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27 grudnia – ostatnie w tym roku spotkanie. Tym razem w Klubie Polskiej 
Książki – podsumowanie Roku Tuwima. Gościliśmy laureatkę konkursu 
ogłoszonego przez bydgoskie Koło PZN panią Barbarę Gramzę z Toru-
nia, która zapoznała nas ze swoją pracą.  
 

 
 
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie „Teatru Wspólnego”, który 
od kwietnia do listopada systematycznie (w ramach warsztatów) pracował 
nad tekstami Juliana Tuwima. Efektem tego były trzy spotkania integra-
cyjno-edukacyjne zorganizowane dla środowiska bydgoskiego. 
Pierwsze w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bydgoszczy (10 
kwietnia), drugie (12 września) w kawiarni „Szpulka” przy MCK i trzecie (3 
grudnia) na dużej scenie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Na-
grania z tych spotkań mogliśmy posłuchać i powspominać. 
 

 



19 grudnia – spotkanie wigilijne w Klubie Seniora i pożegnanie roku 2013 
przy pięknie zastawionym stole. W świątecznej atmosferze życzyliśmy 
sobie wszystkiego dobrego. 
 

  
 
Jak dobrze, że omówiliśmy wszystkie szczegóły na początek nowego ro-
ku 2014. Każdy wiedział, co ma robić przez najbliższe tygodnie. Zupełnie, 
jakby nasza szefowa przewidziała, że znajdzie się w gipsie i zostanie wy-
łączona z pracy w nadchodzącym czasie… A życie naszego Klubu, na 
szczęście, potoczyło się dalej… 
 

 



12 grudnia – podsumowanie rocznej działalności kulturalnej i artystycz-
nej w Klubie „OKATiK”, który przeszedł do tradycji naszego środowiska i 
jak zwykle sprowadził sporo uczestników z całego województwa. Cieszy-
my się, że przyjechali przedstawiciele wielu Kół Powiatowych. 
 

 
 
Podczas podsumowania roku wręczono nagrodę im. Wł. Winnickiego, 
którą przyznaje (od 2011 roku z inicjatywy Klubu OKATiK) kapituła kon-
kursowa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewido-
mych  osobie najbardziej zasłużonej w działalności naszego Związku. W 
tym roku tę nagrodę otrzymał pan Marian Olszowski (niewidomy organi-
sta i działacz społeczny). 
 

     
 



Pamiątkowy grawerton przyjął Marian z rąk prezydenta Miasta 
Bydgoszczy p. Jana Szopińskiego, który był  obecny na podsumowaniu 
naszego roku kulturalnego. Działalność artystyczną Kół Powiatowych 
zaprezentowaliśmy podczas zorganizowanej wystawy. 
 

  
 

  
 

  
 



  
 
Zaprezentowały się również Warsztaty Terapii Zajęciowej, które działają 
w Okręgu Kujawsko-Pomorskim PZN, i artyści z naszego Klubu. 
 

  
 

  
 
Nagrodzono 10 najbardziej aktywnych działaczy Klubu – członków „Te-
atru Wspólnego”, który działa kolejny rok w naszym Klubie i który przygo-
towuje już następne programy na 2014 rok. 



 
 

 
 

 



9 grudnia – podsumowanie roku w Klubie „Esperanta Amiko”. Uczestni-
cy, jak co roku w grudniu, spotkali się na wieczorze poświęconym Ludwi-
kowi Zamenhofowi, twórcy międzynarodowego języka esperanto. Nasz 
„Zamenhofa Vespero” w tym roku poświęcony był również twórczości Ju-
liana Tuwima (jako, że mamy Rok Tuwimowski). Zaprezentowano kilka 
jego utworów języku esperanto, które przeplatała muzyka na skrzypcach 
w wykonaniu Małgosi Mówińskiej-Zyśk. 
  

 
 
W spotkaniu uczestniczyli nie tylko członkowie naszego Klubu, ale także 
liczni goście, m.in. przedstawicielka Universala Esperanta Asocio i PZE 
(Barbara Pietrzak z Warszawy), goście z Norwegii i Tadżykistanu, przed-
stawiciele esperantystów z Torunia, a także Międzynarodowego Centrum 
Kultury i Turystyki Esperanckiej. Tym razem gościł również bydgoski lite-
rat Mieczysław Wojtasik, który opublikował swoje sentencje również w j. 
esperanto i zaprezentował je osobiście. 

 



3 grudnia – w Bydgoszczy prawie 200 osób z 20 stowarzyszeń uroczy-
ście obchodziło Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z 
propozycją zorganizowania tej uroczystości wyszedł Klub OKATiK  z 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN, który zaprezentował spektakl „Tu-
wim. Aktualności, czyli 9 sytuacji zgodnych ze stanem obecnym”. 

Uroczystość zorganizowano w Miejskim Centrum Kultury. Gości powitał 
m.in. zastępca prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński, który złożył życze-
nia niepełnosprawnym jak i członkom wspierających ich organizacji.  

 

 
 
Całość poprowadziła Helena Skonieczka – prezes Okręgowego Klubu 
Aktywności Twórczej i Kulturalnej, która wyreżyserowała spotkanie w 
formie rozmowy różnych Stowarzyszeń i organizacji z prezydentem Mia-
sta Bydgoszczy. 
 

 
 



Prezydent, nagradzając najaktywniejszych działaczy poszczególnych or-
ganizacji, Klubów i Stowarzyszeń nagrodził również przedstawiciela na-
szego Klubu, którym została Anna Żurawska. Gratulujemy!!! 
 

 
 

 
 
 



Hasłem tegorocznego spotkania było „Dzielmy się miłością, twórczością i 
radością…”. 

 

 

Imprezie towarzyszył pokaz multimedialny Stowarzyszeń działających na 
rzecz osób z niepełnosprawnością, a także wystawa prac. 

 

Wraz z Klubem „OKATiK” zaprezentowała się również Fundacja „Arka”, 
która jako pierwsza przyłączyła się do naszej propozycji – zorganizowa-
nia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.  



Jej uczestnicy zaprezentowali fragment programu „Wychodzimy z cienia”. 

 

Mamy nadzieję, że tego typu spotkania (3 grudnia), gdzie możemy wszy-
scy podzielić się nie tylko problemami, ale i osiągnięciami, przejdą do tra-
dycji i kalendarza Naszego Miasta. 

3 grudnia  

Tuwim. Aktualności – czyli 9 sytuacji zgodnych ze stanem obecnym 

    



Jest to działanie grupy „Teatr Wspólny” oparte na poezji Juliana Tuwima 
oraz ćwiczeniach międzynarodowego ruchu artystycznego Fluxus, który 
znosił granice pomiędzy tradycyjnie pojmowaną sztuką i życiem.  

„Teatr Wspólny” tworzą osoby niedowidzące i niewidome z Klubu „OKA-
TiK”, które po zaprezentowanym w bydgoskiej kawiarni Szpulka spektaklu 
recytatorskim „Pociąg do Tuwima" (12 września b.r.) zdecydowały się iść 
dalej. Traktując recytację jako punkt wyjścia, aranżują – tym razem na 
scenie - sytuacje oparte na własnych pasjach, specyficznym humorze i 
dystansie do świata.  

 

Premiera spektaklu odbyła się 3 grudnia 2013, podczas uroczystości 
MDON w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Przy blisko dwustu 
osobowej publiczności zaprezentowano program przyjęty gromkimi bra-
wami. Program wg pomysłu Danuty Milewskiej, która od ponad 10 lat 
łączy role artysty, kreatywnej kurator, menadżera oraz instruktora terapii 
ekspresywnych.  

 



 

Całość spotkania odbyła się w ramach projektu:  „Pociąg do Juliana” realizowanego 
w Roku Juliana Tuwima dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszcz i Miejskiego 
Centrum Kultury w Bydgoszczy.                                                      Koordynato-
rem projektu była Helena Skonieczka.                          Plakat 
przygotowała bydgoska plastyczka Milena Milak. 

  



28  listopada zorganizowaliśmy kolejne spotkania Klubu Seniora w ra-
mach „Imienin miesiąca”, połączone ze spotkaniem Andrzejkowym i 
uczczeniem nagrody naszego „Anioła”, z którego wszyscy się cieszyliśmy 
i uczciliśmy symbolicznym kieliszkiem szampana. W spotkaniu (prócz 
licznych solenizantów) uczestniczył również nasz muzyk Marian Olszow-
ski, który grą na akordeonie i wspólnym śpiewem umilił spotkanie. 

 

 



21 listopada w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbyła się gala 
wręczenia specjalnej nagrody. Po raz pierwszy nagroda „Stalowego Anio-
ła"  przyznawana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
osobom lub zespołom, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w dzia-
łalności społecznej trafiła do naszego środowiska. Nagrodę i „Stalowego 
Anioła” otrzymała Helena Skonieczka - animator ruchu kulturalnego i ar-
tystycznego w naszym Okręgu i prezes naszego Klubu. Na uroczystość 
przybyli również członkowie Klubu „OKATiK", którzy zwiedzili przy okazji 
Centrum Sztuki Współczesnej.  W CSW czekała na nas sympatyczna 
pani przewodnik, która oprowadziła nas po ciekawszych wystawach i za-
poznała z całym Centrum, w którym mieszczą się nie tylko sale wysta-
wowe. Było to bardzo ciekawe przeżycie, w którym uczestniczyła grupa 
prawie 20-osobowa z naszego Klubu. 

 

 



15 – 16listopada  w Cieplicach odbył się Przegląd Artystyczny Osób 
Niewidomych „Widnokres 2013” (dawny Jarmark Kulturalny), którego or-
ganizatorem było Stowarzyszenie „Widnokrąg". Nie zabrakło tam również 
przedstawicieli naszego Okręgu, którzy wrócili nagrodzeni.  
Do jury konkursu zaproszony został Jerzy Olszewski jako muzyk i do-
świadczony nauczyciel. Wśród nagrodzonych zostali:  
Przemysław Cackowski - I miejsce (poezja śpiewana) 
Krzysztof Wysocki - II miejsce (wokal) 
Janusz Kamiński - III miejsce (recytacja) 
Gratulujemy sukcesu! 
 
14 listopada podczas naszego cyklicznego spotkania czwartkowego go-
ściliśmy bydgoski chór  „Dzwon”, który uświetnił nasze spotkanie z pio-
senką patriotyczną. Już tradycyjnie, po występach chóru wspólnie śpie-
waliśmy pieśni wspominając osoby, których zabrakło wśród nas. Było 
nam bardzo miło, że zespół uświetnił nasze spotkanie, które wspólnie za-
kończyliśmy żołnierska grochówką.  
 

 

 



13 listopada 2013 – przedstawiciele Klubu Seniora zostali zaproszeni 
przez prezydenta Miasta Bydgoszczy do wzięcia udziału w Międzynaro-
dowym Dniu Seniora organizowanym w Bydgoszczy w Miejskim Centrum 
Kultury. Podczas tego spotkania specjalne podziękowanie i nagrodę z rąk 
prezydenta Rafała Bruskiego otrzymała Helena Skonieczka. 
 

 
 

 
 



30 października 
Sekcja redakcyjno-literacka w ramach programu „Kolędujmy razem” 
(dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy), przygotowała śpiewnik 
20 popularnych kolęd drukowanych brajlem, w czarnym druku i tłumaczo-
nych na język esperanto. 
 
24 października Klub Seniora OKATiK organizuje „Imieniny Miesiąca”, 
które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Spotykają się soleni-
zanci, którzy chcą wspólnie wypić kawę, podzielić się swoimi zdolnościa-
mi kulinarnymi i miło spędzić imieninowe chwile. To spotkanie również 
skupiło sporo solenizantów. 
 

 

 



  

15 października zostaliśmy zaproszeni do Aleksandrowa Kuj. Tam w 
siedzibie Miejskiego Centrum Kultury otwarto wystawę prac naszych nie-
dowidzących artystów działających na terenie tamtejszego Koła. Bardzo 
miła uroczystość, frekwencja dopisała a prace prezentowały się okazale. 

 



17 października zostaliśmy zaproszeni na obchody święta „Białej Laski” 
do Inowrocławia. 

. 

 

10 października -  Dom Kultury „Modraczek” (ul. Ogrody 15) spotkanie 
autorskie w kawiarni literackiej (Helena Skonieczka). 

 

Spotkanie poprowadziła Barbara Jendrzejewska a muzyką wzbogacił 
Przemek Cackowski z Grudziądza. 



 

Sekcja red-lit. Klubu „OKATiK" zrealizowała swoje plany dotyczące na-
grań poezji dla osób niewidomych. Wprawdzie nie udało się zdobyć środ-
ków na ten cel, ale znaleźli się ludzie, którzy pomogli nagrać 4 tomiki po-
ezji Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki. Promocyjne spotkanie odbyło się 
10. X 2013 r. w kawiarni literackiej SM „Modraczek" w Bydgoszczy. W 
Międzynarodowym Dniu Białej Laski zostały one uroczyście przekazane 
do naszej Biblioteki Okręgowej. Pierwsze dwa tomiki nagrał, już wcze-
śniej, Jerzy Olszewski, kolejne dwa Instytut Muzyki Miejskiej przy pomocy 
Artura Maćkowiaka, który wzbogacił je swoją muzyką. Pomógł nam rów-
nież utworzyć specjalną stronę internetową, gdzie można ich posłuchać.  

Dziękujemy i zapraszamy do posłuchania: 
http://soundcloud.com/audiobooki-okatika 

 

http://soundcloud.com/audiobooki-okatika


7 października godz.17 spotkanie Klubu „Esperanta Amiko” Miejskie 
Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12 (Salonik secesyjny). Tym razem 
spotkaliśmy się z gościem z Tadżykistanu, który przyjechał do bydgo-
skiego „Esperantoturu” i został zaproszony na nasze spotkanie. 

 

 W Filharmonii w ramach „Poranków dla Seniora” spotkaliśmy się z         
„Z muzyką białoruską”. Bardzo ciekawy i barwny koncert. Wspaniale za-
prezentowały się oryginalne cymbały białoruskie. 

 



W dniu 29 września - niedziela, przypadło święto św. Archaniołów Mi-
chała, Gabriela i Rafała - patrona kaplicy przy Ośrodku Rehabilitacji i 
Szkolenia Homer im. J. Buczkowskiego Polskiego Związku Niewidomych 
w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 33. 

W tym dniu została odprawiona Msza święta w intencji niewidomych, 
przewodników i ich rodzin. Spotkanie poprowadził Diecezjalny Duszpa-
sterz Niewidomych ks. Piotr Buczkowski. Członkowie Klubu „OKATiK” 
włączyli się  w liturgię i przygotowali dary ołtarza. 

   

 



26 września kolejne warsztaty w sekcji plastycznej przeprowadzili artyści 
z Inowrocławia, którzy podzielili się swoją twórczością. Pani Krystyna robi 
na drutach wspaniałe lalki. Każdy chciał się dowiedzieć jak można „wy-
dziergać” te wspaniałe przytulanki, które robią furorę nawet we Włoszech. 

 

 



Po południu uczestniczyliśmy także w innej ciekawej imprezie - trzeciej 
edycji programu „collage – dźwiękowe pocztówki”, podczas której swój 
mini koncert mieli nasi muzycy. 

 

 

 



25 września członkowie Klubu „OKATiK” zostali zaproszeni na warsztaty 
organizowane przez Fundację ARKA, która przygotowała ciekawy pro-
gram artystyczny zaprezentowany w Miejskim Centrum Kultury „Wycho-
dzimy z cienia”. 

Program ten można obejrzeć przez Internet. 

 

 

 



19 września w Okręgu Kujawsko-Pomorskim odbył się konkurs poezji 
Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza". Organizatorem 
konkursu był dział rehabilitacji PZN, współorganizatorem nasz Klub 
„OKATiK”. 

 

Laureatami konkursu zostali: w kat. do 18 lat (1) Karolina Trojan, (2) Mar-
ta Lisowska, (3) Roksana Jakielska. 

 
 



W kategorii powyżej 50 lat laury zebrali członkowie Klubu: (1) Ryszard Pi-
skor, (2) Liliana Cyzman, (3) Józef Wawroń. Gratulujemy!!! 

 

 

POCIĄG DO JULIANA 

Nasze drugie spotkanie w ramach programu „Pociąg do Juliana” miało miejsce w 

Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy 12 września 2013r.   

               

Wspominając pierwsze spotkanie z tego cyklu „Z Tuwimem pod rękę” (11 kwietnia)   

i pierwsze próby na naszych  warsztatach  zaprezentowaliśmy program, którego ak-

cja dzieje się na dworcu kolejowym, a gościem kawiarni jest jeden człowiek … 

obecny wśród wszystkich gości siedzących przy stolikach. 



 

Antonina Markiewka, która podjęła się reżyserii programu, prowadziła główny dialog 

(przy kawie) z Haliną Miller, przybliżając sylwetkę Juliana Tuwima. Trzeba przyznać, 

że okazała się ona prawdziwą fanką pisarza i z wielkim zapałem wprowadzała nas 

w tajniki jego życiorysu, przeplatając to różnymi utworami poety prezentowanymi 

przez poszczególnych „kawiarnianych gości”. 

    



 

            

A gości, jak się okazało, było sporo…. 15 osobowy zespół naszego „Teatru wspól-

nego” żywo włączył się w prezentację utworów. Nie można było zapomnieć o nikim, 

każdy wniósł ogrom pracy podczas warsztatów. Dla niektórych był to debiut sce-

niczny (dla Rysia, Marianny, Lilki i Mariana) inni już nieco obyci ze sceną (w tym 

dwóch profesjonalistów). Wszyscy zintegrowali się podczas wspólnej pracy i po-

znawaniu twórczości Juliana Tuwima. 

 

Publiczność była zasłuchana i nie wiadomo kiedy minęło prawie półtora godziny 

programu.       



       

Na koniec widzowie również przysiedli się do naszych kawiarnianych stolików, kon-

tynuując żywo rozmowy o poezji i twórczości Juliana Tuwima, a także sposobie za-

prezentowania jej przez nasz Klub „OKATiK”.      

       

Miłym akcentem było podziękowanie pracowników naszego okręgu symboliczną ró-

żą, którą otrzymali wszyscy artyści biorący udział w programie „Pociąg do Juliana’. 

      

Tak zakończyliśmy kolejny etap naszego programu dofinansowanego ze środków 

Urzędu Miasta Bydgoszcz, którego koordynatorem była Helena Skonieczka  



(z ramienia Okręgu PZN) i Iwona Wasilewska (z ramienia MCK). Trzeba przyznać, 

że Miejskie Centrum Kultury przyjęło nas (jak zwykle) bardzo ciepło i życzliwie.  

Teraz czeka nas praca podczas kolejnych warsztatów i „ostatnia odsłona” naszego 

programu w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia), 

którą zaplanowaliśmy zorganizować również przy współpracy MCK. 

 

 

 

 

7 września Narodowe czytanie dzieł Aleksandra Fredro.  
Nasz Klub „OKATiK” również się włączył  w tą akcję i uczestniczył we wspólnym 
czytaniu . O godzinie 15-tej w amfiteatrze przy Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy 
Krystyna Skiera i Marlena Lewandowka czytały fragmenty „Ślubów panieńskich”. 
Ponieważ Krysia czytała swoją księgę pismem punktowym (brajlem) wzbudziło to 
spore zainteresowanie.  
 

 



   

      
 
Tego dnia również mogliśmy w Bydgoszczy wysłuchać ciekawego „koncertu na wo-
dzie” naszej Filharmonii Pomorskiej.  
Przepiękne widowisko ze wspaniałymi iluminacjami świetlnymi , gdzie kolorowe  fon-
tanny w rytm muzyki wytryskiwały na naszej Brdzie.  
 
 
5 września w ramach spotkań Klubu Polskiej Książki - o swojej podróży do Islandii 
opowiadała Helena Skonieczka, która brała udział w Międzynarodowym Kongresie 
Esperanto w Rejkiawiku i miała okazję zwiedzić tą ciekawą i oryginalną wyspę. Spo-
tkanie   
 

   
 
 
2 września odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu „Esperanta Amiko”, 
które spotyka się teraz w Miejskim Centrum Kultury w Saloniku Secesyjnym. Na 
pierwsze spotkanie przyszło 14 osób, którzy opowiadali o swoich przeżyciach waka-
cyjnych  (nie tylko w języku esperanto). 

 



    
 

 
 
Warsztaty w ramach programu „Pociąg do Juliana” odbywały się również w mie-
siącach wakacyjnych. Okazało się, że potrzebne są jeszcze dodatkowe próby. Tak 
więc „Wspólny teatr” spotykał się nie tylko  
6 i 29 sierpnia w PZN ale także 2 i 9 września na próbach w Miejskim Centrum 
Kultury. Wspólnych spotkań nigdy nie za wiele, tym bardziej że reżyser programu 
podszedł barrrrdzo solidnie do pracy. 
 

     

 



Babie lato 2013 

31 sierpnia 2013r. Klub „OKATiK” w PZN Okręgu Kujawsko-Pomorskiego  wziął 

udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Klubów Seniora „Babie Lato 

2013”, który organizował Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy i 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klubów Seniora. Swoje prace przywieźli nasi człon-

kowie z Inowrocławia i Koronowa, którzy prezentowali się pod szyldem PZN. Dziel-

nie wspierała ich Halina Maćkowska (z ramienia Klubu Seniora) i Aniela Siedlecka 

(opiekująca się sekcją plastyczną).  

       

Indywidualnie prezentowali się również Maria i Jan Makowieccy  z Szubina, którzy 

zostali indywidualnie nagrodzeni. 

 

Bardzo zadowoleni wróciliśmy z Babiego Lata z dyplomem uczestnictwa i nagrodą 

dla Państwa Piskor, którzy w naszym Klubie społecznie, wiosną prowadzili warszta-

ty rękodzieła. Gratulujemy! Jak miło wspólnie się wspierać i cieszyć się sukcesami! 

 
 
 

 



Relacja z trzeciego wyjazdu w ramach programu 
„Kujawy dotykiem oglądane” 

Inowrocław - Kruszwica 
 
22 sierpnia 2013r. po raz ostatni wyruszyliśmy na zwiedzanie „dotykiem i słowem 
Kujaw”. Tym razem mieliśmy zwiedzić Inowrocław i Kruszwicę. Ponieważ już kilka-
krotnie byliśmy w Inowrocławiu, tak zaplanowaliśmy trasę, aby być w miejscach do-
tąd jeszcze nam nie znanych.  
 

 
 
Dlatego też skontaktowaliśmy się z Kujawskim Centrum Kultury i nasze zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od makiety Starego Klasztoru, która jest usytuowana przed gmachem 
Teatru w Inowrocławiu. Jest ona pięknie opisana również brajlem, co sprawiło wiel-
ką przyjemność naszym niewidomym, uczestniczącym w tym wyjeździe.  
 

     
 



Następnie bardzo sympatyczna osoba opowiedziała nam o działalności Kujawskie-
go Centrum Kultury i oprowadziła nas po Instytucie prymasa. J. Glempa, proponując 
również zwiedzenie wystawy solnictwa mieszczące się w tym samym budynku. 
Zdecydowanie za mało było czasu na dokładne zwiedzenie wszystkiego. Dowiedzie-
liśmy się jednak, gdzie warto i trzeba przyjechać oddzielnie do Inowrocławia, najle-
piej na cały dzień. 
 

  
 
Po krótkim postoju w Inowrocławiu wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie do 
Kruszwicy. Ponieważ kilka osób z Inowrocławia również chciała z nami „dotykiem” 
zwiedzać Kujawy znalazł się samochód, który zabrał  jeszcze parę osób z naszego 
środowiska. W Kruszwicy zwiedziliśmy nowe zbiory i rekonstrukcje przy „Mysiej 
wieży” no i Kolegiatę – do której udało się nam wejść i pobyć chwilę w jej surowych i 
dostojnych wnętrzach. Nasz przewodnik ciekawie opowiadał nie tylko o 
architekturze wnętrza, ale również o całej historii, która odbywała się na tym terenie. 
Dużo nawych, ciekawych informacji wynieśliśmy z tego pobytu. 
 

   
 
Prezes Koła Powiatowego w Inowrocławiu, który przywitał nas w swoim rodzinnym 
mieście (Kruszwicy) zaproponował nam dodatkową miejscową atrakcję: godzinny 
rejs stateczkiem, po jeziorze Gopło. Skorzystało z niej wiekszość uczestników 
(którzy indywidualnie zakupili bilety).  



Reszta osób miała czas wolny na pospacerowanie i dokładnie zwiedzenie okolic 
wieży, lub też na wypicie kawy. Decyzja była dobrowolna, jednak wszędzie 
towarzyszyli wolontariusze służące pomocą. 
 

   
 
Przerwę na posiłek zaplanowaliśmy w drodze powrotnej, zajeżdżając do Kobylnik.  
Przepiękny pałacyk usytuowany w zadbanym, kolorowym ogrodzie przyjał nas 
bardzo smacznie i gościnnie. Pani kierownik oprowadziła nas osobiście po jego 
komnatach i zachęciła, by tam powrócić i skorzystać z przemiłej atmosfery jaka 
udzielała się w tych pomieszczeniach.   
 

   
 
 
Byłoby to idealne miejsce na warsztaty artytystyczne, które marzą się nam od 
dłuższego czasu. Czasam marzenia się spełniają… 
 



 
 

Rozmarzeni i zadowoleni wyruszyliśmy na ostatni etap naszej podróży – do 
Parku Zdrojowego w Inowrocławiu, gdzie nowootwarta Pijalnia Wód skusiła nas do 
odwiedzenia swoją Chatą Kujawską i Palmiarnią. Warto było skosztować wody 
„Jadwigi” i „Inowrocławianki” i zobaczyć wnętrze Chaty, którą prawie każdy z nas 
pamiętał z własnego dzieciństwa.  
Słychać było tylko okrzyki: „Taki kredens był w naszej kuchni”, „Właśnie taką 
maselnicą moja mama robiła masło”, „Czy można dotknąć i obejrzeć oryginalny strój 
kujawski? 
 

                    



 

  
 
Czas minął nadspodziewanie szybko i nasza wakacyjna podróż się skończyła. 
Jak miło, że dzięki pomocy i zrozumieniu życzliwych osób, a także wsparciu 
finasowemu Urzędu Wojewódzkiego, mogliśmy miło spędzić trzy wakacyjne dni. 
Przekonaliśmy się, że nasze Kujawy to naprawdę ciekawy i piękny region, który 
warto zwiedzać i popularyzować jego walory krajoznawcze i turystyczne. 
 

 



Relacja z drugiego wyjazdu w ramach programu 
„Kujawy dotykiem oglądane” 

Aleksandrów - Ciechocinek 
 
8 sierpnia 2013r. odbył się już drugi wyjazd Klubu  „OKATiK” w ramach program 
„Kujawy dotykiem oglądane”. Założenia organizacyjne wyjazdu były podobne do 
pierwszego. Dołączył również do nas duszpasterz niewidomych ks. Piotr Buczkow-
ski, który swoim samochodem zabrał jeszcze kilku chętnych na zwiedzanie Kujaw 
(m.in. dyrektora Jerzego Deję). Od chwili wyjazdu przewodnik przez całą drogę 
opowiadał o trasie przejazdu i ciekawostkach związanych z historią i tradycją Kujaw. 
Nasza trasa wiodła najpierw do Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Ku-
jawskim , gdzie czekał na nas zespół ludowy Kujaw tamtejszego Klubu Seniora „Zło-
ty wiek”.  
 

 
 

Zespół przywitał nas bardzo serdecznie: poczęstunkiem, dobrym humorem i (mimo 
prawie 30 stopniowego upału) pozytywną energią.  
 

      



Zespół zaprezentował nam bardzo ciekawy i wesoły program artystyczny, który z 
prawdziwą przyjemnością odebraliśmy. Razem z naszą grupą w spotkaniu uczestni-
czyli również członkowie tamtejszej Grupy Animatorów Lokalnych, którzy działają 
przy Powiatowym Kole PZN.  

 

   
 

 



Na zakończenie podziękowaliśmy za gościnne przyjęcie i po wspólnym pamiątko-
wym zdjęciu ruszyliśmy na dalsze zwiedzanie Aleksandrowa. 

 

 
 
Tym razem do kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego,  gdzie tamtejszy wikary 
opowiedział nam o historii kościoła i jego ciekawej architekturze 
 

   
 

 



Kolejne zabytki „dotykiem i słowem oglądane” pozwoliły nam uświadomić sobie jaka 
bogata i ciekawa jest historia Kujaw. Interesującym obiektem okazał się również 

dworzec kolejowy w Aleksandrowie. Niestety jego stan budowlany jest bardzo za-
niedbany. Dobrze, że rozpoczęto już prace remontowe.  

Przy dworcu w restauracji zrobiliśmy sobie przerwę na obiad i po chwili odpoczynku 
wyruszyliśmy na ostatnie spotkanie aleksandrowskie – do siedziby naszego Koła 
PZN, który mieści się w tamtejszej szkole podstawowej. Tam spotkaliśmy się z lo-
kalnymi działaczami, których skupiła wokół siebie aktywna i przedsiębiorcza człon-
kini Zarządu Koła – Ania Krychowiak, która pomagała nam również w zorganizowa-
niu wyjazdu. Ciekawa była wymiana doświadczeń i dyskusja nad działalnością na-
szej organizacji jaka toczyła się podczas spotkania. Podziwialiśmy prace tamtej-
szych artystów zaprezentowane w formie wystawy. 
  

 
 

    
 



Aż żal było wyjeżdżać , ale czekał na nas jeszcze Ciechocinek ze swymi tężniami, 

które w tak upalny dzień, dawał perspektywę chłodu i relaksu. Wyruszyliśmy więc w 

dalszą drogę do znanego w całej Polsce uzdrowiska. 

 
 

 



Domek Prezydencki, Grzybek, Pijalnia Wód i spacer po tamtejszym parku uzdrowi-

skowym zabrał nam tyle czasu i siły, że zabrakło go na tężnie. Tylko co niektórzy 

zdołali tam dotrzeć. Trzeba będzie przyjechać tu jeszcze raz, by dłużej pooddychać 

tym zdrowym, leczącym wiele dolegliwości powietrzem. Dzięki naszemu przewodni-

kowi poznaliśmy jednak wiele ciekawostek związanych z Ciechocinkiem. 

   
 

 
 

Trochę spóźnieni, lecz zadowoleni wracamy z bardzo upalnego i bogatego w pro-

gram kolejnego wyjazdu. Dobrze, że pomyślano o zakupie wody mineralnej, którą 

każdy z uczestników został obdarowany. Może ostatni wyjazd wakacyjny będzie w 

trochę niższej temperaturze niż 300C. Warto wspomnieć, że z wyjazdu (mimo tak 

upalnej pogody) nikt nie zrezygnował – a chętnych na to czekało wielu… 

 



Z ciekawszych spotkań lipca: 
 

     
4.07 - Imieniny miesiąca 

 

 
 

5.07 - Juwenalia Seniorów i przemarsz w kapeluszach ulicami miasta 

 



   
 7.07 – Podwórko z Kulturą         

 
                                                             18.07 - Kolejna próba „Pociągu do Juliana” 

  
25.07 – Wspólne czytanie z MCK (przed Bazyliką) 



 

 
20.07 – Prezentacja Klubu „Esperanta Amiko” na 98 UK - Międzynarodowym Kon-

gresie Esperanto w Rejkjawiku 

 

 
26.07 – Prezentacja wierszy Heleny Skonieczki podczas Międzynarodowego Wie-

czoru w Rejkiawiku (dla ponad tysięcznej publiczności z 57 krajów) w Sali koncerto-

wej HARPA 



Relacja z pierwszego wyjazdu w ramach programu 

„Kujawy dotykiem oglądane” 
Włocławek – Radziejów 

 
11 lipca 2013r. odbył się pierwszy wyjazd Klubu  „OKATiK” w ramach program „Ku-

jawy dotykiem oglądane” dofinansowany z Urzędu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. W wyjeździe wzięło udział 27 osób +kierowca. Wśród uczestników 

były 4 osoby, które  pomagały niewidomym i niedowidzącym, koordynator programu 

i przewodnik. Od chwili wyjazdu przewodnik przez całą  drogę barwnie opowiadał o 

trasie przejazdu, ciekawych zabytkach i innych ciekawostkach związanych z historią 

i tradycją Kujaw. 

Pierwszym planowanym postojem był Radziejów,  gdzie czekała na nas przedsta-

wicielka Zarządu Koła Powiatowego  i tamtejszy przewodnik, historyk.   Spacer po 

tym urokliwym mieście, który był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego  

zakończyliśmy zwiedzając  miejscowy, najstarszy kościół pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Fundatorem kościoła i klasztoru Franciszkanów był król Władysław Łokie-

tek (1331). Ufundował te budowle jako dziękczynne wotum za zwycięstwo pod 

Płowcami (27 września 1331).   

 

Miejscowy nauczyciel historii przekazał nam sporo wiadomości o historii Radziejo-

wa. Przegoniliśmy deszcz, wsłuchując się w barwne opowieści  znanego wnuka 

miejscowego poety i radnego. 



 

Uczestnicy wyjazdu  słuchają opisów historii i architektury kościoła  

 
Aż żal było wyjeżdżać tyle jeszcze moglibyśmy się dowiedzieć… Żegnamy się na dziedzińcu 

klasztoru.  

Ruszamy w dalszą drogę do Włocławka, zatrzymując się pod Płowcami, miejscem 

znanej bitwy. Jesteśmy zaskoczeni pięknym, zadbanym miejscem. Robimy pamiąt-

kowe zdjęcie i …jedziemy dalej. 

 



 
Nasz przewodnik przekazuje nam sporo wiedzy historycznej na temat tej bitwy. 

Większość z nas jest tu po raz pierwszy i cieszymy się, że mogliśmy odwiedzić to 

miejsce. 

 
We Włocławku czeka na nas Zarząd Koła Powiatowego PZN i kierownictwo Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej. Bardzo miłe integracyjne spotkanie. Nasi uczestnicy nie 

mogą się nadziwić pracowniom  WTZ, które zwiedziliśmy. Po ciepłym posiłku, kawie 

i podziękowaniu  wyruszamy na zwiedzanie Włocławka. Dwie godziny mijają bardzo 

szybko, jednak mogliśmy sporo zwiedzić i dowiedzieć się o zabytkach Włocławka. 



 

  

 

 



 

 

 



W drodze powrotnej odwiedzamy miejsca związane z ostatnią drogą bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. Zatrzymujemy się przy Włocławskiej Tamie. Miejsce to jest obecnie w 

remoncie, zwiedzamy wraz z bratem jednej z naszych uczestniczek. Słuchamy opi-

sów, wspomnień związanych z tym tragicznym miejscem, robimy ostatnie wspólne 

zdjęcie. 

 
 

Jeszcze tylko krótki postój w Górsku, przy pamiątkowym krzyżu i nieco spóźnieni, 

ale bardzo zadowoleni wracamy do Bydgoszczy. 

   
 



13 czerwca „PRZYRODA WOŁA NAS"  

To ostatnie przedwakacyjne, comiesięczne spotkanie naszego Klubu „OKATiK". 

Tak jak było zaplanowane, zebraliśmy się w Związku i autobusem miejskim pojecha-

liśmy na cały dzień do naszego „Botanika". Oprowadził nas sam pan kierownik 

Ogrodów, który znalazł czas, by pojechać z nami i w sposób bardzo ciekawy opo-

wiedzieć o historii powstania i bogatej roślinności tego przepięknego miejsca. 

 

 



OGRÓD BOTANICZNY w Myślęcinku utworzono na 60 hektarach północnej części 

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w 1980 roku. 

Ta malownicza enklawa, w której - za przyzwoleniem natury - ręką człowieka stwo-

rzone zostały stawy czy alpinarium z ogrodem roślin górskich i spływającym po zbo-

czach wodospadem – musi budzić skojarzenie z rajem. Wszystko za sprawą wspa-

niałego bogactwa roślin, których zarejestrowano tu ponad 430 gatunków należących 

do 71 rodzin! A wśród nich egzotyczna sekwoja czy rodzime limby i kosodrzewina. 

Pięknie prezentuje się Ogród Botaniczny o każdej porze roku. 

To także w bydgoskim BOTANIKU, jako w jednym z pierwszych w Polsce i Europie 

ogrodów botanicznych - jesienią 1999 roku oddano do użytku Ścieżkę Dydaktyczną 

dla Osób Niedowidzących. 

Na tej ścieżce systemem Braille’a opisano  blisko 150 zgromadzonych roślin. Rośli-

ny te posadzono w alejce umożliwiającej osobom niepełnosprawnym łatwość prze-

mieszczania się przy stabilnej barierce i możliwość dotykania czy wąchania roślin, a 

zatem poznawania ich za pomocą innych niż wzrok zmysłów. 

 



 

Po spacerze Alejkami Ścieżki Dydaktycznej wszyscy powędrowali dalej, w dół ogro-

dów. Wzdłuż przepięknie rozłożonych stawów, potem do Alpinarium, gdzie zrobiono  

„strażackie" zdjęcie przy strumyku a potem do hotelu „Pałac" na chwilę odpoczynku. 

Po smacznym rosołku ruszyliśmy dalej na lekcję Nordic Waking (chodzenia z kijka-

mi). Komu jeszcze było mało, mógł zostać i zwiedzać resztę Leśnego Parku. Wspa-

niała pogoda, zamówiona specjalnie na ten dzień, pozwoliła całej 30 osobowej gru-

pie na skorzystanie z naszych „Zielonych Płuc Bydgoszczy".  

 



 Miesiąc zaczął się od naszego spotkania w Klubie „Esperanta Amiko", gdzie tym 
razem Ula Tupajka prezentowała utwory Juliana Tuwima w języku esperanto „Julia-
no por infanoj". 

3 czerwca - Było to ostatnie przedwakacyjne spotkanie naszego klubu, które miało 

swoje „wewnętrzne zgrzyty". Szkoda, że uczestnicy tych spotkań coraz bardziej na-

stawiają się na „branie i krytykowanie" a nie dawanie coś od siebie i chociaż mini-

malne zaangażowanie. Pozostał mi niesmak... co po esperancku brzmi „malagra-

bleco". 

 

6 czerwca było spotkanie warsztatowe Klubu „OKATiK" - aż radość bierze, jak wi-

dać postępy i zaangażowanie uczestników. Było kilkanaście osób (na planowanych 

6). Szkoda, że zostało jeszcze jedno spotkanie z tego cyklu. 

   



8 czerwca kolejny esperancki wyjazd. Wróciliśmy bardzo zadowoleni! Toruń organi-

zował „Dni Antoniego Grabowskiego".  Pierwsza oficjalna część odbyła się w Biblio-

tece Pedagogicznej, gdzie pani dyrektor tej placówki otworzyła wystawę polskich 

publikacji w języku esperanto. Organizatorom udało się zgromadzić kilkaset pozycji, 

z których część była tłumaczona przez tego znanego chemika, poliglotę i tłumacza - 

A. Grabowskiego.  Miło, że na tej wystawie znalazły się również publikacje: „Teneraj 

rigardoj" i „Ślad niewidomego przyjaciela". Przyjemnie było oglądać je w gablotach 

wystawowych. 

    

Bardzo ciekawy był wykład Teresy Nemere dotyczący życia i twórczości A. Grabow-

skiego, który przybliżył nam jego osiągnięcia.  

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy też wykładu dotyczącego twórczości i trudności 

związanych z tłumaczeniami współczesnymi na j. esperanto znanej tłumaczki Lidii 

Ligęzy. Później zwiedziliśmy Muzeum Etnograficzne i mieliśmy czas na spacer po 

toruńskich zabytkach. 

 

Wieczorem spotkaliśmy się w stylowym wnętrzu „Pod św. Janami" na typowym 

esperanckim spotkaniu z toruńskimi piernikami. Zadziwiająca była frekwencja ponad 

40 osobowa grupa z różnych miast Polski. 



MAJ 

Skończył się „najpiękniejszy miesiąc maj”, nie zawsze pogodny i ciepły, ale jednak 
„rozdmuchał” wiosnę, która wszędzie już jest widoczna.  

   

29 maja Ostatnie spotkanie majowe na poranku w Filharmonii. Tym razem były to 
piosenki żołnierskie „Z sercem w plecaku”. Bardzo sympatyczne spotkanie, jednak 
nie mieliśmy czasu na wspólną kawę po koncercie (co stało się niemal tradyja). 
Wróciłam do domu z bukietem kwitnących czerwonych kasztanów, których gałąź 
oberwała się koło Filharmonii.  

 



23 maja Kolejne spotkanie „Wspólnego teatru” z Tonią Markiewka, która bardzo 
ciekawie prowadziła zajęcia w formie rozmowy i jednocześnie analizy tekstów. Tek-
stów, które poszczególne osoby przygotowują do prezentacji na wrześniowe spo-
tkanie. Sekcja redakcyjna dalej pracowała nad śpiewnikiem „Kolędujmy razem”, 
gdzie kompletowaliśmy zdjęcia prac naszych plastyków jako ilustracje.  Mile zosta-
łam zaskoczona życzeniami imieninowymi, które zakończyły się w „Meluzynie”… 

 

19 maja Majówka u św. Antoniego organizowana przez nasze duszpasterstwo i Ko-
ło Powiatowe, gdzie już tradycyjnie, nasz Klub włączył się do pomocy. Organizacyj-
nie wszystko przebiegło sprawnie i „pogodowo”.  Zakończyliśmy, też tradycyjnie,  
nabożeństwem majowym przy figurze. Każdego roku te nasze spotkania majówko-
we wyglądają trochę inaczej. Może to właśnie przyciąga i wciąga do uczestnictwa. 

 



16 maja Spotkanie na Krasińskiego w nowej siedzibie Działu Rehabilitacji. Klub Se-
niora zorganizował wybory nowego Zarządu (bez większych zmian i problemów) po-
tem pospacerowaliśmy do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki na kolejne 
warsztaty recytatorskie. Tym razem nasi członkowie czytali wiersze, które wcale 
nieźle prezentowali się na tle innych wykonawców w Klubie „Arkona”. 

 

10 maja Spotkanie w Galerii Wspólnej z poetką Grażyną Wojcieszko, która pocho-
dzi z Bydgoszczy. Mieszka na przemian w Brukseli i Borach Tucholskich. Wydała 
kolejny tomik wierszy „Sen o tramwaju”. Tomik ten wzbogacony został audiobo-
okiem , gdzie wiersze interpretuje Anna Romanowska a muzyką wzbogacił Adam 
Prucnal. Podczas spotkania wiersze recytowała autorka i Tadeusz Zwiefka a Adam 
Prucnal ze swymi „czarodziejskimi” skrzypcami oczarował wszystkich. 

 



9 maja  Spotkanie w Muzeum, o którym pisaliśmy poniżej. Potem warsztaty recyta-
torskie z Krysią Wulert. Dzień zakończyliśmy w Modraczku, gdzie w strugach desz-
czu dotarłyśmy na spotkanie z nowym  almanachem Kawiarni Literackiej „Ta podróż 
trwa...".  

Było bardzo uroczyście, szczegółowo wyreżyserowane, jednak trochę obco...  

9 maja odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie Okręgowego Klubu Aktywności 

Twórczej i Kulturalnej „OKATiK". Tym razem było to spotkanie zatytułowane „Ra-

zem tworzymy historię" i odbyło się ono w Okręgowym Muzeum im. Leona Wy-

czółkowskiego, ponieważ związane było z jubileuszem 90-lecia istnienia tego Mu-

zeum.  

 

 
 

Przedstawicielki naszego Klubu, panie Zofia i Krystyna Krzemkowskie odpowiedzia-

ły na apel Muzeum „Historia bydgoszczan - historia Muzeum" i przekazały swoje 

pamiątki rodzinne do zbiorów muzealnych. Pani Zofia opracowała również pismem 

punktowym (systemem brajla) swoje „Bydgoskie wspomnienia z lat 1948-2012", któ-

re nasza sekcja literacka opracowała w formie broszury (czarnodrukowej)  w ramach 

serii „Bibliotek OKATiK-a". Była to świetna okazja do zorganizowania wspólnego 

spotkania.  

Starszy kustosz Muzeum, kierownik Działu Historycznego - pani Danuta Sójkowska 

bardzo ciekawie wprowadziła nas w historię powstawania i rozwoju Okręgowego 



Muzeum w Bydgoszczy, co bardzo zaciekawiło uczestników spotkania i sprawiło 

niezapomniane wrażenie. 

 
 

Przedstawiciel Działu Edukacji i Promocji  - Mateusz Soliński, zapoznał nas całą 

ofertą edukacyjną proponowaną przez wszystkie działy muzealne i pani Zofia 

Krzemkowska zaprezentowała swoje wspomnienia, dzieląc się swoimi wrażeniami 

związanymi z ich przygotowaniem i opracowaniem.  

 

 



 

Wszyscy uczestnicy spotkania dostali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane 

przez ZW „Skonpres"  i folderki informacyjne Muzeum. W spotkaniu uczestniczyło 

ponad 40 osób, nie tylko z Bydgoszczy, ale również z Inowrocławia, Nakła, Świecia, 

Koronowa, Żnina i Barcina.  

 
 

Członkowie Klubu „OKATiK" spotkanie zakończyli przy kawie i ciastku, dowiadując 

się o kolejnych propozycjach programowych Klubu.  

Serdeczne podziękowanie kierujemy dla Dyrekcji Muzeum Okręgowego im. Leona 

Wyczółkowskiego i całego zespołu pracowniczego, który tak gościnnie i serdecznie 

przyjął nas w swoich progach.   

 



25 kwietnia  Ostanie, przedwakacyjne spotkanie sekcji plastycznej, gdzie również 

uczciliśmy kolejny „złoty jubileusz”. Tym razem Marianny z Nakła. Aniela Siedlecka 

przygotowała własnoręcznie wyhaftowaną piękną kartkę z życzeniami i gratulacjami.  

 
 

Podziękowaliśmy również Uli i Rysiowi Piskor  za pomoc w zorganizowaniu trzech 

kolejnych warsztatów z rękodzieła i podzielenia się swoimi zdolnościami i umiejęt-

nościami. Po wakacjach rozpoczniemy kolejny cykl warsztatów z rękodzieła. 

 
Tego dnia rozpoczęliśmy również warsztaty recytatorskie, przygotowujące chętnych 

do prezentacji artystycznych. Poznano zasady prawidłowej postawy i  prawidłowego 

oddechu. Rozpoczęto też pierwsze ćwiczenia, które potrwają przez kolejnych pięć 

tygodni 



 

 
 

 

20 kwietnia Benefis Zdzisława Prussa w Sali Malinowej Hotelu „Pod Orłem” – wy-

jątkowa „uczta dla ducha” 

 
 



 

19 kwietnia Spotkanie w hotelu „Pod Orłem" i nagrania dla TVP Bydgoszcz pro-

gramu „Razem tworzymy historię". Byłam tam z Z. i K.  Krzemkowskimi. 

 

18  kwietnia Ruszamy z programem „Pociąg do Juliana”. Pierwsze przesłuchania i 

dobór uczestników. 

 
 

Później ruszamy na spotkanie autorskie Jarka Jackowskiego z promocyjnym tomi-

kiem „Wilki”. Bardzo ciekawe spotkanie, wiele dociekliwych pytań.  Odpowiedzi au-

tora potwierdzały jego dużą wiedzę z zakresu literatury i językoznawstwa 

 



17 kwietnia Poranek w filharmonii, tym razem „Spotkanie z baletem” też cieszył się 

dużym zainteresowaniem. W spotkaniu tym uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa 

z naszego Klubu (dzięki SPA) 

 

 
 

 



15 kwietnia Esperanckie spotkanie klubu „Esperanta Amiko”, gdzie gościliśmy Te-

resę Nemerę z Torunia 

 

 
 

14 kwietnia Podczas duszpasterskiego spotkania uczciliśmy złoty Jubileusz Maria-

na i Halinki Olszowskich. Marian od 15 lat jest organistą w naszej kaplicy. Aktywnie 

włącza się również w propozycje naszego Klubu. Dlatego też nie mogło zabraknąć 

życzeń od Klubu „OKATiK”  

  



„Z TUWIMEM POD RĘKĘ” 

Specjalny program inaugurujący jubileuszowy rok twórcy „Kwiatów Polskich” Klub 

„OKATiK” zaplanował zorganizować  przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 

Kultury i Sztuki w Bydgoszczy.  

Było to pierwsze spotkanie  w ramach programu „Pociąg do Juliana”, który będzie-

my realizować w 2013 roku dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszcz.  Spotkaliśmy 

się 11 kwietnia 2013  na pl. Kościeleckich 6. WOKiS przygotował nam specjalne, 

bardzo ładne zaproszenia. Pięknie przygotowaną salę i słodki poczęstunek wraz z 

kawą.  

 

 
Przyjęto nas bardzo gościnne i serdecznie. Chociaż lokal okazał się  

mały, na tak liczną publiczność (ponad 40 osób) – gospodarze robili wszystko, by 

spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. 

 

 



Wszyscy z zainteresowaniem słuchali ciekawych opowieści o życiu i twórczości Ju-

liana Tuwima, które z prawdziwą pasją prowadziła nasza niewidoma koleżanka An-

tonina Markiewka. Pomagała jej (jak zwykle niezastąpiona) Halinka Miler. 

 

 
 

 



 
 

 
Zasłuchani uczestnicy spotkania już tworzyli scenariusz programu  

poetycko-muzycznego o Julianie Tuwimie, które po tym spotkaniu będziemy przygo-

towywać w Klubie. 



Jeszcze w marcu odbyło się kilka wydarzeń, w Klubie „OKATiK”, które warto odno-

tować: 

23 marca nasz Klub Seniora  otrzymał nagrodę podczas podsumowania konkursu 

„O Laur Seniora" organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klubów Se-

niora. Nagrodę odebrała Aniela Siedlecka. 

 

 
 

W Klubie Polskiej Książki, który działa u nas już drugi rok, gościliśmy bydgoskie  

poetki.  

 



21 marca w Międzynarodowy Dzień Poezji, 5 pań czytały osobom niewidomym 

swoje wiersze i opowiadały o swojej twórczości. Gospodarzem tego "Święta słowa" 

była Krysia Skiera (niewidoma bibliotekarka naszej "nietypowej biblioteki"). Ja tym 

razem wystąpiłam w gronie poetek i zaprezentowałam również kilka swoich utworów 

 
 

14 marca, nasze kolejne comiesięczne spotkanie, zorganizowaliśmy w siedzibie 

Okręgu przy ul. Krasińskiego. Spotkanie zatytułowane "Do trzech razy sztuka" po-

przedziło spotkanie Klubu Seniora. 

 



4 marca w Klubie „Esperanta Amiko" 

gościliśmy Przemka Grzybowskiego, który zaprezentował nam prawdziwą „śmiecho-

terapię". Taki relaks bardzo się przydał 

 

 
 

1 marca nasza sekcja literacko-redakcyjne wzięła udział w spotkaniu  

autorskim z Bralczykiem i Ogórkiem. Ponieważ nie udało się nam dostać wejśció-

wek do naszej Wojewódzkiej Biblioteki, pojechaliśmy do Inowrocławie - warto było! 

 

 



Z lutowych spotkań proponowanych przez Sekcję Przestrzeni Artystycznej warto 

wspomnieć o kolejnym  koncercie dla seniorów w Filharmonii Pomorskiej, w którym 

aktywnie uczestniczyli nasi członkowie (Anna Żurawska i Zenon Kubiak) występując 

na scenie razem z aktorami. 

 
 

Był też „pies przewodnik” naszej Kasi,  która okazała się wspaniałą melomanką 

 



 
Spotkanie autorskie Małgosi Mówieńskiej-Zyśk w Wojewódzkim  

Ośrodku Kultury i Sztuki w Klubie „Arkona” 

 

 
Czy prezentacja zespołu „Płomienie  

w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy 



 
 

Jak również esperanckie spotkanie Klubu „Esperanta Amiko” w kawiarni „Szpulka”  

 
 



„Dla każdego coś miłego - Dzień świętego Walentego" 

 

To kolejna impreza Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK", 

która odbyła się w naszym Okręgu 14 lutego 2013. 

  Tym razem był to konkurs na najpiękniejsze serce zrobione własnoręcznie, 

które wybierało najmłodsze i najstarsze małżeństwo.  

 

 
 

Konkurs poprzedziła krótka historia o św. Walentym i prezentacja poetycko-

muzyczna. Niezastąpiona okazała się Małgosia ze swoimi skrzypcami, no i Janusz 

ze swoją poezją miłosną.  

 

 



Wspominaliśmy wspólny wyjazd do Chełmna, częstowaliśmy się chlebem i cia-

steczkami (oczywiście w kształcie serduszek) pieczonymi przez uczestników spo-

tkania. Był to kolejny przykład dobrej zabawy i pomysłowości członków Klubu, którzy 

chcą się spotykać i wspólnie bawić i tworzyć.  

 

 
 

 



 

Luty rozpoczął się od Walnego Zebrania w PZE i Klubie „Esperanta Amiko”  

(4 lutego). Skład Zarządu pozostał prawie bez zmian, co dobrze rokuje dalszą 

współpracę. 

 



31 stycznia 

Warsztaty plastyczne, które udało się zorganizować w Klubie, zapraszając Państwa 

Piskor z Inowrocławia. Zainteresowanie było duże i chyba warto powtarzać takie 

formy.  

 

 



17 stycznia  

Nasze cotygodniowe spotkanie w Klubie a potem wyjście do Galerii Sztuki Ludowej i 

Nieprofesjonalnej na wernisaż.  

 

 



14 stycznia  

„Poranki w Filharmonii” kończące się kawą u „Sowy”. Tym razem wysłuchaliśmy 

ciekawych opowieści o karnawale w Polsce w różnych epokach historycznych. 

Podczas spotkania prezentował się zespół „Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej”. 

 

 

 



7 stycznia 

Pierwsze cykliczne spotkanie Klubu „OKATiK”.  

Wspólnie z duszpasterstwem i działem rehabilitacji zorganizowaliśmy kolędowanie. 

Przyjechały osoby z całego województwa – pełna sala i brak wolnych miejsc 

wskazywało na żywe zainteresowanie tym spotkaniem.  Rozpoczęliśmy od 

błogosławieństwa kolędowego diecezjalnego duszpasterza ks. Piotra 

Buczkowskiego.  

Później dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawzego im. L. Braille`a zaprezentowały  

“Jasełka”, które ujęły za serca wszystkich uczestników spotkania.  

 

 



 

Na koniec wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonisty – Mariana 

Olszowskiego i skrzypaczki Małgosi Mówińskiej-Zyśk. Śpiewy umilał konkurs “ jaka 

to kolęda”, który poprowadziła Marlena Lewandowska. Całośc spotkania 

poprowadziła Helena Skonieczka. 

 



Po południu część uczestników pojechała na dalsze kolędowanie do Miejskiego 

Centrum Kultury, gdzie zaplanowano śpiewanie kolęd w języku esperanto, wspólnie 

z Klubem “Esperanta Amiko”. Tam też dopisała frekwencja.  

 

 

 

 

 



5 stycznia 2013 

Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” rozpoczął kolejny rok 

działalnści spotkaniem w Inowrocławiu 5 stycznia 2013.  

 

Karnawałowe spotkanie w siedzibie Koła, przy muzyce i smacznym poczęstunku, 

które rozpoczęliśmy od południa, umilone zostało wystawą prac rękodzieła 

inowrocławskich artystów.  

 



 

Po południu, w Bazylice Mniejszej, uczestniczyliśmy w koncercie kolęd Orkiestry 

Kopalni Soli i miejskich uroczystościach związanych z 94. rocznicą Powstania 

Wielkopolskiego . Był uroczysty caprztyk, złożenie wieńców, wojsko z salwami 

honorowymi  i wspaniały pokaz sztucznych ogni.  Spacer po pięknie oświetlonym 

mieście i świąteczny nastrój w wigilię Trzech Króli zakończyliśmy Mszą św. w 

najstarszym inowrocławskim kościele, koncelebrowaną przez naszego duszpasterza 

ks. Piotra Buczkowskiego, który był z nami.  

 

Na zakończenie chętni mogli jeszcze wysłuchać wspaniałego koncertu kolęd w 

wykonaniu inowrocławskiego chóru młodzieżowego. Dzień był pełen wrażeń, gdzie 

już planowaliśmy, jak ponownie odwiedzić to piękne i gościnne miasto. 

Podziękowania dla całego Zarządu Koła, który tak sympatycznie i serdecznie nas 

przyjął. 


