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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.

Listy w butelce od niepełnosprawnych

miesiącemmiesiącem senioraseniora
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Są coraz bardziej aktywni. Wychodzą
z domów, spotykają się, angażują spo-
łecznie. Działają w projektach dedykowa-
nych nie tylko swojej grupie wiekowej.
Część z nich potrzebuje jednak wsparcia
i otoczenia opieką, także tą specjalistycz-
ną. Są grupą społeczną, która jest coraz
bardziej rozpoznawalna i która ciągle ro-
śnie 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 te-
lewizorem, by robić na drutach lub popa-
da w odrętwienie. Wręcz przeciwnie,
jeżeli robi na drutach, to w większej gru-
pie, zapraszając do wspólnych robótek
wnuczęta, by dla żyraf z gdańskiego zoo
zrobić szaliki na zimę. Bo gdańscy senio-
rzy chcą być aktywni i uczestniczyć w ży-
ciu 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 in-
tegracji środowiska. Pomaga także kon-
sekwentnie rozwijać ofertę zajęć
dedykowanych osobom w starszym wie-
ku, zostawiając również przestrzeń na ich
własne inicjatywy.

Co roku ogłaszany jest konkurs dla
organizacji pozarządowych, na projekty
adresowane do osób starszych. W tym ro-
ku wybrano 34 projekty, które otrzymały
dofinansowanie na łączną kwotę 170 ty-
sięcy. Wśród realizowanych projektów
znalazły się te związane z edukacją (języ-
kowe, komputerowe), zajęcia warsztato-
we i artystyczne (np. rękodzielnicze),
spotkania muzyczne i wokalne, warszta-
ty związane ze zdrowym odżywianiem
i zajęcia psycho-edukacyjne oraz zajęcia
sportowo-rekreacyjne - wymienia pełno-
mocnik prezydenta miasta Gdańska ds.
seniorów Gabriela Dudziak. Są również te
zgłoszone przez stowarzyszenia i związ-
ki kombatanckie, związane z aktywizacją
i integracją sędziwych mieszkańców
Gdańska – podkreśla pełnomocnik. Bar-
dzo ważną rolę odgrywają zarówno pro-
jekty duże, o charakterze miejskim, jak
również mniejsze, lokalne. Jedne i drugie
służyć mają wspieraniu aktywności osób
starszych i zachęcaniu seniorów do wyj-
ścia z domu.

Zajęcia dla seniorów odbywają się
w miejscach położonych w sąsiedztwie
ich miejsc zamieszkania. Nie ma
w Gdańsku dzielnicy, gdzie nie odbywa-
łyby się spotkania dedykowane najstar-
szej grupie mieszkańców. W ośrodkach
kultury, na plebanii, w domach sąsiedz-
kich, w szkolnych świetlicach lub salach
gimnastycznych, a nawet w przychod-
niach. Z pewnością warto zaintereso-
wać się życiem lokalnej społeczności
i skontaktować się z działającą Radą
Dzielnicy. Część rad bardzo aktywnie
wspiera najstarszych mieszkańców
swojego otoczenia, dostrzegając istnie-
jące potrzeby i organizując dla nich cie-
kawe propozycje. W Gdańsku działa
ponad 50 klubów oraz kół seniora, do-
datkowo trudno określić, ile jeszcze in-
nych grup nieformalnych działa
na terenie miasta.

Nieformalne grupy seniorów też mogą
otrzymać wsparcie

Innowacyjnym projektem wspierają-
cym aktywność starszych mieszkańców
jest dotowany przez miasto Gdański Fun-
dusz Senioralny. Jego celem jest dofinan-
sowanie inicjatyw i wydarzeń
zaproponowanych przez seniorów dzia-
łających w ramach nieformalnych grup.
Działania te muszą być nakierowane
na aktywizację i integrację swojego środo-
wiska. Projekty mogą być dofinansowane
kwotą do 500 zł. Aby je otrzymać, wystar-
czy zebrać 5 seniorów i złożyć wniosek
wraz z opisem planowanego przedsię-
wzięcia. Wybór aktywności jest nieogra-
niczony. 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 Europejskie-
go 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 kontak-
ty 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 za-
pał do podejmowania szeroko rozumia-
nej 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 eme-
rytów. Znając często trudną sytuację fi-
nansową seniorów, część oferty
przygotowanej przez miasto jest bezpłat-
na lub dostępna za symboliczną opłatą.
Zimą starsi gdańszczanie mają możliwość
uczestniczyć w corocznym koncercie
z okazji Dnia Babci i Dziadka odbywają-
cym się tradycyjnie w Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej. Wiosną, już po raz drugi,
seniorzy, ich najbliżsi i opiekunowie mo-
gli zapoznać się z najnowszymi rozwiąza-
niami z zakresu leczenia i opieki podczas
Targów Opieki i Zdrowia Niezależni 65+.
W połowie czerwca seniorzy wraz z ro-
dzinami mogą spędzić czas na Pomor-
skim Pikniku Seniora organizowanym
w Gdańsku od czterech lat z okazji Świa-
towego Dnia Praw Osób Starszych. W ra-
mach Gdańskich Dni Seniora mogą bawić
się na Miejskim Balu Seniora, który od 10
lat cieszy się niezmiennie dużą popular-
nością.

Uczyć się można całe życie
Na terenie miasta funkcjonują rów-

nież Uniwersytety Trzeciego Wieku sku-
piające dużą liczbę słuchaczy.
Do najbardziej popularnych i konse-
kwentnie prowadzących swoją działal-
ność należą Uniwersytet Trzeciego
Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim,
przy Wyższej Szkole Turystyki i Hotelar-
stwa, Ateneum Wyższej Szkole czy też
Uniwersytet Trzeciego Wieku Pozytyw-
nych Inicjatyw i Gdańska Akademia Se-
niora. Nie wyczerpują one jednak oferty
edukacyjnej. W Operze Bałtyckiej oraz
w Teatrze Muzycznym raz w miesiącu
duża grupa seniorów uczestniczy w spo-
tkaniach edukacyjnych prowadzonych
przez Jerzego Snakowskiego. Ten znany
gdański animator kultury zasłynął z or-
ganizowanych spotkań operowych oraz
wycieczek dla seniorów pod nazwą „Bar-
dzo kulturalne wycieczki“.

Kiedy potrzebują wsparcia i opieki
Wśród najstarszej grupy gdańszczan

są również ci, którzy z różnych przyczyn
potrzebują opieki i wsparcia w codzien-
nym życiu. Opiekę taką miasto oferuje,
za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie, który organizuje rów-
nież wsparcie w formie usług opiekuń-
czych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Inną formą, z której sko-
rzystać mogą gdańscy seniorzy jest ofer-
ta 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 senio-
rów, pamiętamy, że oprócz tych aktyw-
nych, którzy tak pięknie działają i ciągle
zaskakują nas swą kreatywnością, są ta-
cy, 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 przyzna-
nie 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 ro-
ku, na podstawie uchwały RMG seniorzy
otrzymują obiady za symboliczną odpłat-
nością, w zależności od dochodu
(od 3,15 zł do kilkudziesięciu złotych).
Warto również podkreślić, że w Gdańsku
rozpoczął swoje funkcjonowanie Dzien-
ny 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 wy-
maga wzmożonej opieki. Placówka
świadczy usługi od poniedziałku do piąt-
ku, 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 ży-
cia”. W przygotowaniu jest również pro-
jekt „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 aktyw-
nych seniorów. Konkurs ma promować
działania na rzecz poprawy jakości ich
życia.

– Celem organizacji konkursu jest
przede wszystkim promowanie aktyw-
ności wśród osób starszych. W Gdańsku
mamy ponad 50 klubów seniora. Już
od dawna widzimy, że starzenie się za-
czyna wyglądać inaczej.

Coraz częściej seniorzy wychodzą
poza cztery ściany swoich domostw
i chcą być aktywni – mówi Agnieszka
Buczyńska, prezes Centrum Wolonta-
riatu, organizator konkursu. – Chcemy
nagradzać tych, którzy na co dzień my-
ślą o innych, angażują się w różnorodne
działania prospołeczne.

Uważamy, że taką postawę należy
promować. Organizacja konkursu to
właśnie zwieńczenie całego roku ak-
tywności.

Pokazanie, że działanie wolonta-
riackie czy pobudzające do działania in-
nych seniorów warte jest docenienia
– dodaje. W połowie października po-
znamy tegorocznych laureatów konkur-
su. To ważne, aby dostrzegać oprócz
potrzeb osób starszych ich ogromny po-
tencjał i chęć dzielenia się nim z innymi
– mówi pełnomocnik prezydenta ds. se-
niorów. Dlatego formuła tegorocznych
Gdańskich Dni Seniora skoncentrowa-
na jest na daniu szansy samym senio-
rom do zbudowania oferty wydarzeń
w swoim otoczeniu. Oprócz przygoto-
wanych przez miasto wydarzeń, część
środków przeznaczona jest dla grup se-
niorów, które będą mogły realizować
swoje pomysły do końca roku, rozpo-
czynając ich realizację od października.
Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do kontaktu z Regionalnym Cen-
trum 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 sko-
rzystanie z atrakcyjnych propozycji dla
seniorów przygotowanych przez insty-
tucje kultury, np. Polską Filharmonię
Bałtycką, Operę Bałtycką, Teatr Szekspi-
rowski, Gdański Archipelag Kultury
i wiele innych.

Poznaj gdańskich seniorów!„Nikt nie jest samotną górą lodową
dryfującą po oceanie historii“ (Jan Paweł II)
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Bywa mieszczaninem,
pruskim weteranem al-
bo piratem – zawsze

z humorem i wdziękiem osobi-
stym. Potrafi rozbawić albo
zwyczajnie zamienić kilka
słów, które sprawią, że czło-
wiek poczuje się lepiej.

– No taki już jestem – mówi
Daniel Saulski, aktor, który
w dojrzałym wieku postanowił
zostać odtwórcą historycznym,
choć – jak przyznaje – w podję-
ciu decyzji pomógł mu syn
Czesław, który pod wpływem
czytanej w dzieciństwie baśni
Andersena o dzielnym ołowia-
nym żołnierzyku zajął się re-
konstruktorstwem i wciągnął
w nie ojca.

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 jed-
nak 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 traktu-
je jako swoją kolejną rolę, acz
wykonywaną z dużą dozą swo-
body.

– Udział w rekonstrukcjach
jest rodzajem przedstawienia,
chociaż niektórzy twierdzą, że

nie mają one nic wspólnego
z teatrem. Ja uważam, że insce-
nizacje są właśnie rodzajem te-
atru, w którym każdy ma coś
do zagrania i powinien to robić
jak najlepiej – tłumaczy.

Jako artysta dyplomowany,
Daniel Saulski niewątpliwie ma
przewagę nad większością od-
twórców. Wachlarz jego możli-
wości jest zdecydowanie
szerszy, więc i pan Daniel nie
ogranicza się do typowego
„biegania po polu” z karabi-
nem, lecz realizuje też ambit-
niejsze projekty. Takim
na przykład był Salon Muzycz-
ny Pana Doro Caro, gdzie od-
wołał się do postaci gdańskiego
pisarza Augusta Samuela Ger-
bera (1766 – 1821). Udział
w przygotowanym w Domu
Uphagena wydarzeniu wziął
także Czesław Saulski, tym ra-
zem jako altowiolista, oraz An-
na Kinga Osior, sopranistka,
a prywatnie żona pana Danie-
la. Ponadto do współpracy uda-
ło się zaprosić śpiewaczkę
Katarzynę Hołysz, pianistkę
Paulinę Ledę oraz Beatę Popio-
łek, która znana jest z aktyw-
ności w gdańskich grupach
rekonstruktorskich.

– Salon Muzyczny był
przedsięwzięciem wykraczają-
cym poza schematy odtwór-
stwa historycznego, a to
dlatego, że miał w sobie walor

tak zwanej sztuki wysokiej
– tłumaczy Daniel Saulski.

Pirat z Motławy

Odmienny, można powie-
dzieć bardziej swojski, charak-
ter ma kreacja
Pirata Daniela z Motławy. Jest
ona swego rodzaju hołdem dla
Andrzeja Sulewskiego, nieza-
pomnianego pirata gdańskiego,
który zmarł sześć lat temu.

– Znałem się z Andrzejem,
a jego odejście wciąż napawa
mnie smutkiem. Gdańsk stracił
jedną z najbardziej rozpozna-
walnych postaci. Na swój spo-
sób 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 dy-
stansie jest oczywiście wysił-
kiem, ale dla mnie to przede
wszystkim relaks, no i okazja
do spotkań z ludźmi, którzy
machają z brzegu, zagadują.
Podobnie zresztą jest z mijany-
mi po drodze kajakarzami – za-
pewnia aktor.

Chociaż na wodzie Pirat Da-
niel nie rozstaje się z tasakiem,
to niekiedy w jego ręku można
zobaczyć oręż cokolwiek oso-
bliwy – miotłę.

– Od czasu do czasu, sam lub
z przyjaciółmi, organizuję „za-
miatanie Motławy” – wyjaśnia.
– Rzeka, niestety, jest mocno
zaśmiecona. Wyciągamy z wo-
dy masę puszek, butelek, opa-
kowań po papierosach. Ech,
żeby tylko to...

Hobby dla każdego

Widok rekonstruktora
u wielu osób budzi pragnienie
zostania odtwórcą historycz-
nym. Wtedy pojawia się też py-
tanie: Od czego zacząć?

– Chyba najlepszym sposo-
bem 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 od-
powiada. Jednym mogą się po-
dobać czasy rycerzy, innym
okres napoleoński, a komuś

jeszcze – druga wojna światowa.
Co ważne, nie każdy musi być
żołnierzem. Odtwórcy postaci
cywilnych też mają spore wzię-
cie podczas różnego rodzaju in-
scenizacji. Daniel Saulski wie
o tym najlepiej, wszak wiele ra-
zy występował jako lekarz albo
mieszczanin. Ostatnio jednak
– oprócz postaci Pirata z Motła-
wy – najchętniej przemienia się
w weterana z 2. Westpreussische
Invaliden-Kompanie, czyli 2. Za-
chodniopruskiej Kompanii In-
walidów. Jednostkę sformowano
w czasach wojen napoleońskich,
a stacjonowała ona w Twierdzy
Wisłoujście. Warto przy tym wy-
jaśnić, że dwieście lat temu „in-
walidztwo” w wojsku
rozumiano trochę inaczej niż
współcześnie. Chodziło bowiem
nie tylko o żołnierzy, którzy po-
nieśli uszczerbek na zdrowiu,
lecz i o osoby starsze wiekiem.
Takie, które nie nadawały się już
do ganiania za wrogiem po Eu-
ropie, lecz były jeszcze armii
przydatne, jako np. załoga twier-
dzy czy szkoleniowcy.

– Młodość ma swoje prawa,
ale życie weterana też ma swój
urok – puentuje z uśmiechem
Daniel Saulski, zachęcając od-
ważnych, aby – niezależnie
od wieku – posmakowali re-
konstruktorskiej przygody.
Naprawdę warto!

Daniel Saulski,
rocznik 1949.

Ukończył z wyróżnieniem
Wydział Wokalno-Aktorski
Akademii Muzycznej w Ło-
dzi. W grudniu ub. r. święto-
wał 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 na-
gradzany za działalność arty-
styczną, stworzył liczne
kreacje aktorskie, dając się
również poznać jako reżyser
i autor scenariuszy widowisk.
Oprócz aktywności scenicz-
nej zajmuje się pracą pedago-
giczną, prowadząc zajęcia
i konsultacje w zakresie dyk-
cji, artykulacji, śpiewu solo-
wego oraz interpretacji.
Obecnie mieszka w Gdańsku.

W kostiumie przez życie

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

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
wielodzietnych.

Zapraszamy do współpracy

GAZETA POWSTAŁA DZIĘKI:

Teksty pisali, obrazki rysowali: Dorota Abramowicz, Dariusz Wiliński,
Grażyna Antoniewicz, Gabriela Pewińska, Maciej Majchrzak, Marek
Adamkowicz.Teksty i zdjęcia dostarczone przez sponsorów, a także
ze stron internetowch sponsorów.

Fot. Karolina Misztal/FotoBank.pl, Marek Adamkowicz, archiwum
prywatne, Tomasz Bołt, Joanna Bożerodska, Dominik Paszliński,
zdjęcia z archiwum sponsorów

Projekt i wykonanie plakatu: Kamila Benke
Korekta: Dorota Nikonowicz-Szewel
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„Mi strzo wie” na ba lu

Wła ści ciel ką i tre ne rem klu -
bu jest Ewa Czar nec ka, za wo do -
wa tan cer ka z kla są
mi strzow ską,, S”, mi strzy ni Pol -
ski, sę dzia tań ca, tre ner ka nie -
jed ne go tan ce rza z pro gra mu
„Ta niec z gwiaz da mi”, a oso bi sta
ma ma Łu ka sza Czar nec kie go
(zdo byw cy Krysz ta ło wej Ku li

z An ną Gu zik). W stu diu pod jej
okiem tre nu ją  spor to we pa ry ta -
necz ne: m.in. mi strzo wie Pol ski
ju nio rów, fi na li ści Mi strzostw
Pol ski Mło dzie ży, mi strzo wie
Pol ski dzie ci, mi strzo wie  Pol ski
ju nio rów, mi strzo wie okrę gu po -
mor skie go w ka te go riach dzie ci,
ju nio rów, mło dzie ży i do ro słych.

Sie dzi ba klu bu to CH Te sco
na gdań skim Cheł mie. Tu pro -
wa dzo ne są za ję cia dla grup
dzie cię cych, mło dzie żo wych,
osób do ro słych oraz bar dzo do -
ro słych.

Co dzien nie pro wa dzo ne są
za ję cia tań ca to wa rzy skie go
na róż nym po zio mie za awan so -
wa nia: od po cząt ku ją cych do par
na naj wyż szym po zio mie (obec -
nie jest oko ło 30 par tur nie jo -
wych).

Uczy my tań ców stan dar do -
wych: (walc an giel ski, tan go,
walc wie deń ski, fo xtrot, qu ick -
step) oraz tań ców la ty no ame ry -
kań skich (sam ba, cza -cza,
rum ba, pa so do ble, ji ve).

Co ro ku, w kwiet niu, Black
Dan ce or ga ni zu je ogól no pol skie
tur nie je tań ca, na któ re przy jeż -
dża ją set ki uczest ni ków.

A każ de go la ta wy jeż dża my
na obo zy spor to wo -ta necz ne,
przy go to wu ją ce do se zo nu.

Stu dio Tań ca Black Dan ce to
miej sce dla wszyst kich en tu zja -
stów ru chu, mu zy ki, tań ca.

Stu dio Tań ca Black Dan ce po wsta ło 12 lat te mu, z pa sji i mi ło ści do tań ca

Ar ty ści przy go to wa li na spo tka nie z se nio ra mi
bo ga ty pro gram mu zycz ny, któ ry do dat ko wo
wzbo ga ci re ci tal ro man sów i bal lad ro syj skich

Za chę camy naszą pu blicz ność do wspól ne go śpie wa nia

WAL DE MAR WI śNIEW SKI 
uczest nik ka ba re tów oraz po -
pu lar nych pro gra mów TV: Bi -
twa na Gło sy, Co jest gra ne, Ja ka
to me lo dia, Mam ta lent, Must
Be The Mu sic.

FA INA NI KO LAS
wy ko naw czy ni ro man sów
i bal lad. Lau re at ka mię dzy na -
ro do wych kon kur sów i fe sti -
wa li w Ro sji i Wiel kiej Bry ta nii;
zwy cięż czy ni kon kur su ro syj -
skiej TV „Ro mans XXI wie ku”
i uczest nik pro jek tu „Pe ters -
bur ski ro mans”; ju ror mię dzy -
na ro dowych kon kur sów
wo kal nych.

DA RIUSZ MAR CIN KIE WICZ
je go bły sko tli wa gra na gi ta rze
łą czy tech ni kę z wraż li wo ścią.
Wspie rał mu zycz nie wie le pol -
skich gwiazd: K. Kraw czyk, R.
Dąb kow ska, 2 plus 1, Mi ra Ku -
ba siń ska, Zie lo no -Czar ni
i wiele innych. 
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WIELCY PRZ YJACIELE
Odpowiedzieli na nasze marzenia i nas odwiedzili,

biorąc udział w Dniach Niepokonanych
Jerzy Dudek Perfekcyjny  Perfekt

Kolędy po kaszubsku TVP3

Halina KunickaPiotr Rubik Zespół Fucus

Czesław Majewski

Zaczarowana Piosenka

Michał Wiśniewski Natalia Partyka

Zespół Detox Jerzy Owsiak Anna Dymna Zespół VIVA-BAND Wesołe miasteczko

Malowanie twarzy

Festyny Straży Pożarnej Pomorska policja uczyła Jarek WajkMonika Kuszyńska DJ Wika

Irena Santor Piotr Szumny Zbigniew WodeckiMichał Gasz

Krystyna Giżowska
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4 Pomorski Piknik Seniora w obiektywie (18.06.16)

Z nami warto trzymać

4 Po mor ski Pik nik Se nio ra
był wspa nia łą oka zją do wy -
rwa nia się ze swo ich czte rech
ścian i po ka za nia swo jej pa sji.

Cel spo tka nia? Ak ty wi za cja
se nio rów miesz ka ją cych
w Gdań sku, stwo rze nie im
prze strze ni do by cia ra zem,
wy mia ny do świad czeń oraz
zdo by cia wie dzy o swo ich pra -
wach, ze szcze gól nym

uwzględ nie niem praw do ży -
cia, sa mo sta no wie nia, po mo cy
spo łecz nej, po mo cy me dycz nej
oraz ochro ny zdro wia. Wie lu
star szych miesz kań ców sko -
rzy sta ło z tych pro po zy cji.
Pod czas pik ni ku zor ga ni zo wa -
no punk ty po rad psy cho lo gicz -
nych, praw nych,
pie lę gna cyj nych, so cjal nych
oraz in for mu ją ce o usłu gach

i uła twie niach do stęp nych dla
osób star szych. Moż na by ło
rów nież sko rzy stać z bez płat -
nych ba dań pro fi lak tycz nych. 

W ra mach Dni Nisz cze nia
Złych Wspo mnień sce ną za -
wład nę li se nio rzy, mło dzież
szkol na, Pa łac Mło dzie ży, Aka -
de mia Ta lent. Gwiaz dą pik ni ku
był Ze spół Pie śni i Tań ca Gmi -
ny Pruszcz Gdańsk „Ja gód ki”. 

Jak integrowali się seniorzy
Fotobank.PL

Fo to gra fu je my to, co waż ne. Od 10
lat. Do ku men tu je my naj waż niej sze
wy da rze nia po li tycz ne, kul tu ral ne,
spor to we Po mo rza. Pu bli ku je my
w ga ze tach co dzien nych i ty go dni -
kach. Współ pra cu je my z wy daw nic -
twa mi, fun da cja mi, or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi, agen cja mi even to -
wy mi i PR. Za pew nia my za ple cze fo -
to gra ficz ne kam pa nii po li tycz nych
i spo łecz nych. 

Fo to gra fu je my na po trze by ilu stra -
cji stron in ter ne to wych.

Na sze zdję cia oglą dać moż na w ka -
ta lo gach i fol de rach ma łych firm i du -
żych przed się biorstw.

Je ste śmy obec ni na fir mo wych
even tach i im pre zach in te gra cyj nych.
Two rzy my fo to gra ficz ne pa no ra my
i zdję cia 3D. Mo że my rów nież sfo to -
gra fo wać Twój po mysł.

Za pra szam do współ pra cy.

Ka ro li na Misz tal i ze spół Fo to bank. PL
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– Pan wy glą da jak Klen -
czon!

(śmiech) Wszy scy mi to mó -
wią, więc chy ba coś w tym jest.
Sły szę ta kie opi nie i od tych,
któ rzy do brze zna li Krzysz to fa.
Nie tyl ko po dob nie wy glą dam,
ale też i głos mój przy po mi na
je go głos, tak mó wią. Lu dzie,
któ rzy przy cho dzą na na sze
kon cer ty, cza sem są lek ko zszo -
ko wa ni... Je den z dzien ni ka rzy
po wie dział mi nie daw no, że
po klen czo now sku „cho dzi” mi
szczę ka i ru szam się po dob nie
(śmiech).

– Pa na to po do bień stwo
chy ba nie mar twi?

Dla mnie Krzysz tof Klen czon
był za wsze bar dzo waż ny. Je -
stem emo cjo nal nie zwią za ny
z je go twór czo ścią. Ten sam
spo sób po strze ga nia mu zy ki,
chy ba na da ję na po dob nych fa -
lach. To cie ka we jest o ty le, że
ni gdy nie spo tka łem Krzysz to -
fa, ni gdy go nie wi dzia łem
na ży wo. Fo to gra fie, ma te ria ły
fil mo we – tyl ko tak je dy nie. Ale
emo cje, któ re od naj du ję w je go
utwo rach, są mi bar dzo bli skie.

Po dob na wraż li wość mu zycz -
na. Od je go ko le gów z ze spo łu
usły sza łem kie dyś, że nikt nie
jest tak wia ry god ny w wy ko ny -
wa niu je go utwo rów, że mam
ten sam tzw. za śpiew Klen czo -
now ski.

– Zna pan ro dzi nę Klen czo -
na? Żo nę? Sio strę?

Wszyst kich po zna łem wie le
lat te mu w Szczyt nie, gdzie jest
po cho wa ny. Za przy jaź ni li śmy
się. Ma my sta ły kon takt. Cór ka
Krzysz to fa, Ka ro li na, jak tyl ko
mnie zo ba czy ła, uśmia ła się:
– O! Ta ta!

– Trud no się dzi wić.
A pro pos Szczyt na. Przed wi -

zy tą na gro bie Krzysz to fa wstą -
pi łem do kwia ciar ni. Kwia ciar ka
spoj rza ła na mnie i spy ta ła: Pan
do Klen czo nów przy je chał?
(śmiech). A na jed nym z kon cer -
tów mło dy czło wiek, zu peł nie
se rio, rzu cił: – Faj nie, że pan jest.
A Se we ryn też bę dzie? (śmiech).
Chy ba nie wie dział, że Klen czo -
na już daw no na tym świe cie nie
ma. Ali cja, żo na Krzysz to fa, jest
pa tro nem na sze go ze spo łu. Dwa
dni te mu wró ci li śmy z fe sti wa lu

je go imie nia, któ ry od by wa się
w Puł tu sku, tam uro dził się
Krzysz tof. Za gra li śmy dwu go -
dzin ny re ci tal pierw sze go dnia,
a dnia na stęp ne go, któ ry po -
świę co ny był utwo rom na pi sa -
nym wspól nie z Ja nu szem
Kon dra to wi czem – dwa utwo ry.
Za mknę li śmy kon cert pie śnią
„Bia ły krzyż”. Świet nie nam się
gra ło! Śro do wi sko przy jeż dża
na fe sti wal bar dzo klen czo now -
skie.

– To zna czy?
Głów nie ci wiel bi cie le twór -

czo ści Klen czo na, któ rzy zna li
go przed la ty, czy pry wat nie,
czy choć by ze sce ny. Ale też
mło dzi, któ rzy do pie ro od kry -
wa ją je go mu zy kę. Po zna łem
tam wie lu fa nów Krzysz to fa i to
z róż nych śro do wisk. Spo ro
roz mów, zdjęć... to bar dzo mi łe.
Nie któ rym, w ja kimś sen sie, nie
tyl ko przez mu zy kę, przy wró ci -
łem Krzysz to fa do ży cia, tak
mó wi li. Du że za sko cze nie i sło -
wa uzna nia, że je ste śmy tak
wia ry god ni w tym co gra my.
Ma my już swo ich fa nów nie tyl -
ko wśród lu dzi, któ rzy na Czer -
wo nych Gi ta rach się
wy cho wa li.

– Pro jekt Klen czon. Co to
za pro jekt?

Po wo ła łem ten ze spół, po -
nie waż mu zy ka Krzysz to fa sie -
dzi we mnie. Mo gę bez wy sił ku
wy ko ny wać te utwo ry. Pew -
nych rze czy nie moż na się na -
uczyć, al bo się je ma, al bo
nie. I tak ze bra ła się gru pa czte -
rech fa ce tów, któ ra wy jąt ko wo
czu je mu zy kę lat 60., mu zy kę
Klen czo na. Umie za grać sty lo -
wo i pro fe sjo nal nie. Za ło ży łem,
że za gra my te utwo ry z ener gią,
ży wio ło wo, su ro wym brzmie -
niem w wer sjach pły to wych,
ory gi nal nych, tak jak nikt te go
nie gra, czy li 1: 1. W spo sób,
w ja ki to by ło gra ne w la tach big
-be atu i tak jak by za grał to
Krzysz tof. Lu dzie, gdy nas sły -
szą, są bar dzo po zy tyw nie za -
sko cze ni, np. Le szek Ci choń ski,

zna ny gi ta rzy sta pod szedł
do nas w Puł tu sku i po wie dział,
że do tej po ry nie sły szał ze spo -
łu, któ ry by był tak bli sko ory -
gi na łu, to pod każ dym
wzglę dem. In ni mu zy cy też by -
li peł ni po dzi wu. Te utwo ry zo -
sta ły zna ko mi cie
za aran żo wa ne, nic nie trze ba
by ło po pra wiać. Nie sły sza łem
lep szych wer sji. Ra czej gor sze,
uboż sze, na si łę kom bi no wa ne.
A lu dzie nie chcą udziw nia nia,
wa ria cji na te mat, przy cho dzą
na kon cert z mu zy ką z lat 60,
by na chwi lę do tam te go cza su
po wró cić, by prze nieść się w la -
ta swo jej mło do ści, gdy prze ży -
wa li pierw szą mi łość. Mu zy ka
to naj lep sza po dróż w cza sie.

– Klen czon Pro jekt po wstał
w Gdań sku w mi nio nym ro ku.

Wcze śniej zna li śmy się, cza -
sem po gry wa li śmy ra zem.
W ka wiar ni Star bucks we
Wrzesz czu sfi na li zo wa li śmy
roz mo wy. I oto je ste śmy. Nie ja -
ko otrzy ma łem,, bło go sła -
wień stwo” od Ber nar da
Do rnow skie go, współ za ło ży -
cie la Czer wo nych Gi tar, z któ -
rym gra łem i któ ry za wsze
na kon cer tach przed sta wiał
mnie „Krzysz tof Ta de usz”. I to
wła śnie on kie dyś po wie dział
mi: „ty po wi nie neś grać Klen -
czo na”. Pro jekt Klen czon to

oczy wi ście utwo ry te naj bar -
dziej zna ne, ale też i te tro chę
mniej po pu lar ne. Przy wra ca -
my je do ży cia, np.,, Wio sen na
mi łość”,,, Coś” czy „Po że gna -
nie z gi ta rą”. Zresz tą wszyst kie
je go utwo ry są po nad cza so we,
od naj du je się w nich każ de po -
ko le nie. Czas we ry fi ku je każ dą
dzia łal ność ar ty stycz ną.

– Cho dził pan śla da mi
Klen czo na po Trój mie ście? Tu
miesz kał, tu grał. Pan go po -
szu ki wał po uli cach, czy tyl ko
w so bie?

Oczy wi ście wiem, że po -
miesz ki wał w So po cie przy Ko -
ściusz ki, czy w Oli wie
przy Wi ta Stwo sza 40. Dla mnie
jed nak bar dzo waż ny był kon -
takt z Ja nu szem Kon dra to wi -
czem, któ ry współ pra co wał
z Krzysz to fem przez wie le lat.
Na pi sa li wie le zna nych pio se -
nek, choć by „Kwia ty we wło -
sach” czy „10 w ska li
Be au for ta”. 

Roz mo wy z nim to in for ma -
cje o Krzysz to fie nie ja ko
z pierw szej rę ki. Spę dzi li śmy
na wspo mnie niach pa rę wie -
czo rów, to mnie wzmoc ni ło ar -
ty stycz nie. Zmo bi li zo wa ło, by
grać te utwo ry, pro pa go wać
mu zy kę Krzysz to fa, któ ra nie sie
nie sa mo wi ty ła du nek emo cjo -
nal ny.

– Wra ca jąc do te go po do -
bień stwa, i fi zycz ne go, i du -
cho we go. Nie pró bo wał Pan
szu kać wspól nych ko rze ni?

Po kre wień stwa nie ma. Ale
je stem prze siąk nię ty mu zy ką
Klen czo na. Cie szę się, że mo gę
w pew nym sen sie prze dłu żyć
je go obec ność tu taj. Zresz tą
wia do mo, że czło wie ka na wet
jak już nie ma wśród nas ży -
wych, to jed nak gdzieś ży je,
jest. Gdy o nim się mó wi, gdy
się go wspo mi na. I ja go wciąż
przy wo łu ję. Po przez mu zy kę.
Mu zy ka nie sie du cha.

W paź dzier ni ku za gra cie
utwo ry Klen czo na na Cha ry -
ta tyw nym Kon cer cie Gwiazd
or ga ni zo wa nym przez gdań -
ską Fun da cję Sztu ka Ży cia
– Nie po ko na ni. Co usły szy -
my?

Przy po mni my te naj bar dziej
zna ne utwo ry Krzysz to fa, tak że
te, któ re na pi sał wspól nie z Se -
we ry nem Kra jew skim. Te, któ -
re lu dzie zna ją, któ re mo gą
wspól nie z na mi za śpie wać:
„Kwia ty we wło sach”, „Wróć my
na je zio ra”. A mo że na wet „An -
nę Ma rię”. Mo że „Nie za dzie raj
no sa”?

-Tram wa jem „Krzysz tof
Klen czon” jeź dzi Pan?

To za wsze jest dla mnie po -
dróż do in ne go świa ta.

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

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.

Sponsorzy i
przyjaciele

koncertu
charytatywnego

gwiazd

partner strategiczny NCK
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Michał Gasz, Ga shoo
– wo ka li sta, ak tor
mu si ca lo wy, au tor

tek stów, kom po zy tor. Two rzy
w ga tun ku al ter na tyw nym oraz
roz ryw ko wym. Ab sol went
GWSH w Ka to wi cach. Śpie wał
w chó rze Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I i II st. w Gli wi cach
(kla sa gi ta ry kla sycz nej) oraz
Mło dzie żo wym Chó rze Mie -
sza nym „Scho la Can to rum”.
Wo kal nie kształ cił się u Ewy
Men tel, Elż bie ty Za pen dow -
skiej. Jest zwy cięz cą XII fi na łu
te le wi zyj nej „Szan sy na suk ces”
z pio sen ką „Pa pie ro we Pta ki”
z re per tu aru Kry sty ny Proń ko.
Wy stą pił w świą tecz nym pro -
gra mie z Pio trem Ru bi kiem
w 2007 r., śpie wa jąc utwór
„Zdu mie nie”. Współ pra co wał
z ze spo łem wo kal nym lau re -

atów Szan sy od 2000 do 2012
ro ku (od cin ki spe cjal ne, kon -
cer ty). Na gry wa par tie wo kal ne
do fil mów ani mo wa nych oraz
fa bu lar nych. Współ pra cu je
z te le wi zją, te atra mi mu zycz ny -
mi oraz z pro jek ta mi re pre zen -
tu ją cy mi ta kie ga tun ki jak: jazz,
so ul, rock pro gre syw ny, mu zy -
ka fil mo wa, mu si cal, pio sen ka
ak tor ska. Od ma ja 2007 jest so -
li stą w ze spo le Pio tra Ru bi ka,
kon cer tu jąc w kra ju i za gra ni cą
(m. in. USA, Ka na da). Obec nie
jest wo ka li stą, współ kom po zy -
to rem, au to rem tek stów w swo -
ich no wych pro jek tach
ShaleyesH, Nie grzecz ni,
GADMUTrio. Od ro ku 2013
współ pra cu je z Pol ską Or kie -
strą Mu zy ki Fil mo wej. Fi na li sta
i zdo byw ca wie lu na gród Grand
Prix na ogól no pol skich fe sti wa -

lach pio sen ki pol skiej,
m.in. XLII KFPP Opo le – De biu -
ty 2005, Top Tren dy 2007, Top
Tren dy 2009, So pot Hit Fe sti -
val 2009, Top Tren dy 2010,
Rock Stars Fe sti val 2012,
AntyFest An ty ra dia 2014.

W dniu 8 paź dzier ni ka 2016 r.
pod czas Cha ry ta tyw ne go
Kon cer tu Gwiazd za pra szam
na mój wy stęp. Za śpie wam
trzy utwo ry: „Zdu mie nie”,
„Mo dli twa speł nie nie”,
„Mury“.

Warto być sobą

Ilu zjo ni sta Piotr Szum ny bez
wąt pie nia na le ży do ści słej
czo łów ki za wo do wych ilu -

zjo ni stów pol skich. Spe cja li zu je
się głów nie w po ka zach dla
klien tów biz ne so wych. Umie jęt -
no ści swo je pre zen tu je z du żym
po wo dze niem na im pre zach fir -
mo wych, in te gra cyj nych, sym -
po zjach, szko le niach,
ban kie tach, tar gach bran żo -
wych, ga lach. Ba wi i za dzi wia
swo ich wi dzów od po nad 20 lat.
Za ufa ły mu ta kie mar ki jak:
mBank, PKO, NBP, MENNICA
POLSKA, Le roy, Ga spol S. A, Ne -
stle Wa ters Pol ska, Tar czyn ski,
War ta Glas, Le roy Mer lin, Pol -
-Tu ris, Ben ni ca Pol ska, Ra if fe -
isen Fi nan cial Se rvi ce, War ka
i wie le in nych. Dla te go zda je so -
bie spra wę, jak waż ne są rze tel -

ność, pro fe sjo na lizm i za do wo -
le nie klien tów, bez któ rych nie
mógł by ist nieć na ryn ku pol skim
oraz za gra nicz nym. 

Nie po wta rzal ny styl
i doświad cze nie sce nicz ne  zdo -
by te przez la ta prze kła da ją  się
na ja kość po ka zów, spra wia jąc,
że sta ją się one ma gicz ną pe reł ką
sztu ki ilu zji. W swo jej ko lek cji re -
kwi zy tów, ksią żek o ilu zji i wy -

my ślo nych przez sie bie efek tów
ilu zjo ni stycz nych po sia da rów -
nież zbiór tro fe ów zdo by tych
na wie lu prze glą dach kon kur so -
wych kon gre sów ilu zjo ni stów
za rów no pol skich, jak i za gra -
nicz nych, pla su jąc się kil ka ra zy
na pierw szym miej scu. Po ja wiał
się rów nież w pro gra mach te le -
wi zyj nych, oraz był go ściem sta -
cji ra dio wych.

Ilu zjo ni sta Piotr Szum ny  roz da je „cza ru ją ce” uśmie chy
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