
się wyjątkowe - tak jak i jego Gość. Pełne humoru, poetyckiej zadumy i
wspomnień. Jest to szalenie lubiany i ceniony w naszym środowisku
dziennikarz, poeta i satyryk, dlatego właśnie z nim chcieliśmy się spotkać
w ramach Festiwalu. Na koniec pamiątkowy wpis do kroniki, który wraz
ze wspomnieniami - pozostanie...

22 MAJA we wtorek szkolenie i wieczór z poezją i muzyką, który poprowadziła Krysia Wulert. Poezję ze swoich nowych tomików prezentowały:
Helena Skonieczka i Elżbieta Kotras

W niedzielę, 20. maja - kolejna majówka u św. Antoniego.
Tym razem nasz Klub organizował wystawę twórczości i włączył się w
pomoc przy organizowaniu procesji z darami. Od godziny 8 rano byliśmy już na miejscu - przygotowanie stołów i prezentacji zajęło trochę
czasu.

Później już dotarło parę osób do pomocy. Trzeba przyznać, że było duże
zainteresowanie prezentowanymi pracami. Janek Makowiecki miał nowe
rzeźby, Marysia też próbuje nowych technik rękodzieła. Krysia miała
sporo zajęć z wypisywaniem "autografów" pismem punktowym. Jak dobrze, że Marlena pomogła przy wydawnictwach - tam też było spore zainteresowanie. Dotarła też Aniela, chociaż nie czuła się najlepiej. Jak to
miło, że mogę liczyć zawsze na pomoc grona przyjaciół. To już 25-te
wydarzenie kulturalne jakie w tym roku organizowaliśmy w naszym Klubie. Sporo tego - nic dziwnego, że brakuje mi czasu na pisanie.

DOTYKIEM I SŁOWEM MAJÓWKA Z LEONEM – 10 maja
Jesteśmy już po kolejnym spotkaniu w ramach programu „Niewidomi u Leona”. Tym razem zorganizowaliśmy zwiedzanie Domu Leona
Wyczółkowskiego w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Uczestniczyła
grupa 25 osób. Osobiście pani Ewa Sekuła -Tauer (kierownik tego działu) oprowadziła nas po zbiorach i w formie „lekcji edukacyjnej” opowiedziała o życiu i twórczości Leona Wyczółkowskiego. Zainteresowanie było ogromne. Wszyscy byli zasłuchani w barwne opowieści i opisy prezentowanych obrazów. Przekroczyliśmy limit czasu, aż szkoda było kończyć
przygotowaną prezentację dla tak zasłuchanej publiczności. Zwiedzanie
pomieszczeń (dotykiem) było nieco utrudnione ze względu na dość
liczną grupę. Ekipa, która próbowała sfilmować nasze zwiedzanie miała
mocno utrudnione zadanie. Miejskie Centrum Kultury przygotowuje film
relacjonujący nasz program. W trakcie zwiedzania kręcono fragmenty ze
zwiedzania – oglądania dotykiem i słowem obrazów.

To jeszcze nie koniec - jak przystało na majówkę - dalsze spotkanie odbyło się na dworze. W przepięknej scenerii Wyspy Młyńskiej, pod rozłożystym (kwitnącym) kasztanem przygotowano dla nas krzesełka i stoliki,
gdzie mogliśmy napić się kawy, podzielić się wrażeniami i dalszymi planami. Dom Leona Wyczółkowskiego okazał się bardzo gościnny, jak i
cała ekipa pracujących tam ludzi. W spotkaniu, jak zwykle uczestniczyli
członkowie naszego Klubu nie tylko z Bydgoszczy ale również z Tucholi,
Wąbrzeźna i Inowrocławia. Towarzyszył nam pan Waldemar Zyśk – bydgoski plastyk, który był z nami na rozpoczęcie programu „Niewidomi u
Leona” (12 kwietnia). Rozłożył sztalugi i malował Bydgoską Wenecję
służąc radą i fachowymi instrukcjami naszym plastykom. Zainteresowanie było dużo i również z przyjemnością skorzystaliśmy z tych plenerowych warsztatów. Na zakończenie każdy uczestnik dostał kartkę z autoportretem Leona Wyczółkowskiego i z pamiątkowym stemplem Muzeum
w Bydgoszczy

12 kwietnia, w czwartek... dużo się działo w naszym Klubie.

Od rana spotkanie ze Stowarzyszeniem "Arka". Cieszyliśmy się bardzo,
że dotarła do nas cała "silna grupa" z panią prezes na czele. Agata Krzyżanowska zauroczyła nas swoimi wierszami i wydawnictwami, które od
siedmiu lat prowadzi Stowarzyszenie. Pomagały jej w tym dzielnie dwie
panie: Paulina i Danka. Barbara Olszewska zaprosiła nas na wystawę,
która ma się odbyć w MCK 21 kwietnia.

Potem zaprezentowała się Małgorzata Mówińska-Zyśk, która wspaniale
włada zarówno smyczkiem jak i piórem. Jej gra na skrzypcach i wiersze
z ostatniego tomiku "Z zamyśleń" wprowadziły nas w prawdziwie artystyczny nastrój. Całość dopełnił mąż Małgosi - Waldemar Zyśk, który
barwnymi obrazami i barwnym słowem, jak prawdziwy artysta plastyk,
namalował nam słowny obraz-portret tegorocznego bohatera naszego
miasta - Leona Wyczółkowskiego.

Tak rozpoczęliśmy obchody Roku Leona Wyczółkowskiego w naszym
Związku i program "Niewidomi u Leona". Całość dopełnił film, podarowany nam przez Adama Gajewskiego "Leon: wrażliwy zawodowiec", który
dla osób niewidomych był komentowany i uzupełniany różnymi ciekawostkami z życia artysty, przez pana Waldemara.

fot. Ryszard Grześkowiak

To jeszcze nie koniec. Chwila przerwy na obiad, spotkanie z Radą Klubu
i Dyrekcją a potem ruszamy z Małgosią do kawiarni literackiej na uroczyste 50 spotkanie autorskie do "Modraczka".

Wielka uroczystość, wspaniały klimat. Przypomnienie wszystkich, którzy
mieli swoje spotkania w tej kawiarni na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
Barbara Jendrzejewska wyreżyserowała wszystko z precyzyjną dokładnością. Zaangażowała autorów do czytania wierszy - nie swoich, lecz
różnych przyjaciół, którzy mieli swoją interpretację. Całość wzbogacił recital Romy Warmus i wielki, urodzinowy tort!
Uczta dla ducha, ale ciało trochę odmówiło posłuszeństwa - za długi maraton.
Miłym zaskoczenie było, że podczas uroczystości spotkałyśmy kilku
członków naszego Klubu, Znaczy to, że uczestniczymy w życiu kulturalnym miasta – a to jest jedno z założeń pracy naszego Klubu.

Bardzo pracowity pierwszy tydzień kwietnia.
W Okręgu „urwanie głowy”: rekolekcje wielkopostne, szkolenie animatorów nowego programu „Poznaj siebie 3”, prezydium Zarządu Okręgu,
posiedzenie plenarne i przygotowywanie kolejnych programów...
Od poniedziałku do środy w ciągłym biegu. Od czwartku powolne wyciszenie - rozpoczynamy Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne.
Warto jeszcze wspomnieć o kolejnym poniedziałkowym spotkaniu Klubu
„Esperanta Amiko” w Pianoli (2 kwietnia), gdzie nasi przygotowali temat „zwiastuny wiosny”. Opisy ptaków czytane brajlem i w języku esperanto, wzbogacane odgłosami ptaków, które próbowaliśmy zidentyfikować wprowadziły nas trochę w wiosenny nastrój. Szkoda, że na dworze
jeszcze bardzo niewiosennie.

Nawet świąteczny kiermasz sobotnio-niedzielny (31.III i 1.IV) odbył się
w prawie zimowych nastrojach. Dobrze, że w ciepłych i przytulnych pomieszczeniach Pałacu Ostromeckim.

Z Klubu „OKATiK” prezentował się Andrzej Mięsikowski z Tucholi. Swoje
stoiska miały też Warsztaty Terapii Zajęciowej z ul. Bernardyńskiej i ul.
Stawowej. Pałac zaprasza już na kolejne kiermasze. Jest to dodatkowy
bodziec dla naszych twórców.

Rozpoczynamy drugi kwartał 2012r. naszej działalności i jednocześnie
szósty rok pracy naszego Klubu. Te miesiące zapowiadają się bardzo
pracowicie. A to za sprawą dofinansowań, jakie udało nam się zdobyć i
pomysłów, które ciągle nowe napływają. Ruszamy z programem „Niewidomi u Leona” dofinansowanym przez Urząd Miasta Bydgoszczy i „Kujawy i Pomorze dotykiem oglądane” dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. Ze swoich lokalnych pomysłów doszedł nam jeszcze konkurs
literacko-plastyczny związany z programem „Niewidomi u Leona” i wiosenne spacery po Ostromeckim Parku. Bardzo liczne konkursy organizowane przez różne stowarzyszenia artystyczne i instytucje kultury zmuszają nas do ciągłej aktywności i uczestnictwa w życiu kulturalnym naszych miast.

8 marca „Drzwi otwarte dla niewidomych” w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. L. Braille`a w Bydgoszczy.

W spotkaniu wzięła udział 30 osobowa grupa z: Torunia, Wąbrzeźna,
Włocławka, Inowrocławia, Nakła, Kcyni, Koronowa, Barcina, Żnina i
Bydgoszczy. Po zaprezentowaniu specyfiki i profilów placówki pokazano nam również różne formy aktywności i twórczości artystycznej,
którą realizuje młodzież i dzieci z tego Ośrodka. Bardzo interesujący
był spacer po niektórych pracowniach i klasach. Ponieważ był to Międzynarodowy Dzień Kobiet spotkanie uczczono również kawą i specjalnymi wypiekami przygotowanymi przez nasze panie – (Różę i
Marlenę), no i obowiązkowo – kwiatkiem dla pań.

Klub „Esperanta Amiko”, który od ośmiu lat działa w strukturach Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” przy Polskim
Związku Niewidomych w Okręgu Kujawsko-Pomorskim - współpracuje z
Polskim Związkiem Esperantystów Oddział Kujawsko-Pomorski organizując comiesięczne spotkania. Z powodu likwidacji kawiarni w Ośrodku
Rehabilitacji i Szkolenia PZN, zmienił swoje dotychczasowe miejsce spotkań. Esperantyści i miłośnicy języka esperanto spotykać się będą nadal,
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00, lecz w nowej
przestrzeni kulturalnej miasta w „Pianoli”, ul. Jagiellońskiej 2.
5 marca odbył się esperancki Międzynarodowy Dzień Kobiet (Internacia
Tago de Virinoj). Wieczór muzyką poważną wzbogacił Marek Andraszewski i Irenka Wójcik, a „Interesaj virinoj en interesaj landoj” zaprezentował Przemysław Grzybowski (z Instytutu Pedagogiki UKW). Było to
ciekawe spotkanie, które cieszyło się dużą frekwencją – mimo, że klimat
został zmieniony ze względu na żałobę narodową, stworzona atmosfera
zostanie w pamięci licznie zgromadzonych gości.

LUTY
To dla nas miesiąc szczególny. Właśnie minęło pięć lat od powstania
naszego Klubu „OKATiK” , który zaczął swoją działalność 7 lutego 2007r.
Z tej okazji na uroczystą kawę zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy
naszego cyklicznego spotkania (10 lutego 2012), którzy uczestniczyli
również w pierwszym spotkania inaugurującym naszą działalność.
Nie zabrakło wspomnień i urodzinowego tortu

Luty zaczął się od esperanckiego spotkania (6 lutego) wspominającego
Wisławę Szymborską. Czytaliśmy wiersze naszej noblistki, które zostały
przetłumaczone na język esperanto.

Potem kolejne spotkanie Klubu „OKATiK" z cyklu „Niewidomi w kulturze",
gdzie gościliśmy Andrzeja Mięsikowskiego z Tucholi (wraz z małżonką
i córką). Przedstawili nam oni sztukę ludową borów tucholskich - przepiękne hafty w złotych kolorach i złoty miód - pasja pana Andrzeja, która
dodaje mu sił i energii do działania. Jest pracowity i zorganizowany jak
jego pszczoły, o których może opowiadać, opowiadać...aż miło było słuchać.

17 lutego w Bydgoszczy uroczyście otworzono Miejskie Centrum Kultury, gdzie nie mogło nas również zabraknąć. 18-tego (w sobotę) zorganizowano także spotkanie literatów i prezentację bydgoskich wydawnictw.
Można było podziwiać serie wydawnicze Związku Literatów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Instytutu Wydawniczego „Świadectwo" i innych bydgoskich wydawnictw.
Miło nam było zaprezentować również swoje wydawnictwa z serii „biblioteka Okatika", które cieszyły się sporym zainteresowaniem.

fot. ze strony internetowej MCK- Tu Bydgoszcz!

STYCZEŃ
Cały styczeń upłynął bardzo pracowicie. Sprawozdania za rok miniony
i przygotowanie nowych programów zajęły sporo czasu.
Zakończyliśmy nasz rok jubileuszowy 60-lecia Polskiego Związku Niewidomych i 65-lecia zjednoczenia ruchu niewidomych. Oprócz bogatego w
różne spotkania i uroczystości programu jubileuszowego, pozostała ciekawa inicjatywa rozpoczęta w związku z jubileuszem a zaproponowana
przez Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” a mianowicie – ustanowienie nagrody im. Władysława Winnickiego. Ustanowiona nagroda ma charakter prestiżowy - pamiątkowy grawerton. Ranga
nagrody jest duża, o czym świadczyły przedstawiane kandydatury do
nagrody z poszczególnych Kół Powiatowych.

Kapituła konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu pierwszej nagrody im.
Władysława Winnickiego panu Edmundowi Janke z Torunia. Pamiątkowy
puchar dostała również pani Zofia Krzemkowska, jako wyraz wdzięczności od rodziny za kultywowanie sylwetki pana Władysława. Uroczystość
wręczenia nagrody odbyła się 12 stycznia 2012r. podczas pierwszego,
tegorocznego spotkania Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK”. Spotkanie umiliły dzieci i młodzież z Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Louisa Braile`a z Bydgoszczy przedstawiając „Jasełki” przygotowane na święta Bożego Narodzenia. Była to miła, integracyjna uroczystość połączona z tradycyjnym „kolędowaniem”.

Fot. Szymon Deja i Ryszard Grześkowiak

Z fotokroniki też mamy sporo wydarzeń do zanotowania:
„Karnawał w Inowrocławiu”, który rozpoczęliśmy 6 stycznia, w święto
Trzech Króli, po bożemu - a potem zabawą. Sympatyczny pobyt zakończyliśmy spacerkiem po inowrocławskich solankach. Koło powiatowe w
Inowrocławiu przyjęło nas bardzo gościnnie. Towarzyszył nam duszpasterz niewidomych ks. Piotr Buczkowski

„Opłatkowe spotkanie duszpasterstwa” 8 stycznia 2012, na które zostaliśmy zaproszeni

9 stycznia - pierwsze w tym roku spotkanie Klubu „Esperanta Amiko”,
które już tradycyjnie też przebiegało ze śpiewaniem kolęd (w języku
esperanto) i składaniem sobie życzeń

