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Listy w butelce od niepełnosprawnych
Nasza Fundacja wysłała swoje marzenia w świat. W trzech butelkach umieściliśmy listy z marzeniami w
pięciu językach. Za pośrednictwem naszych zaprzyjaźnionych marynarzy wiemy, gdzie zostały
zwodowane. Środek oceanu, okolice Meksyku, okolice Japonii. Teraz czekamy na odpowiedź.
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„Nikt nie jest samotną górą lodową
dryfującą po oceanie historii“ (Jan Paweł II)

www.sztukazycia.wordpress.com

Poznaj gdańskich seniorów!
Są coraz bardziej aktywni. Wychodzą
z domów, spotykają się, angażują społecznie. Działają w projektach dedykowanych nie tylko swojej grupie wiekowej.
Część z nich potrzebuje jednak wsparcia
i otoczenia opieką, także tą specjalistyczną. Są grupą społeczną, która jest coraz
bardziej rozpoznawalna i która ciągle rośnie w siłę. A jej członkom z roku na rok
przybywa lat… Gdańskich seniorów jest
już blisko 120 tysięcy. Tym samym co
czwarty mieszkaniec naszego miasta
znajduje się w wieku emerytalnym. Nie
oznacza to jednak, że przestaje działać
i siada w tak zwanych kapciach przed telewizorem, by robić na drutach lub popada w odrętwienie. Wręcz przeciwnie,
jeżeli robi na drutach, to w większej grupie, zapraszając do wspólnych robótek
wnuczęta, by dla żyraf z gdańskiego zoo
zrobić szaliki na zimę. Bo gdańscy seniorzy chcą być aktywni i uczestniczyć w życiu swojego miasta.
Dla tych aktywnych
Dla chcących uczestniczyć w życiu
społecznym seniorów w Gdańsku czeka
szeroka oferta edukacyjna, kulturalna
i sportowa. Miasto Gdańsk, dostrzegając
potrzeby swoich starszych mieszkańców,
podejmuje wiele działań sprzyjających integracji środowiska. Pomaga także konsekwentnie rozwijać ofertę zajęć
dedykowanych osobom w starszym wieku, zostawiając również przestrzeń na ich
własne inicjatywy.
Co roku ogłaszany jest konkurs dla
organizacji pozarządowych, na projekty
adresowane do osób starszych. W tym roku wybrano 34 projekty, które otrzymały
dofinansowanie na łączną kwotę 170 tysięcy. Wśród realizowanych projektów
znalazły się te związane z edukacją (językowe, komputerowe), zajęcia warsztatowe i artystyczne (np. rękodzielnicze),
spotkania muzyczne i wokalne, warsztaty związane ze zdrowym odżywianiem
i zajęcia psycho-edukacyjne oraz zajęcia
sportowo-rekreacyjne - wymienia pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska ds.
seniorów Gabriela Dudziak. Są również te
zgłoszone przez stowarzyszenia i związki kombatanckie, związane z aktywizacją
i integracją sędziwych mieszkańców
Gdańska – podkreśla pełnomocnik. Bardzo ważną rolę odgrywają zarówno projekty duże, o charakterze miejskim, jak
również mniejsze, lokalne. Jedne i drugie
służyć mają wspieraniu aktywności osób
starszych i zachęcaniu seniorów do wyjścia z domu.
Zajęcia dla seniorów odbywają się
w miejscach położonych w sąsiedztwie
ich miejsc zamieszkania. Nie ma
w Gdańsku dzielnicy, gdzie nie odbywałyby się spotkania dedykowane najstarszej grupie mieszkańców. W ośrodkach
kultury, na plebanii, w domach sąsiedzkich, w szkolnych świetlicach lub salach
gimnastycznych, a nawet w przychodniach. Z pewnością warto zainteresować się życiem lokalnej społeczności
i skontaktować się z działającą Radą
Dzielnicy. Część rad bardzo aktywnie
wspiera najstarszych mieszkańców
swojego otoczenia, dostrzegając istniejące potrzeby i organizując dla nich ciekawe propozycje. W Gdańsku działa
ponad 50 klubów oraz kół seniora, dodatkowo trudno określić, ile jeszcze innych grup nieformalnych działa
na terenie miasta.
Nieformalne grupy seniorów też mogą
otrzymać wsparcie
Innowacyjnym projektem wspierającym aktywność starszych mieszkańców
jest dotowany przez miasto Gdański Fundusz Senioralny. Jego celem jest dofinansowanie
inicjatyw
i
wydarzeń
zaproponowanych przez seniorów działających w ramach nieformalnych grup.
Działania te muszą być nakierowane
na aktywizację i integrację swojego środowiska. Projekty mogą być dofinansowane
kwotą do 500 zł. Aby je otrzymać, wystarczy zebrać 5 seniorów i złożyć wniosek
wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia. Wybór aktywności jest nieograniczony. Wnioski oraz regulamin
dostępne są na stronie internetowej:
www.kiwi.org.pl oraz w Regionalnym
Centrum Wolontariatu w Gdańsku, pl. So-

lidarności 1 p. 3.35 (budynek Europejskiego Centrum Solidarności).
– Coraz więcej gdańszczan w wieku
emerytalnym jest aktywnych społecznie.
Dzięki wsparciu miasta mogą rozwijać
swoje pasje i angażować do aktywności
kolejnych seniorów. To właśnie od nich
młodsze pokolenia mogą uczyć się, jak
budować, utrzymywać i rozwijać kontakty z innymi niezależnie od wieku – mówi
Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds.
polityki społecznej. Pomysł powołania
Gdańskiego Funduszu Senioralnego był
odpowiedzią na konieczność wspierania
nieformalnych grup seniorów. Dotyczy to
bowiem seniorów, którzy mają chęci i zapał do podejmowania szeroko rozumianej aktywności, a niemogących ubiegać
się o fundusze i granty jako organizacje
samorządowe.
Seniorzy bawią się cały rok
W kalendarzu imprez miejskich nie
brakuje też tych adresowanych do emerytów. Znając często trudną sytuację finansową seniorów, część oferty
przygotowanej przez miasto jest bezpłatna lub dostępna za symboliczną opłatą.
Zimą starsi gdańszczanie mają możliwość
uczestniczyć w corocznym koncercie
z okazji Dnia Babci i Dziadka odbywającym się tradycyjnie w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wiosną, już po raz drugi,
seniorzy, ich najbliżsi i opiekunowie mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu leczenia i opieki podczas
Targów Opieki i Zdrowia Niezależni 65+.
W połowie czerwca seniorzy wraz z rodzinami mogą spędzić czas na Pomorskim Pikniku Seniora organizowanym
w Gdańsku od czterech lat z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych. W ramach Gdańskich Dni Seniora mogą bawić
się na Miejskim Balu Seniora, który od 10
lat cieszy się niezmiennie dużą popularnością.
Uczyć się można całe życie
Na terenie miasta funkcjonują również Uniwersytety Trzeciego Wieku skudużą
liczbę
słuchaczy.
piające
Do najbardziej popularnych i konsekwentnie prowadzących swoją działalność należą Uniwersytet Trzeciego
Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim,
przy Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, Ateneum Wyższej Szkole czy też
Uniwersytet Trzeciego Wieku Pozytywnych Inicjatyw i Gdańska Akademia Seniora. Nie wyczerpują one jednak oferty
edukacyjnej. W Operze Bałtyckiej oraz
w Teatrze Muzycznym raz w miesiącu
duża grupa seniorów uczestniczy w spotkaniach edukacyjnych prowadzonych
przez Jerzego Snakowskiego. Ten znany
gdański animator kultury zasłynął z organizowanych spotkań operowych oraz
wycieczek dla seniorów pod nazwą „Bardzo kulturalne wycieczki“.
Kiedy potrzebują wsparcia i opieki
Wśród najstarszej grupy gdańszczan
są również ci, którzy z różnych przyczyn
potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu. Opiekę taką miasto oferuje,
za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie, który organizuje również wsparcie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Inną formą, z której skorzystać mogą gdańscy seniorzy jest oferta jednego z 5 dziennych domów pomocy.
Są to miejsca dziennej opieki, w których
seniorzy wspólnie spędzają czas wolny
rozwijając swoje zainteresowania. Osoby
starsze mogą również skorzystać z innych
form pomocy, takich jak zasiłki, pomoc
mieszkaniowa czy punkty informacji
i wsparcia.
– Planując ofertę miasta dla seniorów, pamiętamy, że oprócz tych aktywnych, którzy tak pięknie działają i ciągle
zaskakują nas swą kreatywnością, są tacy, którzy pozostają w swoich domach
i potrzebują naszego wsparcia – mówi
Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta
ds. polityki społecznej.
Dlatego przygotowując ofertę dla
najstarszych mieszkańców Gdańska,
bierzemy pod uwagę, że samo przyznanie świadczenia finansowego na zakup
żywności nie wystarcza, bo nie ma im
kto tego posiłku przygotować.

W roku bieżącym pomoc w postaci
ciepłego posiłku otrzymuje grupa 55
osób. Zadanie pod nazwą „Pomocna
Dłoń 2016 - Obiadek dla Babci i Dziadka”
realizowane jest przez Stowarzyszenie
Gdański Komitet Obywatelski. W tym roku, na podstawie uchwały RMG seniorzy
otrzymują obiady za symboliczną odpłatnością, w zależności od dochodu
(od 3,15 zł do kilkudziesięciu złotych).
Warto również podkreślić, że w Gdańsku
rozpoczął swoje funkcjonowanie Dzienny Dom Opieki Medycznej, prowadzony
przez Centrum Pomocowe Caritas
przy ul. Fromborskiej 24. Jest to dzienny
dom dla osób bezpośrednio po przebytej
hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki. Placówka
świadczy usługi od poniedziałku do piątku, a pobyt w placówce jest bezpłatny.
W trosce o zdrowie najstarszych
mieszkańców miasto realizuje program
szczepień pt. „Zaszczep się przeciwko
grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia”. W przygotowaniu jest również projekt „Trzeci wiek w zdrowiu”, który
adresowany jest do osób w wieku 65+,
by pomóc im utrzymać zdrowie i dobrą
kondycje w dalszych latach życia.
Aktywnych nagradzamy!
Od czterech lat Gdańsk organizuje
konkurs, w którym nagradza aktywnych seniorów. Konkurs ma promować
działania na rzecz poprawy jakości ich
życia.
– Celem organizacji konkursu jest
przede wszystkim promowanie aktywności wśród osób starszych. W Gdańsku
mamy ponad 50 klubów seniora. Już
od dawna widzimy, że starzenie się zaczyna wyglądać inaczej.
Coraz częściej seniorzy wychodzą
poza cztery ściany swoich domostw
i chcą być aktywni – mówi Agnieszka
Buczyńska, prezes Centrum Wolontariatu, organizator konkursu. – Chcemy
nagradzać tych, którzy na co dzień myślą o innych, angażują się w różnorodne
działania prospołeczne.
Uważamy, że taką postawę należy
promować. Organizacja konkursu to
właśnie zwieńczenie całego roku aktywności.
Pokazanie, że działanie wolontariackie czy pobudzające do działania innych seniorów warte jest docenienia
– dodaje. W połowie października poznamy tegorocznych laureatów konkursu. To ważne, aby dostrzegać oprócz
potrzeb osób starszych ich ogromny potencjał i chęć dzielenia się nim z innymi
– mówi pełnomocnik prezydenta ds. seniorów. Dlatego formuła tegorocznych
Gdańskich Dni Seniora skoncentrowana jest na daniu szansy samym seniorom do zbudowania oferty wydarzeń
w swoim otoczeniu. Oprócz przygotowanych przez miasto wydarzeń, część
środków przeznaczona jest dla grup seniorów, które będą mogły realizować
swoje pomysły do końca roku, rozpoczynając ich realizację od października.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku.
Aktywni seniorzy z pewnością już
znaleźli dla siebie coś ciekawego.
Wszystkim tym, którzy chcieliby dodać
koloru i energii do swojej codzienności,
polecamy również zapoznanie się i skorzystanie z atrakcyjnych propozycji dla
seniorów przygotowanych przez instytucje kultury, np. Polską Filharmonię
Bałtycką, Operę Bałtycką, Teatr Szekspirowski, Gdański Archipelag Kultury
i wiele innych.
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W kostiumie przez życie
tak zwanej sztuki wysokiej
– tłumaczy Daniel Saulski.

Pirat z Motławy

Już trzeci sezon można zobaczyć Daniela Saulskiego w roli Pirata
Daniela z Motławy, który w centrum Gdańska wiosłuje w łódce,
zapuszczając się niekiedy aż do Twierdzy Wisłoujście

ywa mieszczaninem,
pruskim weteranem albo piratem – zawsze
z humorem i wdziękiem osobistym. Potrafi rozbawić albo
zwyczajnie zamienić kilka
słów, które sprawią, że człowiek poczuje się lepiej.
– No taki już jestem – mówi
Daniel Saulski, aktor, który
w dojrzałym wieku postanowił
zostać odtwórcą historycznym,
choć – jak przyznaje – w podjęciu decyzji pomógł mu syn
Czesław, który pod wpływem
czytanej w dzieciństwie baśni
Andersena o dzielnym ołowianym żołnierzyku zajął się rekonstruktorstwem i wciągnął
w nie ojca.

B

Pan Doro Caro
Z racji zawodu wcielanie się
w postaci z dawnych epok nie
jest dla Daniela Saulskiego
czymś nadzwyczajnym. To
część jego profesji. Zwraca jednak uwagę, że przebranie się,
a ubieranie się w kostium to
dwie różne sprawy. Przekonał
się o tym, występując przez
wiele lat na scenie. Stąd bycie
odtwórcą historycznym traktuje jako swoją kolejną rolę, acz
wykonywaną z dużą dozą swobody.
– Udział w rekonstrukcjach
jest rodzajem przedstawienia,
chociaż niektórzy twierdzą, że

nie mają one nic wspólnego
z teatrem. Ja uważam, że inscenizacje są właśnie rodzajem teatru, w którym każdy ma coś
do zagrania i powinien to robić
jak najlepiej – tłumaczy.
Jako artysta dyplomowany,
Daniel Saulski niewątpliwie ma
przewagę nad większością odtwórców. Wachlarz jego możliwości jest zdecydowanie
szerszy, więc i pan Daniel nie
ogranicza się do typowego
„biegania po polu” z karabinem, lecz realizuje też ambitniejsze
projekty.
Takim
na przykład był Salon Muzyczny Pana Doro Caro, gdzie odwołał się do postaci gdańskiego
pisarza Augusta Samuela Gerbera (1766 – 1821). Udział
w przygotowanym w Domu
Uphagena wydarzeniu wziął
także Czesław Saulski, tym razem jako altowiolista, oraz Anna Kinga Osior, sopranistka,
a prywatnie żona pana Daniela. Ponadto do współpracy udało się zaprosić śpiewaczkę
Katarzynę Hołysz, pianistkę
Paulinę Ledę oraz Beatę Popiołek, która znana jest z aktywności w gdańskich grupach
rekonstruktorskich.
– Salon Muzyczny był
przedsięwzięciem wykraczającym poza schematy odtwórstwa historycznego, a to
dlatego, że miał w sobie walor

Odmienny, można powiedzieć bardziej swojski, charakter
ma
kreacja
Pirata Daniela z Motławy. Jest
ona swego rodzaju hołdem dla
Andrzeja Sulewskiego, niezapomnianego pirata gdańskiego,
który zmarł sześć lat temu.
– Znałem się z Andrzejem,
a jego odejście wciąż napawa
mnie smutkiem. Gdańsk stracił
jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci. Na swój sposób próbuję wypełnić lukę, jak
powstała po śmierci Andrzeja,
choć oczywiście nie próbuję go
naśladować. Jestem sobą.
Daniel Saulski zazwyczaj
„piratuje” na wodzie, pływając
łodzią po Motławie, czasami
zapuszczając się dalej, aż
do Twierdzy Wisłoujście
– dwie godziny w jedną i dwie
w drugą stronę.
– Wiosłowanie na takim dystansie jest oczywiście wysiłkiem, ale dla mnie to przede
wszystkim relaks, no i okazja
do spotkań z ludźmi, którzy
machają z brzegu, zagadują.
Podobnie zresztą jest z mijanymi po drodze kajakarzami – zapewnia aktor.
Chociaż na wodzie Pirat Daniel nie rozstaje się z tasakiem,
to niekiedy w jego ręku można
zobaczyć oręż cokolwiek osobliwy – miotłę.
– Od czasu do czasu, sam lub
z przyjaciółmi, organizuję „zamiatanie Motławy” – wyjaśnia.
– Rzeka, niestety, jest mocno
zaśmiecona. Wyciągamy z wody masę puszek, butelek, opakowań po papierosach. Ech,
żeby tylko to...

Hobby dla każdego
Widok
rekonstruktora
u wielu osób budzi pragnienie
zostania odtwórcą historycznym. Wtedy pojawia się też pytanie: Od czego zacząć?
– Chyba najlepszym sposobem jest dołączenie do którejś
z istniejących grup, ale warto
najpierw dobrze się rozejrzeć,
podjąć decyzję po dokładnym
namyśle – mówi pan Daniel.
Pierwsza sprawa to wybór
epoki, która najbardziej nam odpowiada. Jednym mogą się podobać czasy rycerzy, innym
okres napoleoński, a komuś

jeszcze – druga wojna światowa.
Co ważne, nie każdy musi być
żołnierzem. Odtwórcy postaci
cywilnych też mają spore wzięcie podczas różnego rodzaju inscenizacji. Daniel Saulski wie
o tym najlepiej, wszak wiele razy występował jako lekarz albo
mieszczanin. Ostatnio jednak
– oprócz postaci Pirata z Motławy – najchętniej przemienia się
w weterana z 2. Westpreussische
Invaliden-Kompanie, czyli 2. Zachodniopruskiej Kompanii Inwalidów. Jednostkę sformowano
w czasach wojen napoleońskich,
a stacjonowała ona w Twierdzy
Wisłoujście. Warto przy tym wyjaśnić, że dwieście lat temu „inwalidztwo”
w
wojsku
rozumiano trochę inaczej niż
współcześnie. Chodziło bowiem
nie tylko o żołnierzy, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu,
lecz i o osoby starsze wiekiem.
Takie, które nie nadawały się już
do ganiania za wrogiem po Europie, lecz były jeszcze armii
przydatne, jako np. załoga twierdzy czy szkoleniowcy.
– Młodość ma swoje prawa,
ale życie weterana też ma swój
urok – puentuje z uśmiechem
Daniel Saulski, zachęcając odważnych, aby – niezależnie
od wieku – posmakowali rekonstruktorskiej
przygody.
Naprawdę warto!

Daniel Saulski,
rocznik 1949.
Ukończył z wyróżnieniem
Wydział Wokalno-Aktorski
Akademii Muzycznej w Łodzi. W grudniu ub. r. świętował
40-lecie
pracy
zawodowej, podczas której
był związany m.in. z Estradą
Łódzką i Stowarzyszeniem
Jazzowym. Występował jako
solista w Teatrze Muzycznym
w Gdyni, Teatrze Muzycznym
w Lublinie oraz Państwowym
Teatrze Dramatycznym im. J.
Osterwy w Łodzi. Daniel
Saulski był wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną, stworzył liczne
kreacje aktorskie, dając się
również poznać jako reżyser
i autor scenariuszy widowisk.
Oprócz aktywności scenicznej zajmuje się pracą pedagogiczną, prowadząc zajęcia
i konsultacje w zakresie dykcji, artykulacji, śpiewu solowego oraz interpretacji.
Obecnie mieszka w Gdańsku.
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Pamiętajmy, że życie jest
krótkie, więc: ł am zasady:
wybaczaj szybko,
całuj powoli, kochaj szczerze,
śmiej się bez opamiętania
i nigdy nie żałuj niczego,
co wywołało uśmiech na Twojej
twarzy. I nigdy, przenigdy
nie pozwól się przekonać,
że na coś już jesteś za star y!!

Zapraszamy do współpracy
Dariusz Wiliński
Prezes Fundacji
„Sztuka Życia“ - Niepokonani

- Oddajemy do rąk Państwa
kolejny, WIĘKSZY numer Naszej
- Waszej gazety. Opisujemy w niej
sukcesy, które osiągnęliście,
wszystko to, czym warto się
pochwalić.
Zapraszam do wspólnego redagowania „NIEPOKONANYCH“ bo właśnie taki tytuł nosi ta jedyna i niepowtarzalna gazeta.
Na adres redakcji: sztukazycia@op.pl proszę przesyłać listy i
zdjęcia pokazujące i opisujące słoneczne życie codzienne ludzi
niepełnosprawnych i w podeszłym wieku oraz rodzin
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Studio Tańca Black Dance powstało 12 lat temu, z pasji i miłości do tańca

Właścicielką i trenerem klubu jest Ewa Czarnecka, zawodowa
tancerka
z
klasą
mistrzowską,, S”, mistrzyni Polski, sędzia tańca, trenerka niejednego tancerza z programu
„Taniec z gwiazdami”, a osobista
mama Łukasza Czarneckiego
(zdobywcy Kryształowej Kuli

z Anną Guzik). W studiu pod jej
okiem trenują sportowe pary taneczne: m.in. mistrzowie Polski
juniorów, finaliści Mistrzostw
Polski Młodzieży, mistrzowie
Polski dzieci, mistrzowie Polski
juniorów, mistrzowie okręgu pomorskiego w kategoriach dzieci,
juniorów, młodzieży i dorosłych.

Siedziba klubu to CH Tesco
na gdańskim Chełmie. Tu prowadzone są zajęcia dla grup
dziecięcych, młodzieżowych,
osób dorosłych oraz bardzo dorosłych.
Codziennie prowadzone są
zajęcia tańca towarzyskiego
na różnym poziomie zaawansowania: od początkujących do par
na najwyższym poziomie (obecnie jest około 30 par turniejowych).
Uczymy tańców standardowych: (walc angielski, tango,
walc wiedeński, foxtrot, quickstep) oraz tańców latynoamerykańskich (samba, cza-cza,
rumba, paso doble, jive).
Co roku, w kwietniu, Black
Dance organizuje ogólnopolskie
turnieje tańca, na które przyjeżdżają setki uczestników.
A każdego lata wyjeżdżamy
na obozy sportowo-taneczne,
przygotowujące do sezonu.
Studio Tańca Black Dance to
miejsce dla wszystkich entuzjastów ruchu, muzyki, tańca.

„Mistrzowie” na balu
Zachęcamy naszą publiczność do wspólnego śpiewania

WALDEMAR WIśNIEWSKI
uczestnik kabaretów oraz popularnych programów TV: Bitwa na Głosy, Co jest grane, Jaka
to melodia, Mam talent, Must
Be The Music.

FAINA NIKOLAS
wykonawczyni
romansów
i ballad. Laureatka międzynarodowych konkursów i festiwali w Rosji i Wielkiej Brytanii;
zwyciężczyni konkursu rosyjskiej TV „Romans XXI wieku”
i uczestnik projektu „Petersburski romans”; juror międzynarodowych
konkursów
wokalnych.

DARIUSZ MARCINKIEWICZ
jego błyskotliwa gra na gitarze
łączy technikę z wrażliwością.
Wspierał muzycznie wiele polskich gwiazd: K. Krawczyk, R.
Dąbkowska, 2 plus 1, Mira Kubasińska,
Zielono-Czarni
i wiele innych.

Artyści przygotowali na spotkanie z seniorami
bogaty program muzyczny, który dodatkowo
wzbogaci recital romansów i ballad rosyjskich
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Jerzy Dudek

Michał Wiśniewski

Krystyna Giżowska

Natalia Partyka

Perfekcyjny Perfekt

Kolędy po kaszubsku TVP3

Zespół Detox

Jerzy Owsiak Anna Dymna

Zespół VIVA-BAND

Wesołe miasteczko

Malowanie twarzy

Piotr Rubik

Halina Kunicka

Zespół Fucus

Zaczarowana Piosenka

Czesław Majewski

Michał Gasz

Irena Santor

Piotr Szumny

Zbigniew Wodecki

Festyny Straży Pożarnej

Pomorska policja uczyła

Monika Kuszyńska

Jarek Wajk

DJ Wika
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4 Pomorski Piknik Seniora w obiektywie (18.06.16)

Z nami warto trzymać

Fotobank.PL
Jak integrowali się seniorzy
4 Pomorski Piknik Seniora
był wspaniałą okazją do wyrwania się ze swoich czterech
ścian i pokazania swojej pasji.
Cel spotkania? Aktywizacja
seniorów
mieszkających
w Gdańsku, stworzenie im
przestrzeni do bycia razem,
wymiany doświadczeń oraz
zdobycia wiedzy o swoich prawach,
ze
szczególnym

uwzględnieniem praw do życia, samostanowienia, pomocy
społecznej, pomocy medycznej
oraz ochrony zdrowia. Wielu
starszych mieszkańców skorzystało z tych propozycji.
Podczas pikniku zorganizowano punkty porad psychologicznych,
prawnych,
pielęgnacyjnych, socjalnych
oraz informujące o usługach

i ułatwieniach dostępnych dla
osób starszych. Można było
również skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.
W ramach Dni Niszczenia
Złych Wspomnień sceną zawładnęli seniorzy, młodzież
szkolna, Pałac Młodzieży, Akademia Talent. Gwiazdą pikniku
był Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdańsk „Jagódki”.

Fotografujemy to, co ważne. Od 10
lat. Dokumentujemy najważ niejsze
wydarzenia politycz ne, kul tu ral ne,
sportowe Pomorza. Pu bli ku je my
w gazetach codzien nych i ty go dni kach. Współpracuje my z wy daw nic twami, fundacja mi, or ga ni za cja mi
pozarządowymi, agen cja mi even to wymi i PR. Zapewniamy zaplecze fotograficzne kampa nii po li tycz nych
i społecznych.
Fotografujemy na potrzeby ilustracji stron internetowych.

Nasze zdjęcia oglądać można w katalogach i folderach małych firm i dużych przedsiębiorstw.
Je ste śmy obec ni na fir mo wych
eventach i imprezach integracyjnych.
Two rzy my fo to gra ficz ne pa no ra my
i zdjęcia 3D. Możemy również sfotografować Twój pomysł.
Zapraszam do współpracy.
Karolina Misztal i zespół Fotobank. PL
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Przesiąknięty muzyką Klenczona
Z Tadeuszem Rzącą, muzykiem, założycielem grupy Klenczon Projekt, rozmawia Gabriela Pewińska

Dla mnie Krzysztof Klenczon był zawsze bardzo ważny. Jestem
emocjonalnie związany z jego twórczością

– Pan wygląda jak Klenczon!
(śmiech) Wszyscy mi to mówią, więc chyba coś w tym jest.
Słyszę takie opinie i od tych,
którzy dobrze znali Krzysztofa.
Nie tylko podobnie wyglądam,
ale też i głos mój przypomina
jego głos, tak mówią. Ludzie,
którzy przychodzą na nasze
koncerty, czasem są lekko zszokowani... Jeden z dziennikarzy
powiedział mi niedawno, że
po klenczonowsku „chodzi” mi
szczęka i ruszam się podobnie
(śmiech).
– Pana to podobieństwo
chyba nie martwi?
Dla mnie Krzysztof Klenczon
był zawsze bardzo ważny. Jestem emocjonalnie związany
z jego twórczością. Ten sam
sposób postrzegania muzyki,
chyba nadaję na podobnych falach. To ciekawe jest o tyle, że
nigdy nie spotkałem Krzysztofa, nigdy go nie widziałem
na żywo. Fotografie, materiały
filmowe – tylko tak jedynie. Ale
emocje, które odnajduję w jego
utworach, są mi bardzo bliskie.

Sponsorzy i
przyjaciele
koncertu
charytatywnego
gwiazd

Podobna wrażliwość muzyczna. Od jego kolegów z zespołu
usłyszałem kiedyś, że nikt nie
jest tak wiarygodny w wykonywaniu jego utworów, że mam
ten sam tzw. zaśpiew Klenczonowski.
– Zna pan rodzinę Klenczona? Żonę? Siostrę?
Wszystkich poznałem wiele
lat temu w Szczytnie, gdzie jest
pochowany. Zaprzyjaźniliśmy
się. Mamy stały kontakt. Córka
Krzysztofa, Karolina, jak tylko
mnie zobaczyła, uśmiała się:
– O! Tata!
– Trudno się dziwić.
A propos Szczytna. Przed wizytą na grobie Krzysztofa wstąpiłem do kwiaciarni. Kwiaciarka
spojrzała na mnie i spytała: Pan
do Klenczonów przyjechał?
(śmiech). A na jednym z koncertów młody człowiek, zupełnie
serio, rzucił: – Fajnie, że pan jest.
A Seweryn też będzie? (śmiech).
Chyba nie wiedział, że Klenczona już dawno na tym świecie nie
ma. Alicja, żona Krzysztofa, jest
patronem naszego zespołu. Dwa
dni temu wróciliśmy z festiwalu

jego imienia, który odbywa się
w Pułtusku, tam urodził się
Krzysztof. Zagraliśmy dwugodzinny recital pierwszego dnia,
a dnia następnego, który poświęcony był utworom napisanym wspólnie z Januszem
Kondratowiczem – dwa utwory.
Zamknęliśmy koncert pieśnią
„Biały krzyż”. Świetnie nam się
grało! Środowisko przyjeżdża
na festiwal bardzo klenczonowskie.
– To znaczy?
Głównie ci wielbiciele twórczości Klenczona, którzy znali
go przed laty, czy prywatnie,
czy choćby ze sceny. Ale też
młodzi, którzy dopiero odkrywają jego muzykę. Poznałem
tam wielu fanów Krzysztofa i to
z różnych środowisk. Sporo
rozmów, zdjęć... to bardzo miłe.
Niektórym, w jakimś sensie, nie
tylko przez muzykę, przywróciłem Krzysztofa do życia, tak
mówili. Duże zaskoczenie i słowa uznania, że jesteśmy tak
wiarygodni w tym co gramy.
Mamy już swoich fanów nie tylko wśród ludzi, którzy na Czerwonych
Gitarach
się
wychowali.
– Projekt Klenczon. Co to
za projekt?
Powołałem ten zespół, ponieważ muzyka Krzysztofa siedzi we mnie. Mogę bez wysiłku
wykonywać te utwory. Pewnych rzeczy nie można się nauczyć, albo się je ma, albo
nie. I tak zebrała się grupa czterech facetów, która wyjątkowo
czuje muzykę lat 60., muzykę
Klenczona. Umie zagrać stylowo i profesjonalnie. Założyłem,
że zagramy te utwory z energią,
żywiołowo, surowym brzmieniem w wersjach płytowych,
oryginalnych, tak jak nikt tego
nie gra, czyli 1: 1. W sposób,
w jaki to było grane w latach big
-beatu i tak jakby zagrał to
Krzysztof. Ludzie, gdy nas słyszą, są bardzo pozytywnie zaskoczeni, np. Leszek Cichoński,

znany gitarzysta podszedł
do nas w Pułtusku i powiedział,
że do tej pory nie słyszał zespołu, który by był tak blisko oryginału, to pod każdym
względem. Inni muzycy też byli pełni podziwu. Te utwory zostały
znakomicie
zaaranżowane, nic nie trzeba
było poprawiać. Nie słyszałem
lepszych wersji. Raczej gorsze,
uboższe, na siłę kombinowane.
A ludzie nie chcą udziwniania,
wariacji na temat, przychodzą
na koncert z muzyką z lat 60,
by na chwilę do tamtego czasu
powrócić, by przenieść się w lata swojej młodości, gdy przeżywali pierwszą miłość. Muzyka
to najlepsza podróż w czasie.
– Klenczon Projekt powstał
w Gdańsku w minionym roku.
Wcześniej znaliśmy się, czasem pogrywaliśmy razem.
W kawiarni Starbucks we
Wrzeszczu sfinalizowaliśmy
rozmowy. I oto jesteśmy. Niejako otrzymałem,, błogosławieństwo”
od
Bernarda
Dornowskiego, współzałożyciela Czerwonych Gitar, z którym grałem i który zawsze
na koncertach przedstawiał
mnie „Krzysztof Tadeusz”. I to
właśnie on kiedyś powiedział
mi: „ty powinieneś grać Klenczona”. Projekt Klenczon to

oczywiście utwory te najbardziej znane, ale też i te trochę
mniej popularne. Przywracamy je do życia, np.,, Wiosenna
miłość”,,, Coś” czy „Pożegnanie z gitarą”. Zresztą wszystkie
jego utwory są ponadczasowe,
odnajduje się w nich każde pokolenie. Czas weryfikuje każdą
działalność artystyczną.
– Chodził pan śladami
Klenczona po Trójmieście? Tu
mieszkał, tu grał. Pan go poszukiwał po ulicach, czy tylko
w sobie?
Oczywiście wiem, że pomieszkiwał w Sopocie przy Kościuszki, czy w Oliwie
przy Wita Stwosza 40. Dla mnie
jednak bardzo ważny był kontakt z Januszem Kondratowiczem, który współpracował
z Krzysztofem przez wiele lat.
Napisali wiele znanych piosenek, choćby „Kwiaty we włosach” czy „10 w skali
Beauforta”.
Rozmowy z nim to informacje o Krzysztofie niejako
z pierwszej ręki. Spędziliśmy
na wspomnieniach parę wieczorów, to mnie wzmocniło artystycznie. Zmobilizowało, by
grać te utwory, propagować
muzykę Krzysztofa, która niesie
niesamowity ładunek emocjonalny.

– Wracając do tego podobieństwa, i fizycznego, i duchowego. Nie próbował Pan
szukać wspólnych korzeni?
Pokrewieństwa nie ma. Ale
jestem przesiąknięty muzyką
Klenczona. Cieszę się, że mogę
w pewnym sensie przedłużyć
jego obecność tutaj. Zresztą
wiadomo, że człowieka nawet
jak już nie ma wśród nas żywych, to jednak gdzieś żyje,
jest. Gdy o nim się mówi, gdy
się go wspomina. I ja go wciąż
przywołuję. Poprzez muzykę.
Muzyka niesie ducha.
W październiku zagracie
utwory Klenczona na Charytatywnym Koncercie Gwiazd
organizowanym przez gdańską Fundację Sztuka Życia
– Niepokonani. Co usłyszymy?
Przypomnimy te najbardziej
znane utwory Krzysztofa, także
te, które napisał wspólnie z Sewerynem Krajewskim. Te, które ludzie znają, które mogą
wspólnie z nami zaśpiewać:
„Kwiaty we włosach”, „Wróćmy
na jeziora”. A może nawet „Annę Marię”. Może „Nie zadzieraj
nosa”?
-Tramwajem „Krzysztof
Klenczon” jeździ Pan?
To zawsze jest dla mnie podróż do innego świata.

Na scenie podczas koncertu nie obowiązują żadne zasady. Jak zabawa, to zabawa. Zespół śpiewa i gra w
składzie: Tadeusz Rząca, Sławomir Koryzno, Marek Zienkowski, Zenon Miluski.

partner strategiczny NCK
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Warto być sobą
ichał Gasz, Gashoo
– wokalista, aktor
musicalowy, autor
tekstów, kompozytor. Tworzy
w gatunku alternatywnym oraz
rozrywkowym.
Absolwent
GWSH w Katowicach. Śpiewał
w chórze Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. w Gliwicach
(klasa gitary klasycznej) oraz
Młodzieżowym Chórze Mieszanym „Schola Cantorum”.
Wokalnie kształcił się u Ewy
Mentel, Elżbiety Zapendowskiej. Jest zwycięzcą XII finału
telewizyjnej „Szansy na sukces”
z piosenką „Papierowe Ptaki”
z repertuaru Krystyny Prońko.
Wystąpił w świątecznym programie z Piotrem Rubikiem
w 2007 r., śpiewając utwór
„Zdumienie”. Współpracował
z zespołem wokalnym laure-

M

atów Szansy od 2000 do 2012
roku (odcinki specjalne, koncerty). Nagrywa partie wokalne
do filmów animowanych oraz
fabularnych.
Współpracuje
z telewizją, teatrami muzycznymi oraz z projektami reprezentującymi takie gatunki jak: jazz,
soul, rock progresywny, muzyka filmowa, musical, piosenka
aktorska. Od maja 2007 jest solistą w zespole Piotra Rubika,
koncertując w kraju i za granicą
(m. in. USA, Kanada). Obecnie
jest wokalistą, współkompozytorem, autorem tekstów w swoich
nowych
projektach
ShaleyesH,
Niegrzeczni,
GADMUTrio. Od roku 2013
współpracuje z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej. Finalista
i zdobywca wielu nagród Grand
Prix na ogólnopolskich festiwa-

lach
piosenki
polskiej,
m.in. XLII KFPP Opole – Debiuty 2005, Top Trendy 2007, Top
Trendy 2009, Sopot Hit Festival 2009, Top Trendy 2010,
Rock Stars Festival 2012,
AntyFest Antyradia 2014.

W dniu 8 października 2016 r.
podczas Charytatywnego
Koncertu Gwiazd zapraszam
na mój występ. Zaśpiewam
trzy utwory: „Zdumienie”,
„Modlitwa spełnienie”,
„Mury“.

Iluzjonista Piotr Szumny rozdaje „czarujące” uśmiechy
luzjonista Piotr Szumny bez
wątpienia należy do ścisłej
czołówki zawodowych iluzjonistów polskich. Specjalizuje
się głównie w pokazach dla
klientów biznesowych. Umiejętności swoje prezentuje z dużym
powodzeniem na imprezach firmowych, integracyjnych, sympozjach,
szkoleniach,
bankietach, targach branżowych, galach. Bawi i zadziwia
swoich widzów od ponad 20 lat.
Zaufały mu takie marki jak:
mBank, PKO, NBP, MENNICA
POLSKA, Leroy, Gaspol S. A, Nestle Waters Polska, Tarczynski,
Warta Glas, Leroy Merlin, Pol-Turis, Bennica Polska, Raiffeisen Financial Service, Warka
i wiele innych. Dlatego zdaje sobie sprawę, jak ważne są rzetel-

I

Patroni kolejnego wydania naszej gazety

ność, profesjonalizm i zadowolenie klientów, bez których nie
mógłby istnieć na rynku polskim
oraz zagranicznym.
Niepowtarzalny
styl
i doświadczenie sceniczne zdobyte przez lata przekładają się
na jakość pokazów, sprawiając,
że stają się one magiczną perełką
sztuki iluzji. W swojej kolekcji rekwizytów, książek o iluzji i wy-

myślonych przez siebie efektów
iluzjonistycznych posiada również zbiór trofeów zdobytych
na wielu przeglądach konkursowych kongresów iluzjonistów
zarówno polskich, jak i zagranicznych, plasując się kilka razy
na pierwszym miejscu. Pojawiał
się również w programach telewizyjnych, oraz był gościem stacji radiowych.

Uśmiech kosztuje
mniej od prądu
a daje więcej światła
i energii

