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Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce 29 grudnia, gdzie podsumowaliśmy nasz 
kończący się 2014 rok. Odbyło się ono w Klubie Polskiej Książki i połączone zostało 
z pokazem sprzętu umożliwiającego korzystanie z książki mówionej. Fundacja „No-
wa praca” zaprezentowała nam najnowsze modele „Czytaka”. Jeszcze przed poka-
zem, przedstawiliśmy przygotowane sprawozdanie z całego roku, które zobrazowało 
nam jak pracowity był to rok. Zostały także przedstawione propozycje na rok na-
stępny, który rozpoczniemy (już tradycyjnie) karnawałem w Inowrocławiu.  
 

    
 
I chociaż nasza kronika zawiera sporo zdjęć - okazało się, że nie jesteśmy w stanie 
zadowolić wszystkich. Przykro nam!... Rzeczywiście na ponad 80 imprez, nie spo-
sób wszystkich ująć na wszystkich zdjęciach. Dziękujemy jednak wszystkim fotogra-
fującym nasze działania, za tak liczne i artystyczne ujęcia, które mogły wzbogacić 
naszą kronikę. Do zobaczenia w 2015 roku! 



                                                                          
Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Bydgoszcz   

15 grudnia  2014 
 

Nasze ostatnie spotkanie w ramach programu „OKATiK dla niewidomych” odbyło się 
w kawiarni „Szpulka” Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Było to też ostatnie 
spotkanie Klubu „Esperanta Amiko” pod patronatem Polskiego Związku Niewido-
mych. Po dziesięciu latach tej formy działalności Klub „Esperanta Amiko” objęty zo-
stał patronatem Polskiego Związku Esperantystów.  
 

    
 
Przybyła na to spotkanie Barbara Pietrzak z Warszawy, która jest przedstawicielem 
Światowego Związku Esperantystów  (UEA – Universala Esperanta Asocio) w Rot-
terdamie, a także wieloletnią redaktorką Polskiego Radia „Pola RetRadio”, przygo-
towującą programy w języku esperanto. To właśnie m.in. z jej programów nasi 
członkowie doskonalili ten międzynarodowy język.   
 

    
 
Barbara Pietrzak podczas przygotowanej prezentacji (oczywiście w języku esperan-
to) przypomniała nam kilka ciekawych faktów z życia Ludwika Zamenhofa, twórcy 



tego międzynarodowego języka. Prezentacja ta spotkała się z dużym zainteresowa-
niem, jako że nasze spotkania grudniowe zawsze odbywają się pod hasłem „Za-
menhofa vespero” czyli „Wieczoru Zamenhofa”.  
W tym roku spotkanie odbyło się dokładnie w dniu urodzin Ludwika Zamenhofa (15 
grudnia) miało więc szczególnie uroczysty charakter.  
 

    
 
Nie zabrakło również podsumowania całego roku, które również w formie prezenta-
cji multimedialnej, przygotowała Elżbieta Zderko - nasza wspaniała kronikarka i do-
kumentalistka wszystkich wydarzeń w Klubie „Esperanta Amiko”. Był też tort urodzi-
nowy, którym dzielnie dzieliły Mirka i Ula, a na zakończenie wymiana-  tradycyjnych 
już w naszym Klubie na podsumowaniu roku – pamiątek z podróży, niespodzianek. 
Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem w kawiarni „Szpulka” – ostatnim w 
siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, ponieważ kolejne nasze spotkania, w roku 
2015 będą odbywały się  w nowej przestrzeni kulturalnej miasta – na Barce Lemara.  
 

 
 

Spotykać się tam będzie Klub „Esperanta Amiko” w drugie wtorki miesiąca.  
Do zobaczenia więc 13 stycznia 2015r. o godz.. 17-tej na Barce Lemara, gdzie rozpoczniemy 
rok świątecznym spotkaniem połączonym ze śpiewaniem kolęd w języku esperanto.  
 
http://pola-retradio.org/2014/12/e_elsendo-el-la-23-12-2014/ 

http://pola-retradio.org/2014/12/e_elsendo-el-la-23-12-2014/


Tego samego dnia (15 grudnia), lecz nieco wcześniej (już o godz. 13-tej) odbyło się 
opłatkowe spotkanie Klubu Seniora, na które przybyło ponad 20 osób. W tym roku 
nie wysyłaliśmy imiennych zaproszeń. Przybyli Ci, co aktywnie uczestniczą w życiu 
Klubu i wiedzieli o spotkaniu z wcześniejszych ogłoszeń. Klub Seniora tym razem 
zaplanował spotkanie  w stołówce Ośrodka ORiS PZN. Po złożonych sobie życze-
niach, podzieleniem się opłatkiem i podziękowaniach zasiedliśmy do wspólnego sto-
łu, który został udekorowany przez nasze artystki.  
 

     
 
Nie zabrakło też własnych wypieków, w których szczególnie specjalizuje się nasza 
niezastąpiona  Nina. Zawsze potrafi nas zaskoczyć jakimiś smakowitymi niespo-
dziankami. Tym razem były to pyszne paszteciki i własnoręcznie upieczone ciasto.  
W spotkaniu uczestniczył nasz duszpasterz, ks. Piotr Buczkowski, który przekazał 
nam również życzenia przesłane z Warszawy z Zarządu Głównego i ogólnopolskie-
go duszpasterza niewidomych. Nie zabrakło prezesa Okręgu i kierownictwa Ośrod-
ka ORiS PZN i Działu Rehabilitacji, którzy również przekazali nam życzenia  
 

   
 
Zrobiło się już bardzo świątecznie. Było to przecież ostatnie spotkanie Klubu przed 
świętami, które zakończyliśmy życzeniami : zdrowych, pogodnych i błogosławio-
nych świąt Bożego Narodzenia. Czeka nas jeszcze spotkanie opłatkowe z zaprzy-
jaźnioną Fundacją „ARKA”, które odbędzie się 20 grudnia, i na które jest zaproszo-
nych 9 osób z naszego Klubu OKATiK. 
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8 grudnia - Podsumowanie roku kulturalnego w naszym okręgu kujawsko-
pomorskim PZN.  

Organizatorem spotkania był Klub „OKATiK”, który przygotował taką coroczna 
imprezę już 10 raz, pod kierunkiem Heleny Skonieczki. Na spotkania te zjeżdżają 
się nie tylko członkowie Klubu „OKATiK”, ale również przedstawiciele różnych Kół 
Powiatowych, którzy prowadzą aktywną działalność kulturalną w swoim środowisku. 
 

 
 
W tym roku dokonano podsumowania pracy Okręgowego Klubu Aktywności Twór-
czej i Kulturalnej, ze szczególnym podziękowaniem dla „Wspólnego Teatru”, który 
działa w naszym okręgu już trzeci rok i odnosi coraz to większe sukcesy.  
 

     



Spotkanie to było również okazją do podziękowania różnym osobom i Instytucjom 
kultury, z którymi współpracujemy już od dłuższego czasu. 
 

   
 
Była to też świetna okazja dla uroczystego przyznania kolejnych nominacji do na-
grody im. Wł. Winnickiego, jaką przyznajemy w naszym okręgu corocznie, dla osób 
szczególnie zasłużonych w działalności społecznej na rzecz osób niewidomych.  W 
tym roku nominowani do nagrody zostały panie: Krystyna Kaczorowska z Grudzią-
dza, Lucyna Spalding z Rypina i Krystyna Krzemkowska z Bydgoszczy. Wszystkim 
nominowanym gratulacje złożyli przedstawiciele Kapituły konkursu. Główną nagrodę 
w postaci pamiątkowego grawertonu otrzymała Krystyna Krzemkowska. 
 

 
 
Spotkanie podsumowujące rok kulturalny, było też jednocześnie Finałem Okręgo-
wego Konkursu „Moje miasto w różnych porach roku” , który ogłoszony został już 
wiosną i trwał w naszym Okręgu cały rok. Do finału zgłoszono 17 prac z 7 Kół Po-
wiatowych PZN. Najsolidniej podeszło do tego Koło Powiatowe w Toruniu i we Wło-



cławku. Były też zgłoszenia z Inowrocławia, Nakła, Wąbrzeźna, Świecia i Bydgosz-
czy. Nagrody otrzymały 3 osoby: Barbara Muzalewska-Gramza (praca literacka – 
Toruń), Aniela Siedlecka (album fotografii – Koronowo) i Marian Cyzman (obrazki 
malowane – Bydgoszcz). Przyznano również 6 wyróżnień, a wszystkim finalistom, 
jury konkursu pogratulowało inwencji twórczej i  podziękowało pamiątkowymi dy-
plomami. 
 

   
 
Było to ostanie spotkanie przygotowane w ramach programu „OKATiK dla niewido-
mych”, które zakończyliśmy wspólnym obiadem i życzeniami świątecznymi. 
Świąteczny klimat nadały kiermasze naszych zaprzyjaźnionych WTZ, które towarzy-
szyły nam podczas spotkania: „MEGA-ART.”, „VICTORIA” i WTZ z Torunia. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób.  
 

 
Zdjęcia z tego spotkania (jak również z większości innych) przygotowała nam niezawodna ekipa: 
Basia Głodek i Ryszard Grześkowiak. 



 

7 grudnia  „Wspólny Teatr” w Miejskim 

Centrum Kultury wziął udział MASS 

Miejskich Artystycznych Spotkaniach 

Seniorów. Mieliśmy możliwość pozna-

nia i skonfrontowania dorobku arty-

stycznego różnych grup seniorów w 

naszym mieście. Nasz Klub wystąpił 

jako pierwszy, zaraz po wernisażu prac 

plastycznych. Trema nas nie zjadła i 

wypadliśmy całkiem dobrze.   

 

Potem czekała nas uczta duchowa, w 

postaci innych prezentujących się te-

atrów. 

 

Na zakończenie, w Sali widowiskowej 

wysłuchaliśmy świetnego koncertu  

Barbary Kalinowskiej i Katarzyny Ja-

racz. Warto było tak spędzić niedzielne 

popołudnie 

 

 

 

 
 

 

 



4 – 5 grudnia W imieniu Fundacji Szansa dla Niewidomych, Towarzystwa Opieki 

nad Ociemniałym w Laskach, Polskiego Związku Niewidomych, grona współpra-

cowników i ponad sześciuset partnerów Fundacji  

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w XII edycji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, 

która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pod hasłem: 

„25 lat polskich przemian.  

Wielki technologiczny skok niewidomych - od izolacji do integracji." 

           
 

WIELKIE SPOTKANIE NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH 

ŚWIAT DOTYKU I DŹWIĘKU 

odbyło się pod Honorowym Patronatem  Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komo-

rowskiej 

Patronat objęli również:  

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Jarosław Duda 

Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Hanna Gronkiewicz - Waltz 

W konferencji tej, na zaproszenie bydgoskiego oddziału Fundacji, uczestniczyły 

również osoby z naszego Klubu : Janusz Kamiński, Aniela Siedlecka, Marlena Le-

wandowska, a także Zofia i Krystyna Krzemkowskie. Swoimi wrażeniami podzieliły 

się one podczas spotkania w Klubie.  

 

      
fot. A. Siedlecka 



3 grudnia, z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyła się w Byd-

goszczy specjalna uroczystość. Miejskie Centrum Kultury, wspólnie z naszym Okrę-

gowym Klubem Aktywności Twórczej i Kulturalnej "OKATiK", zaprezentowało folder 

promocyjny Barki Lemara - nowej przestrzeni kulturalnej miasta. Folder ten przygo-

towany został  w kilku językach, ale również przygotowano go pismem punktowym 

dla osób niewidomych.  

   

Podczas uroczystości przekazano brajlowskie folderki władzom miasta, a także or-

ganizacjom, które działają na rzecz osób niewidomych i słabo widzących  w naszym 

mieście tj. Ośrodkowi Rehabilitacji i Szkolenia "Homer" PZN, Specjalnemu Ośrod-

kowi Szkolno-Wychowawczemu im. L. Breill`a i Okręgowi Kujawsko-Pomorskiemu 

PZN, w ramach którego działa Koło Bydgoskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej "Victo-

ria" i "Mega-Art", a także Klub "OKATiK". Nie zapomniano również o bydgoskim od-

dziale Fundacji "Szansa dla niewidomych" i pełnomocnikach d.s osób niepełno-

sprawnych na naszych uczelniach. 

  



W klimat spotkania wprowadził nas "Wspólny Teatr" programem poetycko-

muzycznym i kapitan barki, który jak prawdziwy szyper, oprowadził "ciekawym sło-

wem", po muzeum wszystkich uczestników spotkania. 

   

 

Fot. Hanna Parucka (MCK) 

http://www.radiopik.pl/2,23654,barka-lemara-w-bydgoszczy-przyjazna-dla-osob-nie 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiopik.pl%

2F2%2C23654%2Cbarka-lemara-w-bydgoszczy-przyjazna-dla-osob-nie 

https://www.facebook.com/#!/badzmyaktywni/photos/pcb.528297477307298/528295

200640859/?type=1&theater 

http://www.radiopik.pl/2,23654,barka-lemara-w-bydgoszczy-przyjazna-dla-osob-nie
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiopik.pl%2F2%2C23654%2Cbarka-lemara-w-bydgoszczy-przyjazna-dla-osob-nie
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiopik.pl%2F2%2C23654%2Cbarka-lemara-w-bydgoszczy-przyjazna-dla-osob-nie
https://www.facebook.com/#!/badzmyaktywni/photos/pcb.528297477307298/528295200640859/?type=1&theater
https://www.facebook.com/#!/badzmyaktywni/photos/pcb.528297477307298/528295200640859/?type=1&theater
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Listopad 

“Teatr Wspólny” został wyróżniony i nagrodzony w podczas Festiwalu fART Funda-

cji “Wiatrak”. Prezentacja finałowa, jak również Gala Konkursowa odbyła się w Fil-

harmonii Pomorskiej 27 listopada.  

   

 



Kosztowało to trochę emocji przez cały dzień. Jak zwykle nie zawiedli uczestnicy 

przyjeżdżając z Grudziądza, Inowrocławia, Nakła i Koronowa. Bydgoszcz miała 

zdecydowanie łatwiej z dotarciem. 

   

Całość odbyła się bardzo uroczyście. Podsumowanie konkursu zostało połączone z 

19. urodzinami "Wiatraka" i 15. urodzinami WTZ.Na Gali pięknie zaśpiewała Monika 

Kuszyńska, której koncert wysłuchaliśmy z prawdziwą przyjemnością. 

 

Szkoda, że nie wszyscy mogli zostać na kolację i wspaniały tort urodzinowy. Trochę 

późno (jak dla przyjezdnych) zaplanowano Galę. 
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17 listopada Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej był organizatorem 

spotkania podsumowującego Rok Ludzi Wolności w Okręgu Kujawsko-Pomorskim 

Polskiego Związku Niewidomych.  

W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG, wspólnie ze Zrzeszeniem Studentów 

Niepełnosprawnych przywitano przybyłych gości i wszystkich uczestników, których 

zebrało się ponad 120. 

   

W spotkaniu uczestniczył weteran wojenny,  autor  wydanych niedawno „Wspo-

mnień zaplutego karła reakcji” - Mieczysław Perzanowski (91letni członek PZN), któ-

remu zadedykowano pierwszą partyzancką piosenkę. 

 



Później odbył się koncert kameralnego chóru „Balcanto” Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum  Kultury w Bydgoszczy i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych połączo-

ne ze wspominaniem osób, którzy odeszli  od nas w ostatnim czasie.  

To tradycyjne wspomnieniowe spotkanie organizowane jest przez  Helenę Sko-

nieczkę już od siedmiu lat w Klubie „OKATiK”, jednak zawsze ma nieco inny charak-

ter.  

 

Tym razem, najważniejszym punktem programu, było docenienie osób, które 

od lat współpracują z naszym środowiskiem na niwie kultury i przyznanie im 

odznaki „Przyjaciel Niewidomych” .  

 



Nominacji tej dokonała pani dyrektor Okręgu K-P PZN Anna Kruczkowska , przeka-

zując odznaczenia dr Stefanowi Pastuszewskiemu i całemu zespołowi Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy pod dyrekcją Macieja Puto. To wła-

śnie dzięki pomocy  takich osób, nasza rehabilitacja łączy się z działalnością kultu-

ralną i przynosi coraz ciekawsze efekty.  

      

Podczas spotkania widoczne było duże zaangażowanie Społecznej Rady i członków 

Klubu. Była to prawdziwa integracja w ramach programu „OKATiK dla niewidomych” 

dofinansowanego przez UM Bydgoszcz . Jak potrzebne są tego typu spotkania 

świadczyć może frekwencja  uczestników i ich zaangażowanie. 

 

10 listopada – dalszy ciąg prób „Teatru Wspólnego” jeszcze zostało nam jedno 

spotkanie  - 24 listopada. Zostaliśmy zakwalifikowani do II tury konkursu – teraz to 

już poważna sprawa! Finał w naszej Filharmonii Pomorskiej - 27 listopada. 

3 listopada – jak zwykle w pierwszy poniedziałek, spotkanie z sekcją SPA i aktual-

ności kulturalne.  Potem pierwsza „przymiarka” do nowego programu przygotowa-

nego dla „Teatru Wspólnego” przez Annę Hebenstreit. Trudny, ale ciekawy program, 

czeka nas sporo pracy… A tymczasem ćwiczymy program zgłoszony na konkurs 

fART ogłoszony przez Fundację „Wiatrak”. Czy się nasz teatr zakwalifikuje? Pocze-

kamy, zobaczymy… 



13 PAŹDZIERNIKA „ PISZEMY, CZYTAMY I.. SŁUCHAMY” 

Nasz Klub w tym roku, nie był organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia 

Białej Laski. Zgodnie z ustaleniami Okręgu organizujemy to święto (na szczeblu 

okręgowym) co 5 lat.  

   

Jednak uczciliśmy to święto w nieco inny sposób, uświadamiając środowisku nasze 

potrzeby i możliwości w zakresie twórczości artystycznej. Dlatego też zaplanowali-

śmy wspólne (już trzecie) spotkanie z bydgoskimi poetami, gdzie chcieliśmy uświa-

domić jak osoby niewidome czytają i jak radzą sobie z odbiorem sztuki i uczestnic-

twem w kulturze. Wspólnie z Okręgową Biblioteka Książki Mówionej i Klubem Pol-

skiej Książki zaprosiliśmy poetów, którzy mieli już spotkania w naszym środowisku i 

o których wiedzieliśmy, że zostaną uwiecznieni w Bydgoskim Leksykonie Literackim 

przygotowywanym przez pana Zdzisława Prussa. Niestety, książka ta z przyczyn 

technicznych zostanie wydana dopiero w przyszłym roku i pan Zdzisław nie mógł 

nam tego osobiście przekazać, ponieważ w planowanym przez nas terminie miał już 

wcześniej uzgodniony wyjazd. Nie poddaliśmy się jednak organizując zaplanowane 

spotkanie, gdzie godnie zastąpił pana Zdzisława pan  Stefan Pastuszewski prowa-

dząc spotkanie w formie rozmowy o poezji.  

    



Uczestniczyło sporo osób (ponad czterdzieści) i myślę, że było to spotkanie udane. 

Mogliśmy posłuchać wierszy z najnowszych tomików 8 bydgoskich poetów i po-

wspominać nasze dotychczasowe spotkania. Byli też nowi goście - poeci.  

Warto również wspomnieć, że spotkanie to rozpoczęliśmy nową prezentacją nasze-

go „Teatru Wspólnego”, który przygotował krótką scenkę w gwarze pałuckiej dla 

uczczenia roku Oskara Kolberga. Przedstawienie spotkało się z miłym przyjęciem. 

     

Międzynarodowy Dzień Białej Laski (15.X) spędziliśmy w naszych Kołach Powiato-

wych i w Galerii Miejskiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się promocja najnowsze-

go tomiku poezji Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki. 

Spotkanie prowadziła Jolanta Baziak, muzyką na skrzypcach wzbogaciła Monika 

Owsińska, a redaktor tomiku – Mieczysław Wojtasik wybrał sobie kilka wierszy do 

własnej interpretacji. Miejskie Centrum Kultury zrobiło nam wielką przyjemność i 

niespodziankę, przygotowując tomik „Bramy do jutra” w formie audiobooka dla nie-

widomych przyjaciół.  

 



PAŹDZIERNIKOWE MIGAWKI 

 9 października rozpoczęliśmy kolejny rok „Poranków dla Seniora w Fil-

harmonii”. Sekcja Przestrzeni Artystycznej, podobnie jak w roku ubie-

głym, przygotowała nam repertuar i pomaga w zakupieniu biletów. Kon-

certy te spotykają się zawsze z dużym zainteresowaniem.  

 

 
 

 8 października w Warsztatach Terapii Zajęciowej  Mega-Art. odbyło się 

spotkanie autorskie z poezją Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki, spotka-

nie wzbogaciła muzyką na skrzypcach - Monika Owsińska.  Zasłuchani 

uczestnicy wykazali się dużym skupieniem a na sali panowała cisza i tyl-

ko brawami okazywano zadowolenie. 

 

   
 

 6 października spotkanie sekcji SPA, która zawsze spotyka się w pierw-

szy poniedziałek miesiąca i dostarcza nam bieżących informacji, co cie-

kawego dzieje się w kulturze w naszym mieście, i w jakich spotkaniach 

warto brać udział. 



 

       

Potem odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Klubu, gdzie zosta-

ły omówione plany na najbliższe miesiące i podsumowano „wakacyjne spa-

cery”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród członków na-

szego Klubu. 

Później jeszcze, o godz. 17-tej w Miejskim Centrum Kultury spotkanie Klu-

bu „Esperanta Amiko”, podczas którego Helena Skonieczka przedstawiła 

prezentację filmów i zdjęć z uczestnictwa niewidomych esperantystów w 

Międzynarodowych Kongresach Esperanto. Uczestnicy wjazdów także 

przedstawiali swoje wrażenia i marzenia, by kolejny 100 kongres UEA, jaki 

ma odbyć się we Francji 2015, także był prezentowany przez członków na-

szego Klubu.  Czasami marzenia się spełniają… 

 5 października przedstawiciele Klubu „OKATiK” uczestniczyli w uroczy-

stościach odpustowych w naszej kaplicy p.w. Rafała Archanioła. Przygo-

towano Dary Ołtarza i włączyliśmy się w Modlitwę Powszechną. Dobra 

współpraca z Duszpasterstwem Niewidomych w naszego Okręgowego 

Klubu  jest już swego rodzaju tradycją.  

 



WRZESIEŃ BYŁ BARDZO GORĄCY 

 4 -6 września czterech członków naszego Klubu uczestniczyło w Ogólnopol-

skim Przeglądzie Twórczości Artystycznej OPTAN w Grudziądzu. Anielka Sie-

dlecka uczestniczyła w takim przeglądzie po raz pierwszy – był to jej debiut. 

Gratulujemy! 

    
 

 Helena Skonieczka odebrała stypendium artystyczne od prezydenta miasta 

Bydgoszczy na wydanie nowego tomiku poezji, którego promocja odbędzie się 

w październiku. Wzięła również udział Międzynarodowym Sympozjum Wier-

sza, które zorganizował ZLP w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. 

 

    
 

 19 września odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego 

Seniorów  ARS 2014, w którym Janusz Kamiński zdobył nagrodę w imieniu 

Teatru Wspólnego 

 



       
 

 21 – 27 września sześcioro członków naszego Klubu wzięło udział w plenerze 

plastycznym organizowanym przez Fundację ARKA w Pieczyskach . Był to 

wyjazd dla uczestników warsztatów, które trwają już od czerwca, i które bar-

dzo ciekawie prowadzi Waldemar Zyśk. 26 września uczestnicy prezentowali 

swoje prace na wystawie w Koronowie. Były to niezapomniane wrażenia, które 

zostaną na długo w pamięci, i które są wyrazem prawdziwej współpracy i inte-

gracji poszczególnych Stowarzyszeń. 

 

    
 

 29 września Klub Seniora organizował „Imieniny w Klubie” 

Siedmioro solenizantów przygotowało słodkości i zasiedliśmy przy suto zasta-

wionym stole. Były życzenia i sympatyczna , uroczysta atmosfera. Nawet pre-

zes Zarządu Okręgu -  Z. Terpiłowski znalazł czas, by złożyć życzenia soleni-

zantom, którym w ramach życzeń wręczyliśmy laurki – jesienne liście przygo-

towane przez naszych plastyków. Solenizanci zbierali na nich podpisy i życze-

nie. Będzie to miła pamiątka na zimowe wieczory. 

 



       
 

Tego dnia zaprosiliśmy na wspólną kawę pana Mieczysława Perzanowskiego, aby 

pogratulować mu wydawnictwa, jakie przygotował  w Instytucie Wydawniczym 

„Świadectwo” pod redakcją Stefana Pastuszewskiego. „Wspomnienia zaplutego kar-

ła reakcji” to wspomnienia z okresu II wojny, którą pan Mieczysław przeżył w oddzia-

łach partyzanckich.  

Pogratulowaliśmy mu odwagi i pomysłu spisania swoich wspomnień. Zaprosiliśmy i 

uzgodniliśmy udział pana Mieczysława  w podsumowaniu „Roku Ludzi Wolności”, 

który planujemy zorganizować 17 listopada. Pan Mieczysław, będzie jednym z bo-

haterów naszego spotkania, gdzie opowie nam o swoich perypetiach wojennych. 

Oby tylko dopisało zdrowie! Pan ma 92 lata 

 

    



WSPOMNIENIA Z WAKACJI  8 września 2014 
Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej "OKATiK" spotkał się po waka-
cjach, 8 września 2014 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy WSG w Byd-
goszczy, by powspominać swoje przeżycia wakacyjne. Klub był organizatorem 6 
spacerów i wycieczek po naszym województwie. Nic też dziwnego, że wspomnień 
nie zabrakło i jak zwykle brakowało czasu.  
 

   
 
 

   
 
Miłą niespodziankę sprawiły nam WTZ "Mega-Art". Opowiedzieli nam o swoich suk-
cesach i podróżach wakacyjnych  a na koniec uroczyście przekazali naszemu klu-
bowi piękny obraz zachodzącego słońca. Obraz namalowany przez jednego z 
uczestników WTZ. Będzie on wisiał w siedzibie naszego Okręgu.  
Spotkanie rozpoczęliśmy zwiedzaniem Muzeum Fotografii, które mieści się w sie-
dzibie APK, gdzie przewodnik barwnie opowiadał naszym uczestnikom o tajnikach 
fotografii.  
 
 
 



   
 
 

       
 
Nie zabrakło również kawy i ciasteczek zafundowanych przez gospodarzy.  
Dziękujemy za miłe przyjęcie. W spotkaniu uczestniczyło 37 osób. 
 

 



  

Wrzesień 

Narodowe Czytanie 

Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tade-

usza” Adama Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony akcji, w całej 

Polsce czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry. Odkrywaliśmy piękno, ale też ciętość 

Fredrowskiego języka, mądrość i aktualność jego diagnoz. 

 

W tym roku, 6 września, czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Narodowe 

Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w pier-

siach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. 

    

Zaproszenie do Narodowego czytania dostaliśmy od samego prezydenta Bydgosz-

czy, pana Rafała Bruskiego. Skorzystaliśmy więc z zaproszenia i czytaliśmy na Wy-

spie Młyńskiej: Krysia Skiera (pismem punktowym z wielkiej brajlowskiej księgi) i 

Marlena Lewandowska. Potem zostały również zaproszone przez K-PCK do czyta-

nia „Potopu” przy naszej, bydgoskiej fontannie Potop. 



KORONOWO 18 SIERPNIA 2014 

 

Na ten poniedziałek czekałam wyjątkowo niecierpliwie. Miałam dostać gości. Ponie-

waż mieszkam w Koronowie, a moi przyjaciele z Klubu „Okatik” wybrali to miastecz-

ko na miejsce swego kolejnego spaceru, miałam być gospodynią. 

Pierwszymi gośćmi byli Basia i Rysiu z Inowrocławia, którzy przyjechali wcześniej. 

Następnie razem powitaliśmy dużą grupę, która dotarła PKS-em z Bydgoszczy. 

Było nas łącznie 24 osoby. 

       Po powitaniu pierwsze kroki skierowaliśmy do Biblioteki Pedagogicznej, aby 

obejrzeć piękną wystawę etnograficzną, poświęconą 200- letniej rocznicy urodzin 

Oskara Kolberga. Tam czekała już na nas koleżanka Ania, także mieszkanka Koro-

nowa. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy opowiadania Pani Dyrektor biblioteki 

i oglądaliśmy unikatowe eksponaty. 

  
        

Następnie był pyszny obiadek w restauracji „Rampa”. Na deser zafundowaliśmy so-

bie lody w sąsiednim centrum handlowym. Po małym odpoczynku ruszyliśmy na 

dalszy spacer. Droga wiodła wśród zakamarków miasteczka. Mijaliśmy między in-

nymi posążek Królewskiego Pawia i synagogę żydowską, która jest obecnie w re-

moncie. Kolejnym punktem była wizyta w Izbie Pamięci. Wysłuchaliśmy ciekawych 

słów pana Grzegorza Myka. Niektórzy uczestnicy zakupili pamiątki. Kontynuując 

spacer dotarliśmy do miejsca upamiętniającego Bitwę pod Koronowem z Krzyżaka-

mi. Ostatnim punktem wycieczki, prawdopodobnie najważniejszym był pobyt w ko-

ronowskiej Bazylice Mniejszej. Odchodzący za dwa dni na emeryturę proboszcz w 

pięknych słowach przybliżył nam historię Cystersów, którzy byli budowniczymi tego 



pięknego, zabytkowego kościoła. Na koniec oddaliśmy hołd Relikwiom Św. Jana 

Pawła, które znajdują się w bocznym ołtarzu. 

 

 
 

 
       Nasz spacer dobiegł końca. Teraz wystarczyło tylko dotrzeć do dworca PKS-u, 

a tam właśnie odjeżdżał autobus do Bydgoszczy. Chciałam jeszcze nadmienić, że 

wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami, które otrzymałam w 

Gminnym Biurze Promocji. I co najważniejsze! Wszyscy odjechali zadowoleni. 

( Aniela Siedlecka) 



4 SIERPNIA - SPACER PO NAKLE 

 

W ramach wakacyjnych spotkań grupa 16 osobowa z Klubu “OKATiK” przyjechała 

odwiedzić gościnną ziemię nakielską. 

Powiat nakielski to dwie malownicze krainy historyczne: Krajna i Pałuki, które dzieli 

rzeka Noteć. 

To doskonałe miejsce dla osób szukających ciszy i spokoju, a także niezapomnia-

nych wrażeń, ukazujące w pełni walory przyrodniczo-krajobrazowe. Jego architekto-

niczne perły i zabytki, a także wspaniałych mieszkańców, którzy są największym 

skarbem naszej małej ojczyzny. 

Osobom lubiącym aktywne spędzanie czasu Nakło oferuje atrakcyjne szlaki wodne, 

rowerowe i piesze oraz kompleksy sportowe. Na miłośników historii i architektury 

czekają liczne zespoły pałacowo-parkowe oraz zabytki sakralne. 

 

  
 

Po serdecznym powitaniu całej grupy przez Zarząd Koła PZN w Nakle i poczęstun-

ku w biurze Koła, udaliśmy się spacerkiem po Nakle oglądając obiekty godne zwie-

dzania: 

- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – otwartego 3.05.1990r. 

- Nakielski Dom Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego oraz Studio Radio – Nakło, 

w którym nagrano krótki reportaż z kilkoma uczestnikami naszego spaceru. 

Będąc w tej części miasta idąc parkiem Sobieskiego obejrzeliśmy pływalnię krytą i 

głaz narzutowy. 



 
 

 
Głodni i już nieco zmęczeni upałem zjedliśmy obiad w restauracji. Po odpoczynku 

ruszyliśmy dalej spacerować ulicami Nakła, oglądając Rynek z fontanną – Kaszte-

lanką oraz Pomnik Wdzięczności Wojsku Polskiemu. 

Po aktywnie spędzonym razem dniu, czas było się pożegnać. Miło było widzieć za-

dowolone twarze wsiadające do autobusu i  machające na pożegnanie miastu, które 

uzyskało prawa miejskie w 1299 roku od samego Władysława Łokietka. 

(Halina Maćkowska) 



SPACER  PO  BYDGOSZCZY 
 

21 lipca br. 12 osobowa grupa najwytrwalszych osób /w tym 1 uczestnik z Domu 
Pomocy Społecznej: ”Promień Życia” z przewodniczką/ wybrała się w upale na spa-
cer po Bydgoszczy. Z siedziby PZN wyruszyliśmy autobusem miejskim do Dworca 
PKP, aby stwierdzić  czy to prawda, co piszą gazety, że :”dworzec  rozbierają do 
naga.” Tak, to jest fakt. Pozostał tylko gruz, a obok ustawiono tymczasowy barak z 
30 kontenerów z kasami i poczekalnią. W sierpniu br. rozpocznie się budowa od 
podstaw nowego gmachu. I tak XIX- wieczny dworzec, odbudowany po 1915 r./po 
pożarze/,modernizowany, z którego pierwsze pociągi jeździły do Nakła, zniknął z 
pejzażu miasta. 

 
 
Następnie z okien tramwaju wypatrywaliśmy   Akademickiej Przestrzeni  Kulturalnej 
przy Wyższej Szkole Gospodarki , w której odbędzie się spotkanie OKATiKA  pod-
sumowujące tegoroczne wakacje. W tym budynku  XIX-wiecznej wozowni  mieści 
się  m in. Muzeum Fotografii, Galeria: ”Nad Brdą” i „Debiut”, Centrum Kultury Me-
dialnej, Sala widowiskowa. 
Dotarliśmy do przystanku przy Operze i udaliśmy się na spacer w dół pod  Mosty 
Solidarności, które spinają brzegi  dwóch  rzek: Brdy i Młynówki. Tam  przypadkowo 
spotkaliśmy przewodnika turystycznego-wolontariusza, który chętnie opowiedział 
nam o tym miejscu. Mosty zbudowano w 1840 r. Kolejno otrzymywały różne na-
zwy/m.in. Marszałka Focha, Czerwonej Armii/.Były ważnym połączeniem  Bydgosz-
czy z Berlinem. W czasie II wojny światowej zburzone, zostały odbudowane jako 
pierwsze po wojnie. Obecnie są to dwa pasma drogowe i jedno tramwajowe. 
Idąc wzdłuż Brdy dotarliśmy do budynku Opery Nova. Jest to jeden z najnowocze-
śniejszych i  wszechstronnych teatrów muzycznych. Składa się z trzech koncen-
trycznych kręgów.  W pierwszym mieści się duża sala na 803 miejsca. Jest tam do-
skonała akustyka, scena obrotowa, zapadnia, urządzenia techniczne sterowane 
komputerowo, przestronne foyer. W drugim kręgu mieści się: administracja, garde-



roba, sala prób, w trzecim : Centrum Kongresowe,    Dział Promocji  i Obsługi Wi-
dzów, Restauracja Maestra. Od 1994 r. odbywa się tu Bydgoski Festiwal Operowy.  
Wystawiane są dzieła operowe, baletowe, operetki, musicale, koncerty i widowiska. 
W czasie tegorocznych wakacji ogromnym powodzeniem cieszy się cykl koncertów 
plenerowych  w Amfiteatrze Opery: „Rzeka Muzyki”. Artyści  występują na zabytko-
wym statku :”Jantar”. 

      
 
Dalej nasz szlak wiódł przez Wyspę Młyńską, gdzie podziwialiśmy: Most Miłości, 
Kładkę Wenecji/ na nich kłódki/, Most Młyński oraz przyległe budynki muzeów: 
1.Biały Spichrz-Muzeum Archeologiczne 
2.Europejskie Centrum Pieniądza i Mennica 
3.Postument z globem  ziemskim  upamiętniający 18 południk 
4.Czerwony Spichrz-Galeria Sztuki Nowoczesnej 
5.Dom Leona WYCZÓŁKOWSKEGO 
6. Młyny Rothera 
Oglądaliśmy marinę wraz  z przystanią i hotelem, nabrzeże cumownicze dla jach-
tów, jazy, łąkę rekreacyjną, plażę miejską, plac zabaw dla dzieci. Dzięki rewitalizacji 
w latach 2005-2012 wyspa jest symbolem symbiozy miasta z rzekami i kanałami. 
Opuszczając  ją kierowaliśmy się na Stary Ryne , nietypowo przez budynek Urzędu 
Miasta/remonty dróg/. Wstąpiliśmy do Bydgoskiego Centrum Informacji, gdzie moż-
na nabyć  foldery, mapy, informatory o Bydgoszczy i okolicach oraz pamiątki. Można 
też  wypożyczyć  rowery i zwiedzać. 
Następnie udaliśmy się do Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, by zapoznać 
się z wystawą gobelinów  oraz  dziełami twórców ludowych . W tej artystycznej sce-
nerii  przygotowany był dla nas poczęstunek: pyszne  drożdżówki i kawa.  



Tu podzieliliśmy się wrażeniami ze spaceru i pożegnaliśmy z placówką jako ostatni 
goście, gdyż przenosi się ona do wyremontowanego budynku Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Kultury przy Placu Kościeleckich. 
 

    
 
Chętni  odwiedzili    też  Wypożyczalnię  MULTIMEDIA 39/ ul. Długa  39/ przy Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Można tu wypożyczać : Audiobooki /CD, 
MC,MP3/. Muzykę/CD/, Filmy i koncerty/DVD/ z bezpłatnym dowozem dla osób nie-
pełnosprawnych m.in. dla niewidomych. 
 

 
 
Wszyscy przekonaliśmy się , że warto organizować takie spacery. Ze zdumieniem 
odkrywaliśmy , jak miasto dynamicznie się rozwija i zaskakuje coraz większą ilością 
ciekawych i magicznych miejsc.  

(Marlena Lewandowska) 



Pałuki dotykiem oglądane 

Wyruszyliśmy 10 lipca rano, Busem (30 osobowym) z Bydgoszczy, kierując się do 

Kcyni, gdzie czekano na nas w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki. Pani Renata 

Gaj-Kowalska oprowadziła nas po pięknym parku w koło Domu Kultury, gdzie od-

bywał się plener rzeźbiarski. Zapach drewna i dźwięki pił przykuły naszą uwagę. By-

ła to prawdziwa niespodzianka – zobaczyć artystów przy pracy, porozmawiać z nimi 

i pooglądać dotykiem ich dzieła. Później zapoznaliśmy się z kulturą i folklorem Pa-

łuk. Mogliśmy poznać ludowe ozdoby wykonane w tamtejszej pracowni a także do-

tknąć – przymierzyć strój Pałucki. Bardzo ciekawe spotkanie skończyliśmy zwiedza-

jąc wystawę prac miejscowego rzeźbiarza.  Nasz przewodnik, pan Wojciech Sobo-

lewski oprowadził nas również po Kościele w Kcyni, który słynie z obrazu „Ukrzyżo-

wanego”.  

    

Dalsza droga po Pałukach poprowadziła nas do Żnina, gdzie czekał na nas posiłek i 

zwiedzanie Muzeum Ziemi Pałuckiej, a dla chętnych stara Baszta. 

.     



Potem czekała już Wenecja. Ruiny Zamku z opowieściami o Diable Weneckim 

przedstawiła nam przewodniczka – Zofia, która wspólnie z panem Wojtkiem barw-

nymi opowiadaniami pomagała zwiedzić Pałuki i poznać wiele ciekawych historii. 

    

Jeszcze tylko Gąsawa z przepięknym kościółkiem, po którym oprowadził nas sam 

proboszcz tamtejszej parafii i na zakończenie Marcinkowo Górne z Pomnikiem 

Leszka Białego, gdzie zakończyliśmy zwiedzanie przy kawie i placku w uroczym 

Dworku. Została już tylko droga powrotna wiodąca przez Łabiszyn.  

    

Całodzienny wyjazd po Pałukach pełen wrażeń i pozytywnych emocji.  

 



7 LIPCA INOWROCŁAW 
 
Pierwszym wakacyjnym spacerkiem był wyjazd do Inowrocławia. To młodzi espe-
rantyści zaprosili nas i zapewnili zwiedzanie (również w międzynarodowym języku 
esperanto). Przywitali nas przy symbolicznym dla Inowrocławia pomniku „Pawia” i 
powędrowaliśmy ścieżkami sanatoryjnymi do Solanek, Ogrodów Zmysłu, Pijalni 
Wód i Parku Jana Pawła II. 

   
 
Podziwialiśmy te piękne miasto w upale, prawie 30 stopniowym. W zaciszu inowro-
cławskiego Parku czuliśmy się jednak wyśmienicie. Najtrudniejsza okazała się po-
dróż autobusem, ale to i tak nic w porównaniu do tego jak sympatycznie spędziliśmy 
czas i pierwszy wakacyjny spacer OKATiKa. 
 

        
 
Nie była to duża grupa – 8 osób, dołączyli do nas jeszcze Ulka i Rysiu Piskor  z 
Inowrocławia i dwójka młodych esperantystów, którzy przygotowali sporo ciekawych 
informacji o mieście, które na język esperanto (na żywo)  tłumaczyła Ela. Władzia z 
Halinka natomiast, podjęły się opracowanie tego w formie informatora o Inowrocła-
wiu w języku esperanto. Może następny wyjazd zainteresuje więcej esperantystów? 
 



                                                                          
Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Bydgoszcz   

III SPOTKANIE INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE W RAMACH PROGRAMU  
„OKATiK DLA NIEWIDOMYCH” 10 czerwca 

 
POZNAJEMY HISTORIĘ KANAŁU BYDGOSKIEGO 

      
      Dzień zapowiadał się bardzo gorący (ponad 30 stopni), ale to nie zniechęciło 
nas do przyjazdu (przyjścia), by poznać historię Kanału Bydgoskiego. Spotkanie 
rozpoczęło się przy nowo rewitalizowanej śluzie trapezowej. Był z nami przewodnik, 
który już niejeden raz spotykał się z naszym środowiskiem i potrafi „malować nam 
obrazy słowem”, pan Wojciech Sobolewski, a także Dyrektor Muzeum Kanału Byd-
goskiego pan Tomasz Izajasz. Ma On również bezmiar wiadomości dotyczącej 240 
letniej historii Kanału Bydgoskiego, którą starał się nam przekazać.  
 

 
 
Ruszyliśmy spacerkiem wzdłuż Kanału, cały czas wsłuchując się w jego historię. Po 
drodze oglądaliśmy śluzy. Pierwszą przerwę zrobiliśmy sobie w restauracji „Przy IV 
śluzie”, gdzie czekała na nas kawa, drożdżówki i zimna woda z cytryną. Były nawet 
orzeźwiające owoce. Oj, potrzebne było to ochłodzenie! 
Nasz przewodnik wprowadził nas w kolejne ciekawe historie,  które słuchaliśmy z 
zaciekawieniem. Po chwili odpoczynku ruszyliśmy  na dalszy spacer wzdłuż starego 
Kanału, który poprowadził nas do Muzeum Kanału Bydgoskiego. 
 



Tam pan Dyrektor wyjaśnił nam (namacalnie) na makiecie działanie nietypowej, je-
dynej na świecie śluzy trapezowej, którą mieliśmy przyjemność oglądać. 
  

    
 

 
 

Na koniec oglądaliśmy bardzo ciekawe historyczne zdjęcia Kanału. Każdy uczest-
nik  otrzymał w prezencie gazetkę „Wodniak bydgoski". Było to bardzo ciekawe spo-
tkanie, które pozwoliło nam uczcić Rok Kanału Bydgoskiego obchodzonego w tym 
roku w naszym mieście. Obiecaliśmy powracać na ten urokliwy zakątek miasta!  
 

        
 
W drodze powstało sporo ciekawych zdjęć, będzie co wspominać! 

koordynator programu Aniela Siedlecka       (zdjęcia Marian Cyzman) 



16. WOJEWÓDZKI  PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY  ARS 2014 
 22.05-24.05. ŚWIECIE n. Wisłą 
 
Komisja oceniająca po wysłuchaniu 41 zespołów i 6 solistów i 2 duetu postanowiła 
zakwalifikować do Ogólnopolskiego Przeglądu ARS’2014  również Janusza Kamiń-
skiego z naszego „Teatru Wspólnego”. 
Janusz zdecydował się wziąć udział w przeglądzie w ostatniej chwili, kiedy to nasz 
„Teatr Wspólny” musiał zrezygnować z zespołowej prezentacji Tuwima. 5 osób (w 
12-osobowym zespole), nie miało możliwości uczestniczenia, czy samodzielnego 
dojazdu do Świecie, a na uzyskanie samochodu nie mieliśmy szans. Gratulujemy 
Januszowi za „uratowanie honoru”  i życzymy dalszych sukcesów !!! 
 
26 maja  - Ostatnie spotkanie majowe. Spotkała się sekcja plastyczna i podsumo-
wała warsztaty, które zorganizowaliśmy w Kobylnikach. Uczestnicy warsztatów byli 
zadowoleni z tematyki prowadzonych zajęć, a także z metodyki zaproponowanej 
przez p. Krystynę Wulert i Waldemara Zyśka. Nie zabrakło również pozytywnych 
opinii o naszym muzyku Romku Blei, który z zespołem „Folkrom” stworzył niezapo-
mniany klimat podczas naszego trzydniowego spotkania. Plastycy podarowali do 
siedziby naszego Klubu, swój obraz stworzony podczas warsztatów. 
 

 
 
22 maja  - Spotkanie w Klubie Polskiej Książki z niewidomym pisarzem Tomaszem 
Wandzlem poprowadziła wiceprezes Koła Powiatowego PZN w Bydgoszczy Krysty-
na Skiera. Zachęcała ona wszystkich nie tylko do czytania (słuchania nagranych po-
zycji książkowych tego autora), ale również do spotkania i porozmawiania o jego 
drodze życiowej i twórczej aktywności.  



 
19 maja – W Klubie Seniora kolejne imieniny. Spotkało się pięć solenizantów, którzy 
przygotowali prawdziwe niespodzianki kulinarne. Spotkania te cieszą się coraz 
większym powodzeniem – gości nie brakowało, tylko miejsc – które szybciutko 
przygotowywały Lilka i Nina. Na naszym spotkaniu zawitała pani Ewa Dąbrowska – 
redaktorka Polskiego Radia PIK, która chciała porozmawiać z aktorami „Teatru 
Wspólnego” o wczorajszym przedstawieniu. Miło nam było również gościć ks. Piotra 
Buczkowskiego i panią dyrektor okręgu Anię Kruczkowską 
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18 maja – „ Cud miłości - drogą do świętości”- program poświęcony św. Ja-
nowi Pawłowi II (Parafia św. Antoniego z Padwy), godz. 15:00 (Teatr Wspólny). 
Sztuka została oparta na tekstach Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Nie zabrakło w 
niej odniesienia do dzieła „Profile Cyrenejczyka”, czy encykliki „Dives in misericor-
dia” (o Bożym Miłosierdziu).  
 

   
 

    



 

 



W przedstawieniu znalazły się także wiersze z najnowszego tomiku poezji religijnej 
Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki pt. „Pod skrzydłami Rafała Archanioła”. Ks. Piotr 
Buczkowski  (diecezjalny duszpasterz) wskazał na znaczenie Miłosierdzia Bożego w 
odniesieniu do osób niewidomych i słabo widzących.  
 
http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/index.php/component/content/article/34-
aktualnoci/2751-majowka-niewidomych 
 
http://www.katolik.pl/kai,14.html 
 
http://www.radiopik.pl/6,15516,cud-milosci-droga-do-swietosci-spektakl-muzyczny 
 
http://poczta.o2.pl/?sid=yHouSei01VIlof02ZL1bZGbZ8acjqfMJ5hLJRNNNOfMJ5hLJ
SNomVhpTjN#IDAKP1RE 
Majówka to oprócz programu poetycko-muzycznego wspólna Eucharystia, gdzie 
Klub OKATiK przygotował dary ołtarza, a Duszpasterstwo Niewidomych czytania i 
modlitwę powszechną. Wszyscy  włączyli się w uroczystości i pełne zaangażowanie 
było widać na każdym miejscu. 
 

    
 

    

http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/index.php/component/content/article/34-aktualnoci/2751-majowka-niewidomych
http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/index.php/component/content/article/34-aktualnoci/2751-majowka-niewidomych
http://www.katolik.pl/kai,14.html
http://www.radiopik.pl/6,15516,cud-milosci-droga-do-swietosci-spektakl-muzyczny
http://poczta.o2.pl/?sid=yHouSei01VIlof02ZL1bZGbZ8acjqfMJ5hLJRNNNOfMJ5hLJSNomVhpTjN#IDAKP1RE
http://poczta.o2.pl/?sid=yHouSei01VIlof02ZL1bZGbZ8acjqfMJ5hLJRNNNOfMJ5hLJSNomVhpTjN#IDAKP1RE


 
Było też spotkanie przy stole, prezentacja twórczości warsztatów terapii zajęciowej 
oraz nabożeństwo majowe. Organizatorami już dziewiątej majówki byli: Polski Zwią-
zek Niewidomych (Koło Powiatowe), Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kultu-
ralnej OKATiK oraz Duszpasterstwo Niewidomych Diecezji Bydgoskiej. 
 

 

12 maja „Drzwi otwarte w Bibliotece Uniwersyteckiej 

Długo czekaliśmy, jednak się udało. Mogliśmy zwiedzić nowo oddaną Bibliotekę 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. K. Szymanowskiego 3. 
Grupa ponad dwudziestoosobowa zebrała się w PZN i wspólnie wyruszyliśmy na 
zwiedzanie. Czekały już na nas dwie panie, które oprowadziły nas po tym olbrzymim 
i pięknie prezentującym się gmachu.  Opowiadając szczegółowo o zbiorach, możli-
wości wypożyczeń i dostępności biblioteki starały się odpowiedzieć na wszystkie, 
przez nas zadawane pytania. Pełnomocnik d.s. osób niepełnosprawnych, pan Ra-
dosław Cichański przybliżył nam także, jak osoby niewidome i niedowidzące mogą 
korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Przedstawił stanowiska pracy indywidualnej dla 
osób z dysfunkcją wzroku w wydzielonych pomieszczeniach, wyposażonych w spe-
cjalistyczny sprzęt komputerowy . Nam spodobało się to, że jest wolny dostęp do 
półek /150 tys. woluminów/, kolorowe oznaczenia poszczególnych działów, duże 
napisy oraz GALERIA SZTUKI, a drzwi do pomieszczeń oznaczone tabliczkami z 
pismem punktowym. Dzięki naszej wizycie pracownicy mogli przekonać się, czy bi-
blioteka jest dobrze przystosowana dla naszego środowiska , a co należałoby udo-
skonalić."   



    

 
 
PRZEZ INTEGRACJĘ UCZYMY SIĘ TOLERANCJI   
Warsztaty artystyczne w KOBYLNIKACH ( 5-7 maja) 
 
5 maja TROCHĘ  INNY „DZIEŃ EUROPY” 

 

 



5-7 maja - W zespole Pałacowo-Parkowym w Kobylnikach koło Kruszwicy osoby 
niewidome i niedowidzące uczestniczyły w trzydniowych warsztatach artystycznych 
pod hasłem „Przez Integrację uczymy się tolerancji". Głównym organizatorem był 
Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK" działający w Okręgu 
Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych.  

Zarówno data wydarzenia jak i tematyka nie zostały wybrane przypadkowo. Piątego 
maja obchodzi się w Radzie Europy - Dzień Europy, który jest też celebracją Dnia 
Integracji Europejskiej, Tolerancji oraz Praw Człowieka.  Jest to również  Dzień 
Godności Osób Niepełnosprawnych. Był to swoisty manifest tolerancji i praw-
dziwej integracji. A wszystko w radosnej atmosferze.  

 

Miło nam było, że w uroczystościach 5 maja wzięła udział, kandydatka do Parla-
mentu Europejskiego i przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego z naszego województwa, pani Elżbieta Krzyżanowska, 
a także wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki pani Ewa Krupa. Nie 
zabrakło również władz lokalnych: burmistrza Kruszwicy, pana Dariusza Witczaka i 
przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Stannego.  

W uroczystościach uczestniczył również duszpasterz niewidomych diecezji bydgo-
skiej, ks. Piotr Buczkowski  i przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji.  



 

Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej  osoby niewidome i 
niedowidzące obchodziły tak uroczyście, w naszym środowisku,  po raz pierwszy. 
Celebrację tego dnia  rozpoczęliśmy  już w drodze do Kobylnik. Artyści zatrzymali 
się w Inowrocławiu, by w Bibliotece Miejskiej (w Białym Saloniku) o godz. 11:00 
przedstawić program poetycko-muzyczny przygotowany na kanonizację św. Jana 
Pawła II „Cud miłości drogą do świętości”.  

 



   

http://www.strefaimprez.pl/inowroclaw/cud-milosci-droga-do-swietosci-208246 

http://inowroclaw.naszemiasto.pl/imprezy/cud-milosci-droga-do-
swietosci,1110276,t,id.html 

http://www.inowroclaw.pl/aktualnosc-2-6319-
Muzyczne_przedstawienie_o_Janie_Pawle_II.html 

http://www.kujawskopomorski.pzn.org.pl/?a=aktualnosci 

Następnie grupa pojechała do Kobylnik, gdzie rozpoczęły się przygotowania do roz-
poczęcia warsztatów i popołudniowych uroczystości.  

Część uczestników odwiedziła również Kruszwicę, gdzie korzystając z ładnej pogo-
dy zaprezentował się zespół „Taniec w kręgu” uczestniczący w naszym wyjeździe. 
Podczas uroczystości w Kobylnikach wystąpił również „Teatr Wspólny” z Klubu 
„OKATiK", Klub „Esperanta Amiko", który obchodził swój mały jubileusz (dziesięcio-
lecie istnienia), także artysta Waldemar Zyśk (prowadzący grupę plastyczną pod-
czas warsztatów). Nie zabrakło również prezentacji twórczości  osób niewidomych i 
niedowidzących zrzeszonych w Klubie „OKATiK”. Całość programu Polski Związek 
Niewidomych zrealizował dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i PFRON.  

 

http://www.strefaimprez.pl/inowroclaw/cud-milosci-droga-do-swietosci-208246
http://inowroclaw.naszemiasto.pl/imprezy/cud-milosci-droga-do-swietosci,1110276,t,id.html
http://inowroclaw.naszemiasto.pl/imprezy/cud-milosci-droga-do-swietosci,1110276,t,id.html
http://www.inowroclaw.pl/aktualnosc-2-6319-Muzyczne_przedstawienie_o_Janie_Pawle_II.html
http://www.inowroclaw.pl/aktualnosc-2-6319-Muzyczne_przedstawienie_o_Janie_Pawle_II.html
http://www.kujawskopomorski.pzn.org.pl/?a=aktualnosci


Warsztaty, które odbywały się również w ramach tego programu  i trwały trzy dni, 
przyniosły duże korzyści dla osób, które chcą traktować swoją twórczość nie tylko 
jako formę rehabilitacji. Konsultacje recytatorskie, wspólne prace plastyczne, czy 
śpiewy przy akompaniamencie akordeonu zaowocowały nowymi inspiracjami i po-
mysłami twórczymi. Szkoda tylko, że trwały tak krótko. 

 .  

Specjalne podziękowania kierujemy do kierownictwa Zespołu Pałacowo-Parkowego, 
który przyjął nas bardzo gościnnie i serdecznie. Nie szczędził starań, by każdy z nas 
czuł się tu wyjątkowo. Zapewnił nam dodatkowe atrakcje podczas naszego pobytu, 
jak chociażby przejażdżkę bryczką po parku, czy ognisko przy suto zastawionym 
stole i niezapomniany klimat: śpiewających ptaków  i kwitnącego bzami nadgoplań-
skiego parku. 

 



28 kwietnia spotkaliśmy się w Klubie na spotkaniu, już poświątecznym. Wcześniej 
nie mieliśmy czasu na wspólne świętowanie. Było to jednocześnie podsumowanie 
dotychczasowych działań i plany na przyszłość. Czeka nas duże wezwanie – wyjazd 
do Kobylnik na trzydniowe warsztaty artystyczne. Zbieramy więc siły i pomysły. 
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14 kwietnia  

WSPÓLNE SPOTKANIA INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE W KLUBIE „OKATiK” 
 
Urodziny Miasta Bydgoszczy, ogłoszenie konkursu „ Moje miasto w różnych 
porach roku ”, kiermasz świąteczny 
 
Dużo się działo tego dnia! 

Rozpoczęliśmy go próbami, już po godzinie ósmej rano. Potem w naszej ka-
plicy odbyły się rekolekcje, jako że zaczął się Wielki Tydzień. W hollu trwały przygo-
towania do kiermaszu, na którym prezentowały się nasze Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej „Victoria” i „Maga-Art.”. Przybył też „Dąb” z Białych Błot i prace naszych 
członków „OKATiK-a”. 

 
 

    



 
Było co oglądać, podziwiać i wzajemnie wymieniać się doświadczeniami. Zaintere-
sowanie prezentowanymi pracami było duże. Cieszymy się, że wszyscy skorzystali 
z zaproszenia. Po godzinnym zwiedzaniu, posileniu się ciepłą zupką, która czekała 
w stołówce rozpoczęliśmy główne uroczystości związane z „Urodzinami Miasta 
Bydgoszczy”, których organizatorem i inicjatorem była Helena Skonieczka. Było to 
pierwsze spotkanie organizowane w ramach cyklu „OKATiK dla niewidomych”, który 
realizujemy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy. 
 

     
 
Spotkanie uroczyście otworzył dr Stefan Pastuszewski – przedstawiciel rady 

miasta, były prezydent i aktywny działacz w środowisku bydgoskim. Zapoznał on 
uczestników spotkania z historią i tradycjami  naszego grodu, a także zachęcił do 
uczestniczenia w imprezach kulturalnych przygotowywanych w związku z tymi uro-
czystościami. Oficjalną część zakończyliśmy wysłuchaniem hejnału Bydgoszczy i 
ogłoszeniem konkursu „Moje miasto w różnych porach roku”. Podsumowaniem tej 
części spotkania, organizowanego w ramach programu „OKATiK dla niewidomych”, 
było wystąpienie nowej pani dyrektor naszego okręgu Anny Kruczkowskiej. Składa-
jąc życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych zachęciła ona do udziału 
w różnych formach rehabilitacyjnych naszego okręgu, a także do obejrzenia pro-
gramu „Cud miłości drogą do świętości” przygotowanego przez „Teatr Wspólny”. 

 

 



Oficjalnie program ten zaprezentujemy podczas drugiego naszego spotkania z 
cyklu „OKATiK dla niewidomych”, które odbędzie się podczas majówki w parafii św. 
Antoniego z Padwy. Będą to urodziny naszego, już świętego Jana Pawła II. Zapra-
szamy serdecznie na to spotkanie, które rozpoczniemy w kościele przy ul. Głuchej 
18 maja o godzinie 15-tej. Jeszcze wcześniej (5 maja) program ten zaprezentujemy 
w Inowrocławiu w Bibliotece Powiatowej. 

 

   
 

 
 
7 kwietnia - Klub Esperanta Amiko  - spotkanie w Miejskim Centrum Kultury tym ra-
zem poprowadziła Julita Kurek. Wprowadziła nas ona w świat Antoniego Grabow-
skiego, który był tłumaczem na język esperanto wielu utworów i znanych dzieł lite-
rackich. Spotkanie bardzo ciekawe. Julita zaskoczyła nas piękną recytacją i boga-
tymi wiadomościami, które bardzo starannie przygotowała. 



 

    
 
31 marca i 7 kwietnia  dalszy ciąg prób „Teatru Wspólnego” – udało się nam dojść 
do porozumienia i próby odbywają się teraz w siedzibie Koła Powiatowego (po 
15:00, kiedy zamknięte jest już biuro ).  
 
Jesteśmy coraz bliżej finału, ale też trema coraz większa 
 

    



 

 
 
 

24 marca – Klub Polskiej Książki  - spotkanie z Januszem Kamińskim z Białego Bo-

ru koło Grudziądza. Janusz przedstawił swój monodram przygotowany z różnych 

utworów.  Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem tego programu, który trwał bli-

sko pół godziny i stworzył niepowtarzalny nastrój. Szkoda, że zasłuchani w poezji 

zapomnieliśmy o zrobieniu kilku zdjęć. 

 

17 marca – sekcja red.-lit (próby  „Teatru Wspólnego”) Pracujemy nad nowym pro-

gramem z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Próby idą na całego spo-

tykamy się systematycznie i pracujemy nad tekstami. Tylko ciasno nam na próby 

sytuacyjne 

15 marca – Uczestniczyliśmy w podsumowaniu Ogólnopolskiego Konkursu „O laur 

seniora”. Nasz Klub zdobył nagrodę za zeszłoroczną działalność. Wręczył ją, naszej 

przewodniczącej- Halinie Maćkowskiej,  prezes OSKS. Dostaliśmy także nagrody 

książkowe, które przekazał nam prezydent Jan Szopiński i wicewojewoda – Zbi-

gniew Ostrowski. W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca Komisji Kultu-

ry Sejmiku Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Elżbieta Krzyża-

nowska. 



     

Program całego spotkania był bardzo bogaty: wykład, program artystyczny, a także 

obrady Semiku Seniorów, podczas którego zapadło kilka ważnych decyzji. 

 

13 marca  - Poranek dla seniorów w Filharmonii Pomorskiej „Perkusyjne rozmaito-

ści”.  Wieczorem czekało nas jeszcze jedno spotkanie, tym razem w Domu Kultury 

„Modraczek”, gdzie w kawiarni literackiej swoje spotkanie z nowym tomikiem poezji 

miała Barbara Jendrzejewska. W muzyczny nastrój wprowadziła Małgosia 

Mówińska-Zyśk. 

    



 

 
10 marca – „Co nam zostało z tych lat”, było to trzecie integracyjne spotkanie, 
zainicjowane przez Marlenę Lewandowską, która z wdziękiem i wspaniałą inwencją 
poprowadziła.  

    

Połączyliśmy wspomnienia:( i te dobre i te złe) - z wystawą pamiątek z tamtych lat. 
Okazało się, że jeszcze sporo mamy do przekazania następnym pokoleniom.   



 

Zebrało się sporo eksponatów i każdy chętny mógł opowiedzieć swoje wspomnienia 
prezentując przyniesione pamiątki. 

 

Czasu jak zwykle, brakowało - ale były też życzenia z okazji Dnia Kobiet (czerwony 
goździk i rajstopy). No i na zakończenie: kawa w szklankach ze szneką (z glancem). 



4 marca – Jedziemy na kolejne spotkanie z naszym „Teatrem wspólnym”. Zaprosił 
nas WTZ „Dąb” w Białych Błotach. Miłym zaskoczeniem było, gdy przywitano nas 
wierszem o wiośnie z tomiku „Ślad niewidomego przyjaciela”.  
Nasza grupa była trochę spięta, ale trema szybko minęła widząc zasłuchanych w 
poezji uczestników.  
 

 
 

      
 
Nie spodziewaliśmy się tak sympatycznego przyjęcia i z prawdziwą przyjemnością 
po koncercie zwiedzaliśmy wszystkie pracownie podziwiając prace uczestników. By-
ło to pierwsze, ale mamy nadzieje, że nie ostatnie nasze spotkanie w Białych Bło-
tach 
 



 

3 marca - Poniedziałek od rana w biegu: Próba zespołu, potem spotkanie w Klubie 

– nasze „Imieniny miesiąca” tym razem zorganizowaliśmy je na Krasińskiego i połą-

czyliśmy z pokazem sprzętu. Nina i Lilka z Marianem zaangażowali się mocno i 

wszystko było przygotowane „na medal”, nawet pyszne ciasto własnego wypieku. 

Nasi solenizanci i jubilaci – myślę, że byli zadowoleni.  

 



 

Spotkaniu towarzyszył nam również pokaz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niewi-

domych i niedowidzących zorganizowany specjalnie dla naszego Klubu przez Dział 

Rehabilitacji. Zainteresowanie było spore i każdy znalazł coś dla siebie. 

 

 



 
Potem  przespacerowaliśmy do MCK na kolejne spotkanie, tym razem było to spo-
tkanie w Klubie „Esperanta Amiko”, który spotyka się regularnie w pierwsze ponie-

działki każdego miesiąca. 
 

  
Tutaj już zapachniało „kobiecym świętem”.  
Koncert w wykonaniu Małgosi, kawa i tulipanki dla każdej z pań od zarządu był mi-
łym akcentem. Tio estis tre simpatia. 
 

 



 
27 lutego  - Poranek dla seniorów w Filharmonii Pomorskiej „Filmowy poranek z 

gwiazdą (Olgą Bończyk)”. Bardzo miłe spotkanie, gdzie dużo dowiedzieliśmy się  o 

prywatnych pasjach i zamiłowaniach pani Olgi. Z przyjemnością posłuchaliśmy pio-

senek w jej wykonaniu. Na zakończenie, w imieniu naszego Klubu, Marlena Lewan-

dowska podziękowała artystce symbolicznym kwiatkiem. 

 

24 lutego Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” w ramach 

cyklu spotkań „Przez integrację uczymy się tolerancji” wziął udział w spotkaniu zor-

ganizowanym w Klubie osiedlowym „Heros”.  

W organizację spotkania zaangażowała się Marlena Lewandowska, która mieszka w 

Fordonie i jest to jej osiedlowy Klub. 

   

                       

Pani Danuta Antkowiak przywitała nas bardzo serdecznie, zapoznając z bogatą 

ofertą kulturalną tej placówki, którą również mogliśmy zobaczyć w formie „udoku-

mentowanej” w pięknie prowadzonych kronikach. 

Prezes naszego Klubu „OKATiK”, Helena Skonieczka witając się, zdradziła nam ta-

jemnice, że razem z panią Danką studiowały i rozpoczynały pracę w Wojewódzkim 

Domu Kultury. Później ich drogi się rozeszły i po dwudziestu paru latach spotkały się 

na nowo… 



        

Po oficjalnej części rozpoczęła się główna część naszego spotkania z zespołem 

„Taniec w kręgu”, który działa od dwóch lat Klubie „Heros”. Panie zaprezentowały 

nam kilka tańców, które mają w repertuarze swojego zespołu, a następnie zachęciły 

nas do wspólnej nauki.  

Duże było zdziwienie, kiedy udało się zaprosić do tańca prawie wszystkich uczestni-

ków spotkania. Nawet osoby starsze i bardzo słabo widzące ruszyły w tany, ucząc 

się podstawowych kroków.   

Taniec w kręgu wyraźnie się poszerzył. 

   

Po fizycznym wysiłku pełnym relaksu i pozytywnych odczuć  zostaliśmy zaproszeni 

na kawę i karnawałowe wypieki. Wspaniałe ciepłe pączki i chruściki wypiekane wła-

snoręcznie przez kierowniczkę Klubu zregenerowały nas błyskawicznie i dalej ruszy-

liśmy w tany. 



         

Dwie godziny, zaplanowane na wspólne spotkanie, minęły bardzo szybko. Pozosta-

ło nam podziękować za miłe przyjęcie i sympatycznie  spędzone chwile. Zespół, któ-

ry pokazał nam podstawy tańca w kręgu, okazał się zespołem miłych i sympatycz-

nych pań, z których emanowała pozytywna energia. Spotkanie to utwierdziło nas w 

przekonaniu, że prawdziwa integracja polega na wspólnej  rozmowie, zabawie, wy-

mianie doświadczeń, pomocy.  Właśnie wtedy uczymy się prawdziwej tolerancji. 

         
H.S. 

 



20 lutego „Miłość niejedno ma imię” w Bibliotece Wojewódzkiej 
 

 
 
8 osób z naszego „Teatru Wspólnego” zaprezentowało się podczas spotkania  
20 lutego w Bibliotece Miejskiej i Wojewódzkiej w Bydgoszczy na zaproszenie Klubu 
Poetycko-Wydawniczego „Arkona”. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki przygoto-
wał piękne zaproszenia, zadbał o wystrój wnętrza, poczęstunek kawą i ciastkami. 
Szkoda tylko, że nagłośnienie nie było dostrojone, co trochę utrudniało prezentację. 
Udało się nam przygotować specjalny film z tego spotkania, który umieściliśmy w 
Internecie. 
 

    
 
Nasz program zmieniliśmy trochę, wzbogacając go o utwory muzyczne naszych 
niewidomych artystów, a także dodatkowe utwory poetyckie związane z miłością. 
Sympatyczne było to, że do prezentacji włączyli się również uczestnicy spotkania.  
 



Na zakończenie miłą niespodzianka były wydawnictwa, którymi obdarowała nas 
prezes RSTK Krysia Wulert, a także sympatyczne słowa (i wiosenne tulipany) 
otrzymane od Barbary Jendrzejewskiej – znanej bydgoskiej poetki prowadzącej ka-
wiarnię literacką „Modraczek”, w której mieliśmy przyjemność występować w paź-
dzierniku ubiegłego roku. 
 

 
 
17. lutego – sekcja plastyczna (Aniela Siedlecka) Tym razem z inicjatywy Małgosi 
Mówińskiej-Zyśk poznawaliśmy tajniki „papierowej wikliny”. Omówiliśmy również 
przygotowania do świątecznego kiermaszu naszej arterapii, który zaplanowaliśmy 
na 14 kwietnia. 

  



10. lutego – „Miłość nie jedno ma imię” program poetycko-muzyczny 
„Teatru Wspólnego”  

   
 
Program ten przygotowywaliśmy już pod koniec ubiegłego roku, gdzie każdy z nas 
indywidualnie pracował nad tekstem. Kilka wspólnych spotkań pozwoliło na połą-
czenie naszego programu w całość, którą zatytułowaliśmy „Miłość niejedno ma 
imię”. Są to wiersze związane z miłością do Boga, miłością do ojczyzny, a także 
miłością macierzyńska i rodzicielską. Najliczniejsze okazały się wiersze związane z 
tematyką miłosną do drugiej osoby opisywane przez naszych rodzimych poetów , 
jak również nasze własne, które też zaprezentowaliśmy. Spotkanie nasze wzboga-
cone zostało muzyką w wykonaniu Małgosi. 
Trzeba przyznać, że nasz „Teatr Wspólny” mocno się uaktywnił ostatnimi czasy.  
Po ubiegłorocznych warsztatach recytatorskich przygotowaliśmy dwa spektakle 
związane z Rokiem Julian Tuwima. W tym roku również pracujemy nad dwoma pro-
gramami.  Zaraz po zakończeniu tego programu rozpoczynamy prace nad kolejnym 
programem związanym z kanonizacją Jana Pawła II.  

Miło nam również, że dostaliśmy zaproszenia na zaprezentowanie programu 
„Miłość niejedno ma imię” w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Białych Błotach, a 
także w Klubie Poetycko-Wydawniczym „Arkona”, który działa w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Czeka nas więc jeszcze trochę pracy.  
 

   



 
3 lutego – Swoje spotkanie miała Sekcja Przestrzeni Artystycznej (SPA), którą pro-
wadzi Marlena Lewandowska. Zapoznała ona uczestników spotkania z aktualnymi 
wydarzenia kulturalnymi w mieście i, jak co miesiąc, rozdała zainteresowanym in-
formatory, folderki, ulotki i aktualny numer Bydgoskiego Informatora Kulturalnego 
(BIK).  
 

 
 
Po tym spotkaniu odbyło się, pierwsze w tym roku, zebranie Społecznej Rady  Klu-
bu, na którym omówiono program na pierwsze półrocze 2014r. i plany na najbliższe 
miesiące.  
Po południu, w Miejskim Centrum Kultury spotkał się Klub „Esperanta Amiko”, któ-
rym z ramienia naszego Klubu opiekuje się Halina Miler. Spotkanie to dotyczyło te-
matyki Esperanckich Przeglądów Artystycznych „ARKONES” , które co roku odby-
wają się w Poznaniu. Posłuchaliśmy relacji (i obejrzeliśmy film) z ostatniego spotka-
nia „Arkones 2013”, który przygotował  Jan Skonieczka 
 

   



 
27 stycznia –  Podczas spotkania w Klubie Polskiej Książki poznaliśmy 
propozycje naszej Biblioteki Okręgowej, a także propozycje programowe 
Klubu „OKATiK”. W tym: uroczystości w ramach „Roku Ludzi Wolności” 
obchodzonym w naszym województwie, i zaplanowanym konkursem, 
przez nasz Klub dla całego okręgu: „Moje miasto w różnych porach ro-
ku”. 
 
20 stycznia – Pierwsze w tym roku spotkanie sekcji red.-lit i „ Teatru 
wspólnego”, który rozpoczął pracę nad nowym programem artystycznym. 
Przygotowany został również ramowy program naszego Klubu na najbliż-
sze miesiące (do czerwca br.) 
 
13 stycznia – w Klubie „Esperanta Amiko” śpiewano kolędy w języku 
esperanto z opracowanego śpiewnika „Kolędujmy razem”, czyli „Ni kantas 
kristnaskakantoj”.  

Jak zwykle w spotkaniu uczestniczyło sporo osób zarówno z naszego 
Klubu „OKATiK” jak i zaprzyjaźnionego oddziału Polskiego Związku Espe-
rantystów. Spotkanie to odbyło się tradycyjnie już, w siedzibie Miejskiego 
Centrum Kultury a przygrywał nam Marian Olszowski (na akordeonie) i 
Małgosia Mówińska-Zyśk (na skrzypcach). 

    

 
 
KOLĘDUJMY  RAZEM 
9 stycznia – Odbyło się cykliczne, coroczne spotkanie kolędowe. Organi-
zacją zajął się „OKATiK” przy współudziale Duszpasterstwa i Działu Re-
habilitacji. Frekwencja osób z całego  województwa jak zwykle dopisała.  

Rozpoczęliśmy błogosławieństwem kolędowym udzielonym przez Dusz-
pasterza diecezjalnego niewidomych ks. Piotra Buczkowskiego, który wy-



głosił także słowo boże i rozdał pamiątkowe obrazki. Na naszej scenie 
zaprezentowały się Warsztaty Terapii Zajęciowej MEGA-ART  z ul. Sta-
wowej.   

 

Wszystkich wzruszyły Jasełka pod tytułem „Polskie Boże Narodzenie” w 
wykonaniu artystów pod kierunkiem  Pani Moniki Owsińskiej. W kolejnej 
części, podtrzymując polską tradycję, śpiewaliśmy kolędy przy akompa-
niamencie akordeonisty – Mariana Olszowskiego i skrzypaczki - Małgosi 
Mówińskiej-Zyśk.  

 



Wszyscy chętnie włączyli się do śpiewania wielu zwrotek,  gdyż  na czas 
trwania spotkania można było wypożyczyć  śpiewniki- „Kolędujmy  razem” 
opracowane i wydane w 2013 roku /powiększonym drukiem i w brajlu/ 
przez  Sekcję Redakcyjno-Literacką OKATiK-a /bogato ilustrowane  zdję-
ciami prac  naszych artystów/. Po uroczystości śpiewniki  zostały przeka-
zane na ręce ks. Piotra Buczkowskiego do naszej kaplicy. W przerwach 
między śpiewaniem  wystąpił  Pan Józef  Wawroń  ze Świecia interpretu-
jąc  swoje wiersze o tematyce świątecznej. Całość zakończyła się słod-
kim poczęstunkiem w stołówce. Spotkanie prowadziła Marlena Lewan-
dowska.   

       

 

8 stycznia -  Za   pośrednictwem Sekcji  SPA-OKATiK,  27 osobowa gru-
pa z naszego Okręgu brała udział w „Poranku dla seniorów” w Filharmonii 
Pomorskiej. Tematem pierwszego koncertu w 2014 roku  była podróż  w 
czasie „Z karnawałem przez wieki” . Demonstrowano najpopularniejsze  
tańce, pieśni i melodie przy aktywnym współudziale publiczności. 



6 stycznia 
Już po raz trzeci, zgodnie z niepisaną tradycją, klub OKATiK  rozpoczął 
swoją działalność  w 2014 roku od wyjazdu do Inowrocławia. 18 osobowa 
grupa z Bydgoszczy i terenu uczestniczyła wraz z członkami  Koła PZN –
Inowrocław w uroczystej mszy świętej w Bazylice Mniejszej. Mszę z oka-
zji  Święta Trzech Króli koncelebrował również  duszpasterz niewidomych  
ks.Piotr Buczkowski.  

 

 



Potem  wszyscy udali się do siedziby Koła. Było uroczyste powitanie 
przez gospodarzy i telefoniczne połączenie z kontuzjowaną prezes na-
szego klubu - Heleną Skonieczką. Jak zwykle zaskoczyła nas gościn-
ność, w tym poczęstunek: słynne już parówki i żurek  oraz dużo ciasta 
własnoręcznego wypieku.   

 

 

 

A gdy ruszyliśmy w tany w pięknie przystrojonej sali , w rytmie skocznej 
muzyki, biorąc także udział w konkursach, to już była pełnia szczęścia.  



 

Z żalem opuszczaliśmy siedzibę Koła w karnawałowym nastroju.  Przed 
nami jeszcze jedna atrakcja - spacer w Parku Solankowym w scenerii 
pięknych iluminacji świetlnych.  

 

Odwiedziliśmy też  nowoczesną pijalnię wód i chatę kujawską. Jak zwykle 
rozbawieni, pełni wrażeń pożegnaliśmy gościnny Inowrocław.  

Składamy podziękowania   Zarządowi  Koła za zaproszenie. 


