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OKATiK 2010 
 

 

 
 

 

Już pod koniec ubiegłego, podczas podsumowania roku 
 kulturalnego 2009 przygotowano plan pracy na 2010r. 

Tematyka i terminy spotkań zostały opracowane na cały rok 
i w styczniu rozesłane do Kół Powiatowych. 

Przewodniczenie Klubu „OKATiK” w 2010roku 
przejął Krzysztof Wysocki 

skład Społecznej Rady Klubu pozostał bez zmian 
 

 
Relacje z poszczególnych imprez przygotowuje: sekcja redakcyjno-literacka 

Fot. R. Grześkowiak, B. Głodek, K. Wysocki, , H. Skonieczka 



14 stycznia 2010r.  

ks. Piotr Buczkowski                                                                      

Niewidomi spotkali się na wspólnej kolędzie 

14 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu „Spo-

tkanie z ciekawym człowiekiem”. Gościem spotkania był duszpasterz nie-
widomych – ks. Piotr Buczkowski 

Kilkudziesięciu niewidomych z terenu województwa kujawsko-
pomorskiego spotkało się w czwartek 14 stycznia na wspólnej ko-
lędzie. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Okręgu p. Jerzy Deja przedsta-
wiając zebranym Krzysztofa Wysockiego, który przejął obowiązki pre-
zesa OKATiKA. 
Bohaterem spotkania był duszpasterz środowiska niewidomych w 
Bydgoszczy ks. Piotr Buczkowski. Zaprezentował zebranym zdjęcia z 
pielgrzymki do Betlejem, bardzo ciekawie relacjonując jej przebieg. 
Pokaz zdjęć przeplatany był wspólnym śpiewaniem kolęd przy akom-
paniamencie Mariana Olszowskiego. W styczniowym spotkaniu wzięło 
udział około 60 osób. 

 



11 lutego 2010r.                                                                      
Drzwi otwarte w Warsztatach Terapii Zajęciowej PZN przy 

ul. Bernardyńskiej w Bydgoszczy 

 

11 lutego Zebraliśmy się w Okręgu i autobusem 55 wyruszyliśmy do 

WTZ przy ul. Bernardyńskiej. Część uczestników udała się bezpo-
średnio na miejsce spotkania. W pomieszczeniach WTZ przywitał na 
Bartosz Szynwelski, który pełnił funkcję gospodarza spotkania pod 
nieobecność kierownika Łukasza Mrozowicza. Instruktorzy poszcze-
gólnych pracowni zapoznawali nas z tajnikami pracy i z uczestnikami 
warsztatów, którzy chętnie odpowiadali na wszystkie zadawane pyta-
nia i pozwalali dokładnie obejrzeć wszystkie wykonywane prace. Tak 
zwiedziliśmy pracownię czynności dnia codziennego, rękodzieła arty-
stycznego, witraży a także komputerową, stolarską i plastyczną. Na 

zakończenie spotkaliśmy się w holu przy pięknie zastawionym stole, 
przy kawie i wyśmienitych pączkach i chruścikach pieczonych przez 
samych uczestników warsztatów. Były ciekawe dyskusje, liczne pyta-

nia, no i oczywiście pamiątkowe zdjęcie 

 



11 lutego 2010r.   

Krystyna Skiera                                                                     

                                                                     

11 lutego odbyło się również drugie spotkanie w ramach nowego cy-

klu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem” 

Tym razem gościem spotkania była Krystyna Skiera – niewidoma bi-
bliotekarka w Okręgu Kujawsko-Pomorskim PZN, która ciekawie opo-
wiedziała o swojej pracy i zainteresowaniach. Okazało się, że ma ona 
ciekawą kolekcję diabłów  i „swoje małe piekiełko” prezentuje w bi-
bliotece. Pani Krystyna pisze też wiersze i kolekcjonuje torebki. Jesz-
cze parę innych ciekawych szczegółów mogli poznać uczestnicy spo-
tkania, którzy – jak na tłusty czwartek przystało – zostali poczęstowa-
ni pączkami 

 
 

 

 

 

 

 



11 marca 2010r.                                                                      
Drzwi otwarte w Warsztatach Terapii Zajęciowej PZN przy 

ul. Stawowej w Bydgoszczy 

 
11 marca Ponownie zebraliśmy się w Okręgu, by wyruszyć na kolejne 
spotkanie w ramach „Drzwi otwartych”. Tym razem zostaliśmy zapro-
szeni przez warsztaty, które od stosunkowo niedawna są pod „skrzy-
dłami” naszego Okręgu, a które zrzesza głównie osoby z chorobą 
umysłową.  Okazało się, że są to ludzie bardzo życzliwi i otwarci, a do 
tego często bardzo uzdolnieni artystycznie.  Dlatego też również i to 
spotkanie okazało się ciekawe i pełne wrażeń. Można było nabyć pra-
ce wykonywane przez uczestników warsztatów.  
 

 
 

 



6 marca 2010r.                                                                    
Warsztaty organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultu-

ry w Bydgoszczy „Jak mówić własne wiersze” 

 

6 marca Pracownia literatury przy WOK zaproponowała naszej sekcji 
redakcyjno-literackiej udział w organizowanych warsztatach. Zajęcia po-

prowadził Andrzej Antczak z Inowrocławia. Profesjonalista w tej dziedzinie. 
W warsztatach z naszego Klubu wzięły udział 2 osoby: Elżbieta Kotras z 

Bysławia i Helena Skonieczka z Bydgoszczy. 

 

  
 

 

 



11 marca 2010r.   

Jadwiga Pezacka                                                                     
  
11 marca  po spotkaniu w WTZ odbyło się pierwsze spotkanie Społecznej 
Rady Klubu, gdzie omówiono sprawy bieżące. Natomiast już tradycyjnie o 
godz. 15.00 spotkaliśmy się w kawiarni „Homer” z kolejnym gościem mie-
siąca. Jadwiga Pezacka, która przyjechała do nas z Kcyni - to aktywnie 
działająca członkini w sekcji plastycznej naszego Klubu OKATiK, a także 
aktywistka działająca w Zarządzie Koła w Nakle. Podzieliła się ona z nami 
swoimi zainteresowaniami. Jej hobby to tworzenie różnego rodzaju ozdób z 
„darów natury”, czyli przepiękne obrazy z wyklejanych zasuszanych kwia-
tów, zdobione butelki i różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Jej zmysł pla-
styczny widoczny był przy każdej prezentowanej pracy. Pani Jadwiga po-
dzieliła się z nami swoim marzeniem – by nauczyć się jeszcze malować 
olejne obrazy na płótnach. W swoich działaniach już odnosi sukcesy i zdo-
bywa nagrody – jak chociażby ostatnio za najpiękniejszą ozdobę świątecz-
ną w konkursie ogłoszonym przez Dom Kultury w Kcyni. 
 

          
 

 



13 marca 2010r.                                                                    
Warsztaty literackie organizowane przez Wojewódzki Ośro-

dek Kultury „Stara Ochronka” w Bydgoszczy  

 
 
 
13 marca W pracowni literatury przy WOK odbyły się warsztaty literackie, 
które poprowadził znany krytyk literacki, poeta i felietonista Leszek Żuliński. 
Z naszego województwa przyjechało kilkanaście osób piszących. Cieszymy 
się, że uczestnicy naszego Klubu również wzięli udział w tych warsztatach. 
Ze względu na minimalne środki na prowadzenie naszej działalności – do-
brze, że możemy korzystać z form pracy proponowanych przez inne Sto-
warzyszenia i organizacje. 

 
 
 

 
 

 



24 marca 2010r. 

 
 
 
24 marca Podczas pierwszego plenarnego posiedzenia Zarządu Okręgu 
dyrekcja podziękowała Helenie Skonieczce za dotychczasowa pracę wło-
żoną na rzecz kultury w naszym Okręgu –życząc dalszych sukcesów i wrę-
czając pamiątkowy grawer ton. 

 

 
 

 
Fot. M. Skrzypek 

 



8 kwietnia 2010r.   

Brygida Popławska 

  
8 kwietnia  W kawiarni „Homer” odbyło się kolejne spotkanie z ciekawym 
człowiekiem Brygidą Popławską. Jest ona od niedawna członkinią naszej 
sekcji plastycznej, jednak maluje już od dłuższego czasu. Jej obrazy ema-
nują przyrodą i ciepłem. Technika wyróżnia się szczegółowymi detalami, 
malowanymi z dużą precyzją i zapewne niemałym wysiłkiem – zważywszy 
na problemy wzrokowe. Miło było spotkać się z samą autorką prac i po-
rozmawiać z nią o tajnikach jej pasji. W spotkaniu wzięło udział 15 człon-
ków OKATiK. 
 

 
 

 
Fot. H.Skonieczka 



15 kwietnia 2010r.                                                                     

 
 
 
15 kwietnia  Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie autorskie Heleny 
Skonieczki, który odbył się w Klubie Poetycko-Wydawniczym „Arkona” przy 
Wojewódzkim Domu Kultury w Bydgoszczy. W spotkaniu, wśród licznych 
gości nie zabrakło przedstawicieli naszego związku. Autorka prezentowała 
swoje najnowsze utwory przygotowywane do kolejnego tomiku. Nie zabra-
kło również chwili zadumy nad wydarzeniami, które wstrząsnęły całym 
światem. Oddano hołd „polskim kwiatom”, którzy polegli w lasach smoleń-
skich – a  jak na literatów przystało – nie tylko minutą ciszy, ale również 
prezentowanymi utworami, które powstały pod wpływem ostatnich przeżyć. 
W spotkaniu wzięło udział 15 osób z naszego środowiska. 

 



 
                                       

 
 

 



13 maja 2010r. 

Jadwiga Gajewska 

  
13 maja  Gościliśmy Jadwigę Gajewską z Torunia 
W spotkaniu uczestniczyło 19 osób. Pani Jadwiga ciekawie opowiedziała 
nam o swoich zainteresowaniach i hobby prezentując swoją kolekcję i wy-
dawnictwa. Okazało się, że nie tylko jest ona aktywnym członkiem  Koła 
PZN w Toruniu ale także interesuje się numizmatyką, podróżami i rozwią-
zywaniem krzyżówek. Działa w Radzie Osiedla, Ligii Kobiet i jest kobietą 
bardzo aktywną, która potrafi barwnie opowiadać o swoich podróżach, pa-
sjach i pragnieniach. Niejeden z nas mógł się czegoś ciekawego dowie-
dzieć podczas tego spotkania. 
 

 
 

 
Fot. R.Grześkowiak 

 



  
 

23 maja 2010r. 

 
23 maja  Odbyła się wielka majówka jak co roku w Parafii u Ks. Piotra 
Buczkowskiego. Wydarzenie to rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą. Hono-
rowym gościem był w tym dniu Ks. Kanonik Benon Kaczmarek, który świę-
tował 50-lecie posługi kapłańskiej. Po mszy wszyscy zgromadzili się na te-
renie parafii i rozpoczęło się grillowanie w tle śpiewów i występów różnych 
gości. W majówce wzięło udział około 150 osób. 
 

 
 

 
 Fot. R. Grześkowiak 



21 czerwca 2010r.   
Ryszard Grześkowiak 

 

23 czerwca  Gościliśmy Ryszarda Grześkowiaka z Inowrocławia W spo-
tkaniu brało udział 14 osób. Pan Ryszard ciekawie opowiedział nam o swo-
ich zainteresowaniach i hobby prezentując swoją kolekcję znakomitych fo-
tografii i wydawnictw. Okazało się, że jego dorobek liczy tysiące pięknych 
fotografii oraz setki różnych filmów. Miło było spotkać się z Panem Rysiem i 
wysłuchać opowiadań o jego pasji. 
 

 
 

 
 

Fot. B. Głodek 
 



Pod koniec wakacji grupa członków „OKATiK” została zaproszona na 
Warsztaty „Teatr Życia” organizowane w Ustce przez Centrum Rehabilitacji 

im. Biskupa Jana Chrapka z Grudziądza 
Warsztaty odbywały się w grupie plastycznej, muzycznej i teatralnej. Pod-

czas pracowitych zajęć nie było zbyt dużo czasu na spacery wzdłuż brzegu 
morza 

          
 

     
 

     
 
 



9 września 2010r.   
Irena i Henryk Hajncel 

 

Po wakacyjnej przerwie gościliśmy na wrześniowym spotkaniu małżeństwo 
z Torunia, które od lat jest bardzo aktywne w swoim środowisku. 

Irenka i Henryk opowiedzieli nam o swoim życiu, o swoich zainteresowa-
niach, no i trochę o działalności kulturalnej (i nie tylko) jaką prowadzą od lat 
w Toruniu. Było to spotkanie pełne ciekawych refleksji, ciepłych wspomnień 
i ujmującej troskliwości tej przesympatycznej pary, która jest bardzo lubiana 

w naszym środowisku i ceniona za swoją pracę. 
 

  
 

 
 



 
 

 
 



Tego dnia również świętowaliśmy Jubileusz „Złotych Godów” drugiej pary nasze-

go Klubu Urszuli i Tosia Nowaków, którzy są wiernymi uczestnikami prawie 

wszystkich naszych spotkań. Ten piękny Jubileusz uczciliśmy śpiewając 100 lat i 

składając życzenia 

 

 
 

 
 



15 września 2010r.   
Stowarzyszenie „ARKA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 września 2010r.   
Stowarzyszenie „ARKA” 

 



 

14 października2010r.   
Antonina Markiewka 

 

Po wakacyjnej przerwie gościliśmy  
 

 
 

 
 

 

 



15 października2010r.   
Helena Skonieczka 

 

W nasze święto, w „Międzynarodowy Dzień Białej Laski” odbyła się promo-
cja kolejnego tomiku poetyckiego Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki  

„Odcienie świata”. Spotkania odbyło się w księgarni „Ówczesna”, gdzie 
można zakupić wszystkie wydawnictwa tej autorki  

 

 
 

 
 

 
 



18-20 października2010r.   
TRZYDNIOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE „JESTEŚMY TEŻ DLA INNYCH” 

 

W tym roku warsztaty zostały zaplanowane w celu popularyzacji sztuki lu-
dowej Pomorza i Kujaw. Poszczególne regiony (Koła Powiatowe PZN) pre-
zentowały swoją twórczość muzyczną, plastyczną i literacką z danego re-
gionu folklorystycznego. Nie zabrakło więc Kujawiaków, Kociewiaków, Kra-
jan, czy Borowiaków. Prezentowali się również przedstawiciele Ziemi Do-
brzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej.  Zaplanowano również prezentację wytwo-
rów z recyklingu. 
Dla uprzyjemnienia i wzbogacenia programu obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Białej Laski” zaproszono zespół ludowy z Bysławia „Frantówki”. 
 

 

     
 
Nasze spotkanie, już tradycyjnie, rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w 
Kaplicy naszego Ośrodka ORiS pod przewodnictwem naszego duszpaste-
rza ks. Piotra Buczkowskiego, później udaliśmy się do kawiarni na oficjale 
otwarcie Warsztatów Artystycznych. 
 

   
 



Popołudnie i wieczór upłynęło bardzo pracowicie. Artyści zaprezentowali 
swoje prace, z jakimi przyjechali na Biesiadę.  
Poszczególne grupy przystąpiły do pracy nad przygotowaniem wystawy i 
programu artystycznego. Program reżyserowała Elżbieta Kotras, która sta-
rała się wszystkich zaangażować  

 

   
 
W ramach recyklingu zaprezentowano ozdoby jakie przygotowano już 
wcześniej, m.in. biżuterię, ozdoby mieszkań inne. A także wzięto udział w 
zajęciach pracowni „Czynności Dnia”, gdzie pod fachowym okiem Pani Zofii 
Kęskrawiec  przygotowano ozdoby świąteczne. Grupa plastyczna okazała 
się bardzo aktywna i chętna do współpracy. Pomagano sobie wzajemnie i 
dzielono się twórczymi doświadczeniami. 
 

      
 
Następnego dnia, od rana - dalej trwały zajęcia warsztatowe, podczas gdy 
prezesi Kół obradowali już na posiedzeniu plenarnym. Wszyscy spotkali-
śmy się o godzinie 12.00 w Auli Ośrodka, by rozpocząć uroczystości zwią-
zane z obchodami „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”.  
Prezes Klubu – Krzysztof Wysocki, wraz z Heleną Skonieczką  przywitali 
wszystkich – prosząc o uroczyste otwarcie naszego święta - dyrektora 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego – Jerzego Deję  
 



   
 
Później oddano głos artystom. W pierwszej kolejności  - gospodarze. Tak 
więc prezentowali się przedstawiciele poszczególnych Kół z wcześniej wy-
reżyserowanym i dopracowanym programem, później ster przejął zapro-
szony zespół.  
 

    
 
„Frantówki” okazały się rewelacyjne, podbiły serca całej publiczności, która 
się świetnie bawiła przy muzyce ludowej i gwarowych pogawędkach. Wo-
dzirej zespołu – pan Włodzimierz po mistrzowsku wplatał wątki folklory-
styczne w prezentację zespołu. Potrafił wciągnąć publiczność do wspólne-
go śpiewu i wspólnej zabawy. 
 

   



 
 

 



Po wspólnym obiedzie zespół „Frantówki” z Bysławia przygotował nam ko-
lejną niespodziankę – zaprezentował tradycyjne parzenie kawy przez Bo-
rowiaków. Do kawy Panie z zespołu częstowały  wypiekami własnej roboty 
– wspaniałymi rogalikami, plackami i pasztecikami. Pełnia szczęścia, która 
niestety się skończyła, ponieważ zespół  musiał wracać do Bysławia.  
 

    
 
Spełniło się hasło „Jesteśmy też dla innych” – nie spodziewaliśmy się tyle 
serdeczności, humoru i ciepła, które przypłynęło do nas z Borów Tuchol-
skich. Kolejnym sympatycznym przeżyciem była prezentacja tańca towa-
rzyskiego w wykonaniu młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
L. Brajle’a w Bydgoszczy. 
 

 
 



Nasi artyści  odwzajemnili się prezentując swoje prace na wystawie, na któ-
rą zaproszono wszystkich gości 
 

     
 
Autorom prezentowanych prac było bardzo miło, gdy wystawę obejrzała 
również  Prezes Zarządu Głównego PZN pani Anna Woźniak, która tego 
wieczoru przyjechała do Bydgoszczy i była chociaż przez chwilę gościem 
naszego spotkania. 
 

    
 
Udane było nasze „spotkanie z folklorem”, które zakończyła wspólna bie-
siada w kawiarni Ośrodka. Podsumowanie spotkania odbyło się następne-
go dnia, gdzie wręczono uczestnikom dyplomy i sympatyczne pamiątki. 
 

   
Całość spotkania filmował: Ryszard Grześkowiak 
Zdjęcia: Barbara Głodek, R. Grześkowiak 



18 LISTOPADA 2010 

Janusz Kamiński 

 

Ostatnim, 10 spotkaniem z cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”, któ-
re zaplanowano na ten rok było spotkanie z Januszem Kamińskim.  Przybył 
on na nie, można śmiało powiedzieć, „w biegu”. Między jednym spotkaniem 
a drugim. Jego program okazał się tak zapełniony, że dosłownie poszcze-
gólne godziny miał już zaplanowane i rozpracowane.  Przyjechał do nas z 
Grudziądza, ale był już rano w Koronowie – wieczorem wybierał się już do 
Wrocławia, a potem do Jastrzębiej Góry. Jak powiedział Janusz, w swojej 
krótkiej autoprezentacji „dobrze gdy coś się dzieje – wtedy wiem, że żyje”. 

 

 
 

Janusz Kamiński nas zaskoczył – nie chciał dużo opowiadać o sobie, tylko 
zaprezentował nam nowy program, który przygotowywał w ostatnich mie-

siącach. Jak został ten program przyjęty – świadczyła cisza panująca pod-
czas prezentacji i gorące brawa jakie brzmiały po jego zakończeniu. 

 

 
Teraz czeka nas ostatnie, grudniowe spotkanie podsumowujące roczną 
działalność kulturalną naszego klubu. 

Do zobaczenia. 



 
 


