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Pora na podsumowanie działalności  

Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK", którym miałam przyjemność kierować przez osiem 

lat kończy swoją działalność. Spełnił swoje zadanie, czyli zaktywizował środowisko osób niewidomych i niedowi-

dzących w naszym Okręgu Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych. Teraz już w poszczególnych 

Kołach PZN będzie odbywała się ta działalność. Dziękuję Społecznej Radzie Klubu za te wszystkie lata aktywnej 

działalności. Miło było z Wami pracować i pozostaniecie w mojej pamięci na zawsze. prezes Klubu „OKATiK” 
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Czas adwentu, to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.                        

Również u nas w Klubie rozpoczęły się przygotowania świąteczne i czas wigilijnych 

spotkań, których w grudniu było sporo. 

7 grudnia – Sekcja plastyczna przygotowywała dekoracje na stoły świąteczne. 

Wszyscy chętnie włączyli się w klejenie aniołków, które miały udekorować stoły na 

wigilijne spotkanie duszpasterskie, które odbyło się 13 grudnia, po mszy św. w sie-

dzibie Ośrodka ORiS  

 

   



Przygotowaliśmy również życzenia – wizytówki na spotkanie podsumowujące 

roczną działalność kulturalną, którą zaplanowaliśmy w restauracji „Przy IV śluzie”. 

(14.XII)  

 

Przygotowaliśmy też pierniki na świąteczne spotkanie na barce Lemara (15.XII).  

 



Podczas tego spotkania nasi panowie zaprezentowali swoje prace: Marian Cyzman 

– obrazy malowane pastelami i Rysiu Piskor swoje zdjęcia.  

 

Był to dla nich debiut artystyczny, dlatego podziękowaliśmy im specjalnym dyplo-

mem. Nie zabrakło też kwiatów od przyjaciół i życzeń od znajomych.  

 

Pięknie udekorowany stół pozostawiliśmy esperantystom na ich spotkanie.  



Były też próby Teatru na poetyckie spotkanie wigilijne w Kujawsko-Pomorskim Cen-

trum Kultury, gdzie 17.XII zaprezentowaliśmy program „Doświadczenie samotności, 

okazją do rozwoju”. 

 

 

Pracowity grudzień zakończymy spotkaniem 30 grudnia w Klubie Polskiej Książki, 

które będzie jednocześnie ostatnim spotkaniem w naszym Klubie „OKATiK” i poże-

gnaniem mijającego roku 2015. 



30 listopada - Przygotowujemy się do spotkania podsumowującego naszą działal-

ność. Wysłaliśmy do wszystkich członków podziękowania za aktywność i wspólne 

twórcze działanie. Aby – już tradycyjnie,  podsumować roczną działalność kulturalną 

w Okręgu wysłaliśmy imienne zaproszenia na spotkanie 14 grudnia do członków 

Klubu, którzy w ostatnim roku byli aktywni. Zebrała się spora grupka i dla niej przy-

gotowujemy uroczystości. Wszystko już prawie zapięte na przysłowiowy „ostatni gu-

zik”. Ostatnie spotkanie Rady Klubu z podziałem zadań na grudniowe spotkanie. 

Ten miesiąc zapowiada się bardzo pracowicie. Prawie codziennie będzie coś cie-

kawego się działo, gdzie warto być, w czym uczestniczyć. Warto jednak wspomnieć  

co jeszcze przeżyliśmy w listopadzie: 

26 listopada -  kolejne spotkanie w Reportażowni Polskiego Radia PIK, gdzie 

czwórka naszych członków uczestniczyła w spotkaniu i ciekawej dyskusji  dotyczą-

cej słuchowiska  „Ładnie mi w różowym” Moniki Siwak-Waloszewskiej. Próbowano 

tam odpowiedzieć na pytania: czy osoba niewidoma może fotografować? A także, 

czy osoba niewidoma może rozróżniać kolory?  

   

Podczas gdy grupka klubowiczów  wędrowała do siedziby Radia na wyżej wspo-

mniane spotkanie drudzy podążali (w tym samym czasie) do Filharmonii Pomorskiej 

na uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Fundacji „Wiatrak”, połączonej z 

finałem konkursu Fart . Nie zabrakło tam urodzinowego tortu, a dla publiczności za-

śpiewał Mieczysław Szcześniak. Fundacja ta jest jedną z najprężniej działających 

placówek kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku mieliśmy 

przyjemność  dokładnego jej poznania  w kwietniu, w ramach „Drzwi otwartych”. 

   



24 listopada – kolejne próby „Wspólnego teatru”, który przygotowuje się na spotka-

nie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w ramach spotkań Klubu „Arkona”, w 

salonie „Hoffman” 17 grudnia. Tym razem spotkaliśmy się już w K-PCK gdzie odbyły 

się intensywne warsztaty recytatorskie. Krysia Wulert nie szczędziła nikogo i ostro 

wzięliśmy się do pracy nad tekstami. Cały zespół był z tego bardzo zadowolony. 

 

16 listopada -  w ramach Klubu Polskiej Książki , w siedzibie Koła Powiatowego 

PZN odbyło się spotkanie z Januszem Kamińskim, na które czekaliśmy od dłuższe-

go czasu. Janusz, członek naszego Klubu od ośmiu lat (od samego początku istnie-

nia Klubu) zawsze był bardzo aktywny. Ostatnio mocno  zaangażował się, nie tylko 

jako aktor w Bydgoskim Teatrze Polskim - grając z innymi osobami niewidomymi w 

„Fauście” ale również został laureatem kilku ogólnopolskich konkursów recytator-

skich. Z przyjemnością wysłuchaliśmy, prezentowanych przez niego na konkursach i 

nagrodzonych tekstów a także poznaliśmy kilka tajników jego pracy nad  tekstem. 

Spotkanie poprowadziła Krysia Skiera. 

   



12 listopada -  warsztaty i zwiedzanie Muzeum Okręgowego w ramach programu 

„Kultura dostępna”, którego podsumowanie odbyło się miesiąc później w Ośrodku 

SOSW im. L. Braille`a w Bydgoszczy. Było otwarcie wystawy, podsumowanie pro-

jektu i wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 

    

 



Jeszcze tak niedawno mieliśmy październikowe spotkanie literackie a już kolejne - 
10 listopada.  Było to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i koncert „Kociewia-
nek" i „Pakościan".  Wspomnieniowe, listopadowe spotkanie organizowaliśmy w na-
szym Okręgu  już  po raz dziesiąty. Co roku ma ono inny charakter – zawsze jednak 
połączony jest ze Świętem Niepodległości i wspomnieniami osób, których zabrakło 
wśród nas. 
 

 
 
Tym razem zaprosiliśmy do świętowania dwa zespoły z Pakości i ze Świecia. „Pa-
kościanie” przyjechali w pięknych strojach ludowych i jako pierwszy koncert przed-
stawili wiązankę pieśni patriotycznych połączonych pięknym, wspomnieniowym sło-
wem wodzireja zespołu, pani Zofii Kowalskiej. Wspominając historię naszej Ojczy-
zny od 1918 roku, partyzanckimi i żołnierskimi piosenkami porwali do wspólnego 
śpiewu.  

 



Już wtedy zapaliliśmy pierwsze znicze wspominając wszystkich, którzy oddali swe 
życie  za Ojczyznę.  
 

  
 
„Kociewianki” w długich czerwonych spódnicach i białych bluzkach też prezentowały 
uroczysty i patriotyczny nastrój. Zaśpiewały nam wiązankę znanych pieśni z okresu 
międzywojennego, przechodząc również w nostalgiczny nastrój wojenny. Wspo-
mnieliśmy bliskie osoby, które zginęły w czasie II wojny światowej. W każdej rodzi-
nie były takie, którym trzeba zapalić światełko wspomnień. 
 

 



 
Potem wspominaliśmy osoby z naszego Klubu. Przyłączyli się również inni uczest-
nicy spotkania, zapalając kolejne znicze i wspominając kolejne osoby. Wspomnienia 
przeplatane były wspólnym śpiewem przy akompaniamencie naszego akordeonisty 
Mariana i prowadzącej śpiew – Marleny, która zachęcała do wspólnego śpiewu roz-
dając wszystkim śpiewniki z powiększonym drukiem.  
Uroczysty (ale nie smutny) był charakter tego spotkania, które zakończyliśmy wysłu-
chaniem wiązanki piosenek ludowych z Kujaw i „kociewskich” szlagierów  wokalne-
go zespołu z pięknymi głosami. Spotkanie zakończyliśmy wspólną żołnierską gro-
chówką.  
 

    
     
Kontynuowaliśmy jednak dalej nasze spotkanie na barce „Lemara”, gdzie jak zwykle 
zostaliśmy gościnnie przyjęci przez kapitana i jego załogę.  
 

 
 

Miłym, nastrojowym akcentem zakończyliśmy nasze dłuuugie, wspomnieniowe, li-
stopadowe spotkanie, które trwało od 11- tej aż do 19- tej wieczorem. Teraz, wspól-
nie spotkamy się na ostatnim, grudniowym spotkaniu (14.XII), gdzie podsumujemy 
naszą ośmioletnią działalność kulturalną w Okręgu. 



 
26 października  - kolejne imieniny w Klubie 
Spotkaliśmy się na imieninach klubowych po raz ostatni w tym roku. Okazało się, że 
dziesięciu solenizantów wspólnie przygotowało poczęstunek. Już tradycyjnie spotka-
liśmy się przy wspólnej kawie, gdzie każdy przygotował coś smacznego. Stół  (jak 
zwykle) musiał być artystycznie udekorowany. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy 
od życzeń i symbolicznego kwiatka.   
 

    
 
Tym razem czekała nas miła niespodzianka - wiolonczelistka, Małgorzata Węgler-
ska znalazła chwilę czasu i umiliła nam ten imieninowy dzień. Okazało się, że rów-
nież i ona była październikową solenizantką.   
 

        
 
Wspaniały „tort niespodzianka" czekał na solenizantów i wszystkich gości również 
podczas spotkania literackiego, które odbyło się w Klubie „OKATiK" tego samego 
dnia. 
 
LITERACKIE SPOTKANIE W KLUBIE „OKATIK" 
 
Tym razem wspominaliśmy twórczość Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Miło nam było 
gościć trzypokoleniową rodzinkę tego znanego bydgoskiego pisarza: żonę Irenę, 
córkę Elżbietę i wnuczkę Kamilę. Był z nami również dr Dariusz Tomasz Lebioda, 
który zaprezentował nam swoją twórczość i kulturotwórczą rolę w bydgoskim śro-



dowisku artystycznym literatów. Spotkanie wzbogaciła Małgorzata Węglerska muzy-
ką J.S. Bacha grając na wiolonczeli. 
 

     
 
Spotkanie rozpoczęliśmy przybliżając sylwetkę Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Wszy-
scy uczestnicy byli zainteresowani i... zasłuchani. 
 

 
 
Dr Dariusz Tomasz Lebioda ciekawie opowiadał o swoich podróżach, które były in-
spiracją do kolejnych publikacji. O historię medalu im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego 
pytaliśmy  żonę pisarza i prezesa ZLP OB-T. 



Ostatnio, dzięki staraniom córki - Elżbiety Kamińskiej-Zielińskiej, ukazał się audio-
book bydgoskiej sagi „Most Królowej Jadwigi". 
Z wielkim zainteresowaniem słuchano o jej kolejnym wydaniu w formie mp-3. Trzy-
pokoleniowa rodzinka pań dała się namówić na chwilę wspomnień. 
Krysia Skiera zaprezentowała nowy audiobook „Most Królowej Jadwigi"  nagrany na 
„czytaka", czyli urządzenie, które umożliwia osobom niewidomym czytanie (słucha-
nie) książek. 
 

    
 
Pani Małgorzata wzbogaciła nasze spotkanie  wprowadzając  wszystkich w mu-
zyczny nastrój utworami J. S. Bacha na wiolonczeli. 
 

 
 



Pani Elżbieta podarowała wszystkim uczestnikom spotkania  audiobooki  „Mostu 
Królowej Jadwigi" Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Dla październikowych solenizantów 
były dodatkowe prezenty - książka kolorowanka z ilustracjami do książki wykona-
nymi własnoręcznie przez panią Elżbietę Kamińską-Zielińską. 
 

    
 
Były autografy na płytach, rozmowy z zaproszonymi gośćmi. 
Na zakończenie, podziękowania i symboliczne kwiaty oraz pamiątkowe wpisy do 
kroniki. 
Muzyka przypomniała nam imieninowy nastrój. Wjechał  symboliczny, wspaniały tort 
zamówiony przez dyrekcję Okręgu i wszyscy uczestnicy spotkania poczuli się trochę 
jak na „literackich imieninach”. Była kawa, herbata, no i bardzo smaczny (jak się 
okazało) tort  z napisem „ Imieniny OKATiK”. 
Było to smaczne i ciekawe spotkanie. 
 

 
 



20 października  XX Okręgowy Zjazd Delegatów OK-P PZN  
Dla nas miał on duże znaczenie, ponieważ  podczas zjazdu wręczono odznaki 
członkom naszego Klubu. 
 

   
 

        
 
Złotą odznakę PZN otrzymała: Anna Żurawska i Halina Maćkowska, 
srebrną: Aniela Siedlecka, 
brązową: Leokadia i Marian Cyzmanowie. 
Na wniosek Społecznej Rady Klubu przyznano również odznakę „Przyjaciel niewi-
domych” Krystynie Wulert z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. 
 
17 września „Teatr bez barier” 
 
Nasz Teatr Polski zaproponował nam 3 spektakle z myślą o niewidomych – przygo-
towane z audiodeskrypcją. Pierwszy spektakl, w którym uczestniczyła również grupa 
z naszego Klubu to „Plastusiowy Pamiętnik” - świetnie przygotowana sztuka z pro-
wadzoną na bieżąco audiodeskrypcją. Każdy został wyposażony w specjalne urzą-
dzenie ze słuchawkami i mógł słuchać opisy scen, zachowania i ruchy aktorów. 
Śmiech dzieci uczestniczących w spektaklu, ich żywe reakcje i angażowanie się w 
akcję prowadzoną przez aktorów potwierdzała, że sztuka trafiła do młodych odbior-
ców. Dla nas było to nowe, ciekawe doświadczenie odbioru sztuki teatralnej. Cze-
kamy na kolejne. 



                                                                          
Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Bydgoszcz   

 

13 października Finał Projektu „Nie jesteśmy sami” 
 
Projekt  ten rozpoczął się warsztatami artystycznymi, które realizowane były we 
wrześniu przez nasz Klub.  Warsztaty muzyczne prowadził Przemysław Cackowski 
– niewidomy muzyk, student Akademii Muzycznej w Gdańsku, laureat wielu ogólno-
polskich konkursów muzycznych. Zajęcia te odbywały się na terenie naszego Okrę-
gu Kujawsko-Pomorskiego PZN (w poniedziałki). Warsztaty z zakresu animacji te-
atralnej prowadziła Weronika Mrozowicz – animatorka, absolwentka animacji kultu-
ralnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajęcia plastyczne -  
Stanisław Stasiulewicz, bydgoski plastyk, członek SAP. Zajęcie te odbywały się  
w Bydgoskiej Poradni Sztuki (w czwartki). Podczas warsztatów pracowano nad pro-
gramem poetycko-muzycznym, którego scenariusz opracowała Anna Hebenstreit – 
wolontariuszka naszego Klubu, absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu.   
Nad całością projektu czuwał koordynator, którym była Helena Skonieczka.  
 

 
 
Tytuł spektaklu „Doświadczenie samotności, okazją do rozwoju” okazał się zbiorem 
poezji naszych polskich znanych poetów, którzy w swoich utworach poruszali tę te-
matykę - począwszy od smutnej, czasem nawet wręcz bolesnej sytuacji, prowadzą-
cej do odnalezienia siebie, wyciszenia i samodoskonalenia.  Nie było reżysera pro-
gramu. Był to wspólny proces twórczy, który powstawał podczas naszych spotkań 
warsztatowych.  



   
 
Uroczystości 13 października rozpoczęliśmy „Spacerem w ciemności” zbierając się 
na Starym Rynku przy pomniku, by wspólnie z bydgoskim przewodnikiem (Wojcie-
chem Sobolewskim) pospacerować i posłuchać historii związanych z Bydgoszczą, 
wędrując do makiety starego miasta, kończąc spacer na barce „Lemara”. Niestety, 
fatalna pogoda tego dnia trochę zmieniła nam plany. Nie poddaliśmy się jednak i 
mimo deszczu i silnego wiatru, dzielnie realizowaliśmy nasze plany, wędrując pod 
parasolami i z transparentem „Nie jesteśmy sami”.  
 

     
    
Mile zdziwiła nas frekwencja, ponieważ zebrało się kilkadziesiąt osób chętnych do 
spacerowania z osobami niewidomymi. Nasi członkowie spacerowali z białymi la-
skami, natomiast osoby widzące mogły założyć gogle i spróbować jak odbiera się 
świat  będąc niewidomym. Był z nami wiceprzewodniczący Rady Miasta, który jako 
pierwszy odważył się założyć gogle i skorzystać z pomocy przewodnika. 
 



 
 

   
 
Nieco zmarznięci i zmoknięci uczestnicy spaceru dotarli na barkę „Lemara”, gdzie 
czekał już kapitan barki, przedstawiciel MCK i naszego Klubu z ciepłą kawą i 
smacznymi kanapkami, by można było zebrać siły na dalszy ciąg programu.  
Wszystkie pomieszczenia barki zostały przez nas zagospodarowane. W pierwszym 
pomieszczeniu czekał poczęstunek. W drugim (barkowej „ładowni”), można było 
skorzystać z pokazu sprzętu rehabilitacyjnego, prezentowanego przez kadrę naszej 
organizacji.  Natomiast trzeci posłużył jako scena i widownia premiery przedstawie-
nia „Doświadczenie samotności, okazją do rozwoju”. W przedstawienie zaangażo-
wało się 14 osób, które bardzo pracowicie spędziły ostatnie tygodnie i zrobiły 
wszystko, by godnie się zaprezentować.  
 

      
 
Wiele godzin prób chyba nie poszło na marne, o czym świadczyły opinie wypowia-
dane przez uczestników spotkania. „Teatr Wspólny” otrzymał w podziękowaniu po 
symbolicznej różyczce, jednak satysfakcja z kolejnej premiery była ogromna. Mogli-
śmy przekonać się, że „Nie jesteśmy sami” jest nie tylko hasłem programu, ale ob-



razem, jaki miał miejsce na barce „Lemara” z okazji naszego święta.  Cichym ży-
czeniem pozostanie w naszych sercach, aby trwał jak najdłużej… 
Realizowany projekt  był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Byd-
goszczy. 
 

 
 
5 października rozpoczęliśmy kolejny cykl koncertów w Filharmonii Pomorskiej  
„Poranki dla seniorów”. Tematyka koncertów zapowiada się bardzo ciekawie – Mu-
zyczne Stolice Europy. Pierwszy, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć -  
„Pod dachami Paryża”.  Jak zwykle, sekcja SPA zapewnia nam bilety – to zasługa 
Marleny Lewandowskiej, która zbiera zamówienia i pomaga przy zakupie biletów. 
 
4 października  Odpust w kaplicy naszego Ośrodka ORiS PZN i jednocześnie roz-
poczęcie obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski w naszym okręgu. Człon-
kowie Klubu „OKATiK” przygotowali Modlitwę Powszechną i specjalne życze-
nia/podziękowania. 
 

 



 

      
 
 
 
 Ostatnie próby na barce „Lemara 
 

   
 
20 września - Promocja audiobooku „Most Królowej Jadwigi” w Akademickiej Prze-
strzeni Kulturalnej 
 
12.IX – 4.X   53. Bydgoski Festiwal Muzyczny 
Ważne wydarzenie muzyczne w naszym mieście. Ostatni festiwal przygotowany 
przez panią Eleonorę Harendarską, która przechodzi na emeryturę. Tak wiele Jej 
zawdzięczamy! Tyle wspaniałych chwil z muzyką w naszej Filharmonii Pomorskiej. 
Wystąpiliśmy do prezydium Zarządu Okręgu o przyznanie naszego odznaczenia 
„Przyjaciel niewidomych” dla żegnającej się pięknymi koncertami prawdziwej „me-
cenaski” sztuki. Członkom Klubu udało się uczestniczyć w kilku wspaniałych koncer-
tach poświęconych w tym roku czterem wybitnym kompozytorom: Chopinowi, Pade-
rewskiemu, Góreckiemu i Pendereckiemu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 września  Pierwsze powakacyjne spotkanie na barce „Lemara”. 
O swoich pasjach i podróżach opowiadała Helena Skonieczka-animatorka kultury, 
prezes Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej OKATiK w Okręgu Ku-
jawsko-Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych. 
      Jej pasje i zainteresowania to po części kontynuacja rodzinnych tradycji. Uro-
dzona w Gorzowie Wlkp., wychowywała się w Żninie, potem studiowała i zamiesz-
kała w Bydgoszczy. Od zawsze działała społecznie: ZHP, KR, PZN, ORK i inne or-
ganizacje. Prowadzi otwarty dom, do którego chętnie przybywają goście z całego 
świata, a to głównie zawdzięcza kontaktom z Esperantystami. Sama również dużo 
podróżuje po kraju i po świecie. To, co zobaczy, uwiecznia na fotografiach, prowadzi 
fotokroniki, a wrażenia przelewa na papier i audiobooki, redagując i tworząc własne 
wydawnictwa. 
 

 
 

   
       
      Opowiadała o swoim uczestnictwie w Światowym Kongresie Esperantystów w 
Lille we Francji. Przedstawiała tam swoje wiersze w języku esperanto ukazując 



piękno naszego miasta i kraju. Było to możliwe dzięki stypendium, które jako znana 
animatorka kultury w środowisku bydgoskim otrzymała od Prezydenta Miasta Byd-
goszczy. 
      Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze, a liczni goście mieli okazję 
podziwiać też widoki z podróży na dużym ekranie przygotowane w formie prezenta-
cji. Wysłuchaliśmy także kilku wierszy w interpretacji autorki. 
      Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek w stylu francuskim – „kanapki na ba-
gietce". Spotkanie prowadziła Marlena Lewandowska. 
 
 
 
 
 
3 września rozpoczęliśmy  warsztaty muzyczne z Przemkiem Cackowskim,  
a 7 września - plastyczne (ze Stanisławem Stasiulewiczem) i animacji teatralnej   
(z Weroniką Mrozowicz) w Bydgoskiej Poradni Sztuki. 5 spotkań – może nie jest to 
dużo ale zawsze dla nas jest to kolejne doświadczenie. Efekt będzie widoczny już w 
październiku na barce „Lemara” 
 
 
5 września Narodowe Czytanie na Barce Lemara 
 

 
 

    
 



 
24 i 31 sierpnia – Ostatnie wakacyjne spotkania przed pracowitym nowym sezo-
nem. Przygotowywaliśmy się do kolejnego „Narodowego Czytania” tym razem „Lal-
ka” Bolesława Prusa. Krysi udało się przygotować teksty brajlowskie, nam druk po-
większony i ćwiczyliśmy fragment rozmowy panny Izabeli i Florentyny.  
 
Sierpień – „Teatr Wspólny” pracował nad tekstami i przygotowywał się do warszta-
tów, które rozpoczęły się we wrześniu. 
Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta na projekt „Nie jesteśmy sami” w ra-
mach którego będziemy przygotowywać nową premierę programu poetycko-
muzycznego  „Doświadczenie samotności, okazją do rozwoju”. Scenariusz przygo-
towała Anna Hebenstreit i rozdzieliła poszczególne role. Nam nie pozostało nic in-
nego jak „zakuwać” teksty i przygotować się do warsztatów. 
 
 
 
 
 
 
8 lipca  Ostatni wakacyjny wyjazd z ramach programu „Kujawy i Pałuki dotykiem 
oglądane. Tym razem wyjazd do Pakości. 
Po drodze zatrzymaliśmy się w Łabiszynie zwiedzając Ogród Różańcowy, Kościół 
p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie a także historyczne dęby, które rosną na łabiszyń-
skim wzgórzu. 
 



 
 
O godz. 11-tej  w Ośrodku Kultury w Pakości czekał na nas ludowy zespół „Pako-
ścianie”, który zaśpiewał nam kilka piosenek i opowiedział o swoich  planach i suk-
cesach.  

    
 
 
Po chwili rozmowy i wspólnej kawie wyruszyliśmy do Centrum Informacji Turystycz-
nej, gdzie czekały na nas dwie sympatyczne przewodniczki (dwie Kasie), które za-
prezentowały nam Park Kulturowy – Pakoską Kalwarię. Najpierw namacalnie z ma-
kietą, gdzie poznaliśmy trasy. 
 



    
 
Później powędrowaliśmy na wzgórze kalwaryjskie między poszczególne  stacje,  aż 
do Kościoła Ukrzyżowania. 
 

 
 



     
 
Następnie zjedliśmy obiad w Klasztorze i potem zwiedziliśmy Kościół św. Bonawen-
tury, który nie należy do zespołu kalwaryjskiego. Jest budowlą starszą, która została 
pobudowana wraz z klasztorem na murach dawnego zamczyska (z 1325r). Obecnie 
opiekują się nimi oo. Franciszkanie. 
 
 

 
 
Na zakończenie zwiedzania pakoskiej kalwarii nasz duszpasterz niewidomych, ks. 
Piotr Buczkowski, który nam towarzyszył w wyjeździe, odprawił Mszę św. w intencji 
Basi (członkini naszego Klubu), którą choroba wyłączyła z aktywnej działalności i 
której nam bardzo brakuje w naszych Klubowych spotkaniach. 
Po wspólnym zdjęciu, wyruszyliśmy w drogę powrotną, zatrzymując się jeszcze w 
Pałacu w Lubostroniu. Była to niespodzianka, którą przygotował nam Zarząd Klubu 
na zakończenie czteroletnich wyjazdów po Kujawach i Pałukach. Było zwiedzanie 
Pałacu, a także kawa i wspaniałe lody. 



 
 

   
 
 
30 czerwca - Zostaliśmy zaproszeni do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury na 
uroczyste otwarcie Salonu Hoffman. Nowa przestrzeń artystyczna tej placówki przy-
czyni się zapewne do jeszcze ciekawszej i bogatszej działalności. Może i my na tym 
kiedyś skorzystamy… 

   



29 czerwca – Spotkanie miała Sekcja Redakcyjno-Literacka, połączona z Spo-
łeczną Radą Klubu, podczas której przygotowaliśmy program na drugie półrocze, a 
także szczegóły naszego wakacyjnego wyjazdu do Pakości. Oj, będzie się działo!  

22 czerwca - Sekcja Plastyczno-Fotograficzna podsumowała swoje dotychczasowe 
działania i podjęła decyzję o przygotowaniu wernisażu prac malarskich Mariana Cy-
zmana, który po ubiegłorocznych warsztatach plastycznych, bardzo aktywnie zaczął 
malować, najchętniej małe prace techniką akwarelową. Wystawę przygotujemy na 
podsumowanie roku w grudniu, ale już teraz rozpoczęły się przygotowania. 

20 czerwca – Udało się nam uczestniczyć w koncercie Rafała Blechacza. Wielkie, 
muzyczne  wydarzenie zorganizowane z okazji 10-lecia zdobycia jego nagrody w 
Konkursie Chopinowskim. Wspaniała gra, wirtuoz międzynarodowej sławy i sympa-
tyczny młody człowiek, który podarował swój plakat z dedykacją dla naszego Klubu. 

   

 

15 czerwca - Próba Teatru Wspólnego, ostatnia przedwakacyjna.  Podjęliśmy decy-
zję, by przygotowania do spektaklu zorganizować w formie warsztatów, które rozpo-
częlibyśmy już w sierpniu. Postanowiliśmy  przygotować specjalny program na 
„Granta” i starać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta na ten cel. Program nosiłby 
tytuł „Nie jesteśmy sami”. Można go połączyć z obchodami naszego październiko-
wego święta, jakim jest „Międzynarodowy Dzień Białej Laski”.  

Wieczorem w Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert charytatywny dla chorej 
na glejaka mózgu Marty Szklarskiej. Koncert zatytułowany „Kocham Cię życie” 
zorganizowała Fundacja Arka Bydgoszcz.  Nie mogło więc i nas zabraknąć. Prosto z 
naszego spotkania powędrowaliśmy na spotkanie z ARKĄ. 

Wieczór poprowadzili Ludmiła Małecka i Artur Grudziński, którzy do udziału w kon-
cercie zaprosili artystów z agencji ART-G. Zanim jednak wystartowała część arty-
styczna, odbyło się spotkanie z psychologiem Magdaleną Smoczyńską poświęcone 
tematowi wspierania rodzin dotkniętych chorobą onkologiczną pt. "Ciało nie choruje 
w pojedynkę". Przez cały czas publiczność, która chciała wesprzeć Martę finansowo 
mogła kupić specjalne cegiełki na jej leczenie. Nasza siódemka, uczestnicząca w 
spotkaniu też zakupiła takie cegiełki.  



14 czerwca - 25-lecie kapłaństwa naszego duszpasterza  - „Teatr Wspólny” prezen-
tował wiersze ks. Jana Twardowskiego. Nie mieliśmy dużo czasu na przygotowanie 
programu, dlatego też scenariusz przewidywał kartki (nie tylko z tekstami – ściąga-
mi) ale z pojedynczymi literami, których całość utworzyła wyraz „DZIĘKUJEMY”.  

   

 

Zaangażowanych było nie tylko 10 osób (z Teatru), ale również dodatkowych 15, 
którzy recytowali poszczególne wersy wiersza wręczając księdzu 25 białych róż.   

    



 

Wyszedł całkiem uroczysty program. Potem dopiero były życzenia poszczególnych 
delegacji i jubileuszowy tort. Członkowie Klubu bardzo emocjonalnie podeszli do te-
go wydarzenia, angażując się nawet w modlitwę powszechną podczas uroczystej 
Mszy św., która odbyła się w naszej Kaplicy i w której uczestniczył krajowy duszpa-
sterz niewidomych – ks. Andrzej Gałka.      

9 czerwca  - na Barce Lemara odbyło się spotkanie z aktorami grającymi „Fausta” w 
Teatrze Polskim w Bydgoszczy.  Miło nam było gościć profesjonalnych aktorów: 
Martę Malikowską, Piotra Wawera i inspicjenta Mateusza Steblińskiego,  a także 
osoby niewidome, które zostały zaproszone do zagrania w tej sztuce.  

     

   

Była to młodzież z Ośrodka im. L. Braille`a w Bydgoszczy:  Rafał Bladowski, Patryk 
Iks, Roksana Jakielska, Roland Świstek, a także dorośli niewidomi: Krystyna Skiera 
i Mirosław Wróbel. Goście dzielili się swoimi wrażeniami, odczuciami i różnymi przy-
godami ze wspólnej pracy. Spotkanie upłynęło w przyjaznej i serdecznej atmosferze 
a zakończone zostało wspólną kawą i poczęstunkiem. 

 

8 czerwca  - Spotkanie Integracyjne Seniorów - Imieniny w OKATiK-u. Tym razem 
świętowało sporo osób, ponieważ byli to solenizanci z całego kwartału. Począwszy 
od Jerzego (z 23 kwietnia) a skończywszy na Annach (26 lipca), których w naszym 
Klubie jest aż cztery. Jak zwykle nie zabrakło ciast przygotowanych przez solenizan-



tów, a także pięknie dekorowanych i wymyślnych kanapek. Nawet była muzyka na 
akordeonie, którą zapewnił Marian (też lipcowy solenizant).  

 

   

 

 

31 maja – W ramach spotkania „5zmy-słów” wiersze, w scenerii ostromeckiego par-
ku recytowali: Maria Seweryn i Andrzej Pieczyński. Towarzyszył im śpiew chorałowy 
dwóch młodzieńców z bydgoskich klas licealnych. Wspaniała uczta duchowa i nie-
dzielny relaks!  



   

25 maja – Wyjazd z Kołem Powiatowym  PZN Bydgoszcz do Ciechocinka. Udana, 
całodniowa wycieczka. Zwiedziliśmy Ciechocinek z sympatyczną przewodniczką, 
która oprowadziła nas nie tylko po parku ale także byliśmy w Warzelni Soli, pod tęż-
niami i zrobiliśmy obowiązkowe zdjęcie pod Grzybkiem.  

 



 

Zwiedziliśmy także Cerkiew i Prezydencki Pałacyk – co wycieczkowiczom nie zda-
rza się często. Była więc okazja do ciekawych zdjęć, co skrzętnie zostało wykorzy-
stane przez naszych klubowych fotografów.  

 



 

Po smacznym obiedzie spędziliśmy godzinkę w grocie solnej na relaksie, a także na 
samodzielnym wypadzie kawowym.   

   

24 maja – Braliśmy udział w corocznej majówce organizowanej przez duszpaster-
stwo niewidomych i Koło Powiatowe PZN. Klub „OKATiK” już tradycyjnie  włącza się 
w organizację tego spotkania. 



 

Tym razem majówka odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Człon-
kowie Klubu przygotowali dary ołtarza, na które złożyły się prace naszych artystów, 
a także wydawnictwa.  

 

Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na biesiadowanie. Pogoda dopisała i wszyscy 
przy muzyce z apetytem zajadali grochówkę. Potem popijali kawę i wspólnie cieszyli 
się oznakami wiosny. 



 

21 maja – Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznał stypendium artystyczne Helenie 
Skonieczce na prezentację swojej twórczości poetyckiej tłumaczonej na język espe-
ranto, podczas Międzynarodowego Kongresu Esperantystów we Francji (w Lille), 
który odbędzie się pod koniec lipca.  

 

18 maja - Próba Teatru Wspólnego. Przygotowujemy kolejny program, którego au-
torką jest Ania Hebenstreit. Rozpoczęło się już czytanie scenariusza i przymierzanie 
do ról. Nie będzie to łatwy program, ale kolejne wyzwanie, które będzie wymagało 
sporo pracy. Trzeba się piąć w górę. 

11 maja – Poniedziałek w naszym Klubie Polskiej Książki mieliśmy ciekawe spotka-
nie z Lucyną Siemińską, bydgoską poetką. Musiała nastąpić pewna zmiana i bar-
dzo się cieszyliśmy, że pani Lucyna zgodziła się odwiedzić nasz Klub Polskiej 



Książki.  Niestety, wcześniej zapowiadana Agata, nie mogła przybyć. Spotkanie było 
nadzwyczaj udane, autorka ciekawie opowiadała o swoich inspiracjach twórczych.  
Przeczytała fragmenty swoich wierszy i prozy – co bardzo spodobało się uczestni-
kom spotkania. Żywo zainteresowali się, gdzie można jeszcze posłuchać tych utwo-
rów, gdzie i kiedy będzie kolejne spotkanie z Lucyną Siemińską.   

 

Marlena pomyślała o wiosennych kwiatach - niezapominajkach, co bardzo ucieszyło 
naszego gościa. Krysia – nasza niewidoma bibliotekarka zainteresowana była haiku, 
którego fragmenty zostały też przedstawione. Nie jest to łatwy gatunek poezji lirycz-
nej, wymagający ascetyzmu języka i prostoty formy. 

 



                                                                                                                        

Zadanie sfinansowane z budżetu Miasta Bydgoszcz 

RADOSNY PLUSK – niewidomi w kulturze 

Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK”  Polskiego Związku 

Niewidomych w Bydgoszczy, przy współpracy z MCK był organizatorem uroczysto-

ści  związanej z Dniem Tolerancji Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Na Bar-

ce Lemara – nowej przestrzeni kulturalnej miasta Bydgoszczy, realizowany był pro-

gram „Radosny Plusk – niewidomi w kulturze”. Program sfinansowany został 

przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Patronat honorowy objęli: Wojewoda Kujaw-

sko-Pomorski pani Ewa Mes i Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Patronatem 

medialnym nasze spotkanie objęła TVP Bydgoszcz, Polskie Radio PiK i inne media.  

   

Już od godz. 11 na bulwarach, przy bydgoskich spichrzach i barce Lemara prezen-

towali swoje prace twórcy zrzeszeni w Klubie „OKATiK” i WTZ PZN Toruń, „Victo-

ria”, Mega-Art. W samo południe, by uczcić „Święto Godności”, rozpoczęła się kon-

ferencja „Niewidomi w kulturze”.  

   



Prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN Zbigniew Terpiłowski przybliżył pro-

blematykę osób niewidomych w Polsce i na świecie. Dyrektor OK-P PZN Anna 

Kruczkowska zachęciła uczestniczących w konferencji do zapoznania się z możli-

wościami i zasadami udostępniania przestrzeni publicznej dla niewidomych - pre-

zentując film „Jak widać, kiedy niewiele widać”. Spotkało się to z dużym zaintereso-

waniem a przekazane informacje wykorzystano już przy udostępnieniu barki na uro-

czystości związane z „Radosnym pluskiem”, by plusk był tylko określeniem metafo-

rycznym przedstawiającym radość dzielenia się twórczością niewidomych z miesz-

kańcami miasta.   

    

Podczas konferencji, w której wzięło udział blisko 40 osób, władze miasta i woje-

wództwa, instytucji kultury i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, nie zabrakło również 

przedstawiciela Biura Poselskiego J. Zemke. Sposoby i możliwości uczestnictwa w 

kulturze, a także rozwijanie aktywności twórczej i kulturalnej osób niewidomych i 

niedowidzących - jako jednej z form rehabilitacji społecznej, zaprezentowane zostały 

przez Helenę Skonieczkę. Uświadomiło to uczestnikom konferencji jak dużo już 

zrobiono w Polsce w tym zakresie, ale też ile jest jeszcze do zrobienia, szczególnie 

w naszym mieście i województwie.  

 

   



Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych stał się więc 

okazją nie do „walki”, ale do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i radościami 

tworzenia. Nie zabrakło również podziękowań: zarząd Okręgu Kujawsko-

Pomorskiego PZN przyznał  odznaczenie „przyjaciela niewidomych” pani Mag-

dalenie Zdończyk – dyrektorowi Biura Kultury Bydgoskiej , a pani Jadwiga Hense-

lek, za wieloletnią pracę na rzecz rehabilitacji osób niewidomych, otrzymała spe-

cjalne podziękowanie od władz miasta. 

   

Główne uroczystości na pokładzie barki rozpoczął uroczyście zagrany, przez 

bydgoski kwartet smyczkowy „ArtOn”, hymn europejski a następnie (mimo wyjątko-

wo wietrznej pogody) wysłuchaliśmy w jego wykonaniu, pięknego koncertu – wią-

zanki muzyki polskiej i europejskiej. Po takiej „uczcie duchowej” nastąpiła prezenta-

cja naszych zespołów i teatrów na scenie, którą stał się pokład przycumowanej do 

brzegu barki. Miłym upominkiem dla przedstawicieli naszych Kół PZN były materiały 

promocyjne i słodka niespodzianka przygotowana przez Fundację „Młoda Europa”, 

która zaprezentowała się również na pokładzie barki. 

 

     

Niezapomniany klimat występowania na wodzie mogli poczuć przedstawiciele 

różnych miast, którzy przyjechali świętować ten Wyjątkowy Dzień do Bydgoszczy. 

Byli niewidomi i niedowidzący artyści nie tylko  z Bydgoszczy, ale i z Koronowa, Na-

kła, Barcina, Inowrocławia, Grudziądza, Torunia i Aleksandrowa Kujawskiego.  



      

W ramach prezentacji Fundacji King Music zaśpiewała dla mieszkańców Byd-

goszczy Patrycja Malinowska z Płocka, laureatka wielu konkursów i festiwali, kocha-

jąca śpiew niemal od urodzenia i Wiktoria Dobrowolska.  

   

Mieszkańcy Bydgoszczy zatrzymywali się na moście Jerzego Sulimy Kamiń-

skiego, obserwowali i słuchali. Niektórzy schodzili na bulwary, by lepiej posłuchać i 

popatrzeć się, co też ciekawego się dzieje.  

   

Na zakończenie, specjalnie dla nas, wystąpił bydgoski zespół teatralno-kabaretowy 

„Galimatias”. Wszyscy artyści otrzymali podziękowania od Klubu „OKATiK” i drobne 

upominki, w formie pamiątkowego kubka, aby pijąc herbatę, czy kawę, mogli wspo-

minać „Radosny plusk” – 5 maja w Bydgoszczy. 



   

Trzeba przyznać, że nie liczyliśmy na aż tak liczne zainteresowanie i frekwen-

cję. Mamy nadzieję, że „Radosny plusk” spełnił swoje oczekiwania. Pokazał, że 

osoby niewidome i niedowidzące mają swoje pasje, zainteresowania i talenty. Ko-

rzystają z dóbr kultury i tworzą te dobra- tak jak było to powiedziane w haśle jubile-

uszowym Polskiego Związku Niewidomych, w jego 65. rocznicę powstania.  

   

Na zakończenie trzeba podkreślić, że w całość imprezy zaangażowała się cała 

załoga barki Lemara, pracownicy MCK i PZN a także Rada Społeczna Klubu „OKA-

TiK”, która opiekowała się wszystkimi zespołami i dbała o to, by wszyscy byli zado-

woleni i wrócili do domu z twórczym podmuchem OKATiK-a 

http://bydgoszcz.tvp.pl/19724473/radosny-plusk-niewidomi-w-kulturze 

http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2015-

kwiecien/Jak_zaplanowa__najbli_sze_dni_.aspx 

http://bydgoszcz.tvp.pl/19937208/5052015-g-1830  

http://www.radiopik.pl/2,30401,niewidomi-w-kulturze-konferencja-w-

bydgoszczy&s=3&si=3&sp=3 

http://bydgoszcz.tvp.pl/19724473/radosny-plusk-niewidomi-w-kulturze
http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2015-kwiecien/Jak_zaplanowa__najbli_sze_dni_.aspx
http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2015-kwiecien/Jak_zaplanowa__najbli_sze_dni_.aspx
http://bydgoszcz.tvp.pl/19937208/5052015-g-1830
http://www.radiopik.pl/2,30401,niewidomi-w-kulturze-konferencja-w-bydgoszczy&s=3&si=3&sp=3
http://www.radiopik.pl/2,30401,niewidomi-w-kulturze-konferencja-w-bydgoszczy&s=3&si=3&sp=3


29 kwietnia Przygotowania naszego programu „Radosny plusk – niewidomi w 

kulturze” trwały już od początku kwietnia. Teraz finalizujemy.  

 

 



22 kwietnia Gotowe są zaproszenia i plakaty. Do 12 kwietnia przyjmowaliśmy 

zgłoszenia. Teraz ustalamy szczegółowy program i podział zadań. Trzymajcie kciuki 

5 maja. Do zobaczenia na Barce Lemara! 

 

20 kwietnia W niedzielę (19 kwietnia) uroczystym koncertem w Filharmonii 

Pomorskiej czciliśmy kolejne urodziny naszego Miasta Bydgoszczy a na drugi dzień 

w naszym Klubie, nietypowe 77. i 55. urodziny naszych aktywnych animatorek. Nie 

możemy zapominać również o takich wydarzeniach. 

   

16 kwietnia W sali Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej z inicjatywy Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Kultury i RSTK odbyło się kolejne spotkanie autorskie Heleny 

Dobaczewskiej-Skonieczki z jej tomikiem poezji „Bramy do jutra”. Tomik ten ukazał 

się pod koniec roku 2014, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Bydgoszcz. 

Wydany został przez Miejskie Centrum Kultury w formie czarno drukowej, ale także 

w formie audio (co dla naszego środowiska ma szczególne znaczenie) Spotkanie 



prowadził Jarosław St. Jackiewicz a poezji akompaniowała Monika Owsińska.               

Nie mogło zabraknąć naszego uczestnictwa.   

 

 

  



14 kwietnia Kolejne spotkanie na Barce Lemara. Tym razem gościem była Antonina 

Markiewka, znana w naszym środowisku niewidoma animatorka i wieloletnia 

działaczka, która z duża dozą humoru opowiadała o swoim życiu, pasjach            i 

podróżach. Bardzo aktywna, ciągle podróżująca i szukająca nowych wrazeń               

i doświadczeń. 

  

 



13 kwietnia Pierwszy poświąteczny poniedziałek. „Drzwi otwarte w Wiatraku”.  

Grupą 25 osób ruszyliśmy na zwiedzanie Doliny Śmierci i Domu Życia, czyli Jubile-

uszowego Domu Kultury Katolickiej „Wiatrak”. Tam przyjął nas osobiście prezes 

fundacji ks. Krzysztof Bucholtz, który opowiedział nam całą historię powstania i bu-

dowania całego Centrum Domu Jubileuszowego, a także oprowadził nas po już wy-

kończonych pomieszczeniach. Byliśmy pod wrażeniem ogromu prac jakie zostały 

wykonane i bogatej propozycji kulturalnej, jaką prowadzi fundacja. 

 

Założona w 1995 r. Fundacja „Wiatrak” prowadzi swoją działalność w zakresie czte-

rech warstw twórczego rozwoju człowieka W Akademii Twórczego Rozwoju odby-

wają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Trwa terapia niepełnospraw-

nych i szkolenia dla bezrobotnych. Seniorzy przychodzą na wykłady Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, a maluchy do Klubu Przedszkolaka. Działają sekcje: taneczna, 

muzyczna, sportowa, plastyczna, językowa i naukowa. Wolontariat działa w dwóch 

sekcjach: EVS (wolontariat europejski) i GPS - Giovanni Paolo Secondo (wolontariat 

młodzieżowy). Dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i potrzebujących wspar-

cia w różnych obszarach życia społecznego powołane zostały warsztaty terapii za-

jęciowej i Klub Integracji Społecznej, których celem jest przeciwdziałanie wyklucze-

niu społecznemu.  Mieliśmy jeszcze przyjemność zwiedzenia Bazyliki pw. Świętych 

Braci Męczenników. Ksiądz pokazał nam również kaplicę, gdzie droga Krzyżowa 

namalowana została przez W. Zyśka, który miał z nami warsztaty plastyczne.  

Z wielkim zainteresowaniem mogliśmy wszysto obejrzeć, dotknąć i poznać dzięki 

barwnym opisom naszego przewodnika, który całe dopołudnie poświęcił dla nas. 

Byliśmy bardzo wdzięczni, co potwierdziliśmy wpisując się do lokalnej kroniki, 

podczas przerwy kawowej. Bardzo ciekawy i budujący wyjazd. 



 

Trochę zmęczeni wróciliśmy do domów a wytrwali ruszyli w dalszą drogę, do Doliny 

Śmierci zwanej w Bydgoszczy Golgotą XX wieku. 

 

  



 

Zdrowych i pogodnych  Świąt Wielkanocnych wszystkim              

członkom i miłośnikom  Klubu OKATiK życzy SRK 

 

30 marca ostatnie przedświąteczne spotkanie 



26 marca Dzień Modlitw za Więźniów. Poproszono nas o zaprezentowanie w Semi-

narium bydgoskim, naszego programu „Cud miłości drogą do świętości”. Kolejne 

próby rozpoczęliśmy już 23 i 24 marca. Pewne teksty trzeba było sobie przypo-

mnieć, ponieważ z Anią przygotowujemy już nowy spektakl. Próba sytuacyjna po-

zwoliła nam zapoznać się z nową przestrzenią. Ciekawe doświadczenie! 

 

    

Próby jednak różnią się od przedstawień z pełną salą i taką publicznością! Przeży-

waliśmy to. Tym bardziej, że po raz pierwszy była z nami nowa akompaniatorka.  

Monika Owsińska spisała się na medal!  Dziękujemy! 



23 marca pogratulowaliśmy  naszym aktorom sukcesu w Teatrze Polskim. Premiera 

„Fausta” spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem.  

  

Niestety na premierę bilety były zbyt drogie. Nasz „Wspólny Teatr” zorganizował 

wspólne wyjście w niedzielę. Po spektaklu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na 

scenie wspólnie z aktorami. Będzie to miła pamiątka. 

 

15 marca  ważne wydarzenie! „Faust” w Bydgoskim Teatrze Polskim. Byliśmy na 

sztuce głównie dlatego, że wystąpili w niej  nasi aktorzy: Krysia Skiera i Janusz Ka-

miński. Zostali oni zaproszeni do zagrania kilku scen wraz z grupą innych niewido-

mych.   



10 marca  trzecie spotkanie tematyczne na Barce Lemara „Impresje twórcze: Leny, 

Ani i Bożeny”, które poprowadziła Mar-Lenka Lewandowska, zastępując tym razem 

naszą prezes, która musiała być w tym samym czasie w Urzędzie Miasta.  

 

 

Klimat spotkania nic nie stracił i wysłuchaliśmy ciekawych prezentacji – włoskich im-

presji, przygotowanych przez naszego gościa – Bożenę Baran. Towarzyszyła jej 

Ania Hebenstreit, która - jak się okazało, była „łącznikiem całej trójki” i też ujawniła 

swoje pasje i inspiracje, które stają się „motorem” w codziennym życiu.  



 

Czasu, jak zwykle zabrakło i można by było jeszcze słuchać ciekawych relacji z po-

dróży po pięknej italskiej krainie. Niestety trzeba było robić miejsce uczestnikom ko-

lejnego spotkania. Jeszcze tylko kawa ze smacznymi włoskimi ciasteczkami i wło-

ska muzyka żegnała wychodzących z pokładu barki.  

 



 

Nasze panie zostały nagrodzone symbolicznymi aniołkami z „sercem na dłoni” i wio-

sennymi tulipankami. 

 

Już czekamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu tematycznego: „Wtorki na Barce 

Lemara”. Tym razem (14 kwietnia) spotkamy się Antoniną Markiewką. 



9 marca spotkanie przygotowywane przez Klub Seniora „Dzień Kobiet i Imieniny w 

Klubie”. Cieszyliśmy się, że Halinka była już z nami i chętnie jej pomagaliśmy. 

  

  

Wiosennie udekorowany stół miał stworzyć odpowiedni klimat. Tym razem udało się 

przygotować kawę, poczęstunek i prezentację multimedialną związaną z wiosenny-

mi i kobiecymi impresjami. Miło nam było gościć Monikę Owsińską, która  gitarą 

wzbogaciła nasze spotkanie.  



 

Były wspólne śpiewy, loteria z serduszkami (które miała przygotowane Halinka na 

lutowe spotkanie) no i oczywiście życzenia imieninowe dla Krystyny i Ryszarda. Nie 

zabrakło symbolicznego żonkilka, które otrzymały wszystkie panie.  

   



16 lutego spotkanie walentynkowe i jednocześnie „ostatkowe” przygotowywane 

przez Klub Seniora. Jak szybko minął ten karnawał! Nie zdążyliśmy się „wybawić”. 

 

 

To spotkanie też musiało przebiegać w cichej, spokojnej atmosferze, ponieważ obok 

odbywały się zajęcia. Zawsze mamy jakieś problemy, które staramy się pokonać i 

nie poddawać się! Spotkanie przygotowywała Halinka M. Miała już wszystko „zapię-

te na ostatni guzik”, niestety zachorowała i znalazła się w szpitalu. Dzielnie ratowali 

sytuację Lila i Marian. Nie można było przygotować kawy – parzyli ją na korytarzu.  



  

 

Każdy dostał ciepły kubek i pączki dla osłody – by „jakoś się pokulało”, do następ-

nego karnawału. Nie można było puścić głośniej muzyki – wspominaliśmy sobie tra-

dycje karnawałowe i opowiadaliśmy ciekawe historie. Rysiu i Ulka wyrecytowali nam 

„Rozmowę liryczną” Gałczyńskiego i zrobił się walentynkowy klimat. Nagradzani by-

liśmy symbolicznymi serduszkami – lizaczkami.  

Potem „Teatr Wspólny” ruszył do wspólnej pracy nad kolejnym scenariuszem przy-

gotowywanym przez Anię Hebenstreit. Trzeba przyznać, że teatr pracuje wytrwale i 

systematycznie. 



10 lutego kolejne spotkanie na Barce, które przygotowała Helena Skonieczka.  

Wtorki na Barce „Lemara” to cykl imprez o charakterze artystyczno-integracyjnym, 

na które zaprasza Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK” Pol-

skiego Związku Niewidomych.  

W każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 15.00 na Barce "Lemara" spotykać się będą 

artyści i animatorzy kultury z różnych środowisk, prezentując swoje pasje i zaintere-

sowania. W tym roku Klub „OKATiK” chce zorganizować cykl spotkań na Barce, aby 

mieszkańcy miasta mogli zapoznać się bliżej, jak tworzą i korzystają z dóbr kultury 

osoby niewidome i niedowidzące.  

 

3 grudnia 2014 r., dzięki staraniom Miejskiego Centrum Kultury, został przygotowa-

ny pismem brajla przewodnik po barce. Tym sposobem osoby niewidome mogą za-

poznać się z historią tej nowej przestrzeni kulturalnej miasta. 

Podczas lutowego spotkania można było bliżej zapoznać się z pamiątkami rodzin 

szyperskich, posłuchać opowieści Adama Gajewskiego, zwiedzić Barkę. 

Była to też wyjątkowa okazja obejrzenia wszystkiego „dotykiem”, co nie w każdym 

Muzeum się udaje. Muzeum Szyperskie otworzyło dla nas drzwi a dzięki barwnym 

opowieściom pana A. Gajewskiego mogliśmy prawdziwie wczuć się w klimat przed-

wojennej Bydgoszczy.  



 

       
 
 

Potem, przy wspólnej kawie, porozmawiać o najbliższych planach i ciekawych wy-
darzeniach kulturalnych w mieście. Były już plany podróżowania katamaranem, któ-
ry dopiero co przycumował przy Barce Lemara. 
 

 



. 

9 lutego w ramach spotkań Klubu Polskiej Książki gościliśmy pana Zdzisława Prus-

sa – jednego z bardziej znanych bydgoskich poetów i satyryków. Opowiedział nam  

o swoich pasjach, podróżach i ostatnich utworach, które są zapiskami w formie roz-

mowy z psem. Całe spotkanie miało swobodny i przyjacielski nastrój.  

   

Pan Zdzisław, który nie mógł być z nami na wcześniejszym spotkaniu z bydgoskimi 

poetami, wynagrodził nam swoim poczuciem humoru i stwierdzeniem, że do nas 

zawsze z przyjemnością przyjdzie na kolejne spotkanie. Można powiedzieć, że            

w pewien sposób jesteśmy już z tym poetą zaprzyjaźnieni – było to już trzecie spo-

tkanie w naszym klubie i… liczymy na dalsze. 

 



21 stycznia w Dzień Babci dostaliśmy zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego na 

konferencję pn „Aktywny Senior”. Trzy osoby z naszego Okręgu skorzystało z tego 

zaproszenia i pojechało do Torunia. Konferencję otworzył marszałek województwa 

kujawsko-pomorskiego – Piotr Całbecki, potem były ciekawe referaty. 

  

Na zakończenie – miła niespodzianka – występ zespołu dziecięcego i własnoręcznie 

wykonane upominki. 

 

Bardzo sympatyczne spotkanie 



19 stycznia „Drzwi otwarte” w Warsztatach Terapii Zajęciowe Mega-Art. 

Obejrzeliśmy i przeżyliśmy wyjątkowe jasełka bożonarodzeniowe, pn. „Prezent dla 

najbliższych” w wykonaniu grupy teatralno-kabaretowej. Profesjonalnie przygotowa-

na, pełna głębokich treści inscenizacja, dostarczyła wielu refleksji i wzruszeń. 

   

Po przedstawieniu, podczas poczęstunku przygotowanego  przez uczestników 

Warsztatów, poznaliśmy interesującą historię placówki, opowiedzianą przez kierow-

nika WTZ, pana Arkadiusza Kucharskiego. Dowiedzieliśmy się, m.in., że „Mega-Art " 

to pierwszy warsztat w Bydgoszczy, a placówka powstała z inicjatywy lekarzy psy-

chiatrii Henryki i Andrzeja Cholewińskich, rozpoczynając swoją działalność 8 lutego 

1993 roku. 

   

Na zakończenie  pobytu zostaliśmy oprowadzeni po pracowniach Warsztatu, a jest 

ich dziewięć: stolarska, kulinarna, hafciarsko-dziewiarska, komputerowa, tkaniny ar-

tystycznej, rzeźbiarska, krawiecka, plastyczna i ogrodnicza. Mogliśmy poznać prace 

godne podziwu, szerszego zainteresowania i uznania. Niektóre z nich wzbudziły         

w nas niekłamany zachwyt. Ich twórcy prezentują swój dorobek na wystawach             

i konkursach.      AH 



13 stycznia rozpoczęliśmy cykl spotkań - „Wtorki na Barce Lemara - OKATiK za-

prasza”. Jako pierwszy spotkał się Klub Seniora, który podsumował swoją dotych-

czasową, trzyletnią działalność i przyjął trochę inne struktury działania. Dalej opie-

kunem Klubu Seniora będzie Halina Maćkowska. Klub ten będzie prowadził działal-

ność w ramach integracyjnych spotkań Klubu „OKATiK” wraz z innymi sekcjami Klu-

bu. 

 

Po tym spotkaniu śpiewałyśmy kolędy w języku esperanto. Klub „Esperanta Amiko” 

też spotykać się będzie w tym roku na Barce Lemara. 

 



11 stycznia – Wspólnie z duszpasterstwem niewidomych zorganizowaliśmy „kolę-

dowanie”. Co roku staramy się, by spotkanie to miało nieco inny charakter. Tym ra-

zem, po mszy św. spotkaliśmy się w auli Ośrodka ORiS, gdzie czekała nas miła nie-

spodzianka – koncert bydgoskich chórów „Dzwon” i „Belcanto”.  

    

Inicjatorką tego była Marlena Lewandowska, która opiekowała się gośćmi i zadbała 

by niczego im nie brakowało. Potem było błogosławieństwo kolędowe udzielone 

przez naszego duszpasterza – z tradycyjnymi obrazkami i wspólne śpiewanie kolęd 

przy akompaniamencie Mariana Olszowskiego. Dopiero na zakończenie wspólna 

kawa i drobny poczęstunek.  

 

Z ciekawą inicjatywą wyszła Krysia Skiera, aby podczas naszego spotkania zebrać 

środki, które zostały przekazane naszej koleżance z zaprzyjaźnionej Fundacji, którą 

czeka kolejna poważna operacja. Propozycja ta spotkała się z pełną aprobatą. Na 

spotkaniu przedstawiliśmy propozycje programowe naszego Klubu na najbliższe 

miesiące. 



6 stycznia – Już tradycyjnie - pojechaliśmy do Inowrocławia, aby rozpocząć karna-

wał 2015. Uroczystości rozpoczęliśmy udziałem we Mszy św. w kościele p.w. NMP 

w Inowrocławiu, którą koncelebrował nasz diecezjalny duszpasterz niewidomych – 

ks. Piotr Buczkowski.  

 

      

Potem powędrowaliśmy do siedziby naszego Koła Powiatowego, gdzie prezes Ry-

szard Grześkowiak i cały Zarząd, przyjął nas bardzo serdecznie. Po krótkim powita-

niu, kieliszku szampana – na rozpoczęcie Nowego Roku rozpoczęła się zabawa – 

wspólne tańce, konkursy i smaczny poczęstunek. Żal było wyjeżdżać… 

Przyjechaliśmy i wróciliśmy autobusem PKS. Cała grupa była zadowolona i już nie 

może doczekać się kolejnego wyjazdu. 



 

 


